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ΡΒΕΕΑΟΕ ΤΟ ΤΠΕ ΤΗΙΠΡΟ ΕΡΙΤΟΝ. 

Τν Ῥτορατίηρ απ οεΠΙοη οἱ απ Αποϊοηί απὐλον, έ]ιο ἔνγο ροϊπόδ νη]ο] 
Ῥηϊποίρα!Ιγ ἀῑνιάα ἴἶιο αὐθοπίίοη οἳ ἔῑο ΤἘ41ΐοη, αγ {ιο οογγδςίποΒΒ 

οἱ 5 Το»έ, απά {πο αἀαρίαίῖοπ οἵ Πῖ5 Πμιδίταίῖοης ο ὑπαί εἶαδς 

οἱ δἰπάεπίς, {ου Ποπ {Π6Υ αγο πἹογθ ΙΠπιεβϊα{6ΙΥ ἀθβίσπεα: απᾶ 

πνιαίοΥΘΓ 6«1Γ6 ΠΙΑΥ Ἠαγα Ῥθεη ΡγονΙουΒΙΥ ἀεγοίεά {ο ἴλαβε εββεη/]α1ς, 

ἴ]ο Ρτοδοπί πνοτ]ς Ἰας ποὺ Ῥεοπ πονν, {ΟΥ α ὑμ]γά ππα, οῄεγεᾶ {ο {ια 

{ανοιτ οἱ ἔ]ιο ραβ]ο, πΙ(ποιό ἴ]λα ΊαβοιΓ οἱ α πιοβύ 5εαγοΏΙπρ Τ6ΥΙΒΙΟΠ 

οἱ Ῥοΐῦμ. Τ]ο τεστ, {ουρ]ι 5ὐῆ]], α5 Ἠογεύοίογε, Ώαδεᾶ προπ ἐ]ιαί ος 

.Ἠσυνε, ας Ῥαεῃ ἀῑ]σεπί]γ εκαπη]ηθἆ {ΠτοισΠουίς απά αάναπίαρε 

Ἠα5 Ῥθεῃ ἔα]κοπ οἱ πο Ιπαπῖτίε οἱ πιογθ τεοεπύ οπ]θῖο5, ἵπ οτάθγ 6ο 

β6οιγο ιο πὐπιοδέ ἄεστεο οἱ αἰθαϊπαρ]ο αοοΓΑΟΥ : {]οισἩ πο νατῖ- 

αῑοη Ίνα Ῥεεν Ιηίτοάισεά, εχοορί Ιη 8565 οἳ αι]ογῖσεᾷ απά οβνῖοιιε 

οπιοηάα{Ιοπ, υηΠοιό αβδδίσηῖησ α ΤΘΔΡΟΠ {ΟΥ {Πο «Παησθ. Τ6ετ]ιαρ Ιί 

16 βαρογῄποις {ο βἰαΐε, ἐλαῦ γετγ οοηβϊάςγαβ]α αάῑδοῃς, απά 6οιηε 

{ον αἱέοταίῖοης, ανα Όθεῃ πιαἆο ἵπ ἴμα Ὦγε[ἰπιίπαγγ Οὐδεγοαίίοηϐ απά 

ἔ]ιο Λοίες: ΙΠπαΡΠΙΙΟἨ ας {]ιοῖγ οχίοπὺ απά Ἱπιροτίαπος πν] Ῥε ΙΠΙΠῃθ- 

ἀϊαίο]γ αρρατοπΏ {ο ΑΠΥ 0Π6 ἩΠο ΤΙΑΥ Ῥα Ἱπάιοεα {ο 6ΟΠΊΡΔΤΟ {1α 

Ἐάῑίοπ νη]θ]ι ἴλοβο πνμῖο]ι Ργεσεάσᾶ 10. Αί ἴῑε βαπηο {ἶππα, 16 15 οΠΙΥ 

{αὶγ {ο ιο Ῥιβ]δ]ου5 {ο απποιποθ, ἴλαί {Πῖδ αοοοβεῖοπ οἱ πιαξίου, 

απποπη{]ησ {ο 8916 βἸθεί5, Ἠας Ιπάισεά πο αοοθΒΒΙοπ οἱ Ρτσο. Έον 

Όια τοβέ, ἐ]λο παίατο απά οῬ]θοῦ οἱ ἔα ννοτ]ς συ] ΜιιΠοἰεπ{]γ αρρεαν 

{νοπι {ἐἶνο βα]οϊπεά ταπιασί5, τεργοάιοθά, πι 5οπις Ππιπιαίοτία] 

οπιβδῖοης, {Τοπα {1ο Ῥτοίασο {ο {ιο Πτδύ Ἐάοῃ :--- 

Τι 18 φοπιον]λαῦ βιγργϊεῖπσ {λαί ἵπ ἴμῖδ ασ οἱ οαβεῖσαί οτιιά]- 
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ἵν ΡΕΕΕΔΟΕ, 

ἴοῃ, απαῖά ἐπο νατίοιβ βοία] απᾶ Ἰεαγποά οϊθοπς οἱ ἔἶα (τεεῖς 

απᾶ Τατ τετ νυηῖο] Ἠανο Ιβειεά {τοπ {πε Ῥγ6βΒ, πο αἰεπιρί 

Ία5 Ῥοεη πιαάθ {ο αοοοπιπιοᾷαίο ἨομΕεα {ο λα φἰιάγ οἳ γουίθ. 

πο εἀϊθοπ5 οἱ {πο ΊττΑαυ, νιἨῖο] αγε αὖ Ρτοβδεπύ ἵη σεπετα] 1156, 

ατο 5ἰτικπσ]γ ἀεβοῖεηὲ 1π ἴλα πιεαπς οἱ εβεσίίησ {Ππῖ6 Ἱπιροτίαπό 

ορ]θεί. Τα οἵ Ὀγ. 6ἰαγῇο 15 αἰπιοδί επεϊταεΙγ ἀενοίοᾶ {ο ἴπα 

οοπιρατίσοη οἱ ρατα]]εὶ Ρᾶδδασος Ίοπι οι], απά {πο βο]αοπ 

οἱ πιείτ]σα] ἀηΠοι]θῖθ, ἵη νηῖο]ι ο Ἠας, {ος ἔλπα πιοδί Ρρατῖ, εἰσπα]]γ 

{α]]οά: απά ἴλπο ππον Ποπ οἱ /7εγπο οοηςῖεί5 οἳ Ηέεα πιοτα 

ἴναη πιθασιο εχρ]απαίίοης οἱ {ο οοπβίποβοης, αὐτιάσεά Ώοπι 

ἴἶιο Ίαγσεγ υνοτῖς, απάἆ Ὀγίεί απα]γθες οί 6δο]ι 5ασσθεᾶῖησ ἀῑνίεῖοι οἳ 

ἴπα 5ιμ]θοί. 1π ἴπεςο οΙδίοπς, αἶδο, έλα πιγίΠο]οσγ, ἴπα ἐαδίοπ!ς, 

ΠΙΔΏΠΘΥ5, απά απθϊ]ᾳι]1ες οἱ ία οατΙγ Τοαε]β, ατα ΤαΓεΙΥ, απἀ οη]γ 

επγςογ!]γ, ποίϊσεά. ΊΝον, ἐλοισ]ι 16 ἵ5 πιο ἐλαῦ οἨ ἴλεςο Ῥοϊπίβ 

Ἠοιπες σεπεγα]]γ σοε5 Ῥείοτο Ἠῖ5 οοπιπιοπἰαίον, απά {αί οπα 

{πε Ροεί Ππηδο {μα εαρ]εοίς {ου ΙΠαδίταῖοπ ατα ἄτανη Ὦγ πο απί]- 

απατίαἩ: 51] 18 15 αδε[α], απά ο[νθη ΠΘΟΘΒΡΑΤΥ, {ο σα] {πο αἰθεπίῖοι 

οἱ το εἰπάεπί {ο ια εοπτοο {ποπ ν/η]ο] ΠΙΒΏΥ οἱ {ες Ρτῖπιενα! 

Παβῖέ5 πογα ἀετῖνεᾶ, απά {ο ππατ]ς {πο «μαπσας υπο α[τεγνατάς {οο]κ 

]ασς 1Π {παπα, ΒΥ ππεαπς οἵ τείετεποε {ο Ιαΐεγ μτ]{ετς. 

Απ΄ αἰθεπιρύ ας Ἠετο Ῥθεεη πιαάς {ο αΠοτά Ιπ{ογπιαζίοη {ο {1ο 

αιάεπύ ἵηπ 5 βγεί αεηιαϊπίαποο νηἩ ἨΠοπιετ, απἆ ἁπτῖπς {με Ῥτο- 

στοςς ο Πῖς Ασαάεπιῖσα] θίαάος. ΠΠ Ες νίενν, αἲἱ ροϊπίς οἱ ἵη- 

ἰτίσαογ Ἠανα Ῥθεπ «ἰεατεά πρ. Ροσπ]ατ]ῖες ο{ οοπείγποθῖοη αακρ]αϊπεά, 

ἴλο ἴταο εἰγπιο]οσγ απά εἰσπὶβοαίίοη ο ἴπο Ῥρηϊιποῖραὶ ποτά απἆ 

Ρήταςες ἀεβπεά, απᾶ {λεῖσ πδασε Π]αρίταίεά ὮΥγ ααἰΠοτί(ῖες {τοπι οἴπες 

πτίστς, ὮΥ οἴαίῖοης {γοπα Εδία(]ήτς, {γοπι ἔπε ἄτεε]ς Βο]ιο]αδί5, απᾶ 

Τμεκιεοδταρῃετς. 16 15 Πορεά, {λεγείοτα, ἐπαῦ αΠλοισῃ {πε ἀερί]ις ος 

γετρα] οτθϊαῖδπι Ἠανο Ῥθεηῃ σεπετα]]γ αγοϊἀεᾶ, α γαγ Ἠαδ Όεεπ ορεπεᾶ 

{ον {]ιοδο Πο πααΥ αιογνιαγάς οἼοοδο {ο Ριισ]ι ἐλιοῖτ γοβετο]ος ΓΙΓ- 

νου ἵη ἐναί ἀϊτεσίῖοη. Ίγ16ι τεδρεςί {ο έἶιο εαῦ]εσοῦ οἱ απθΙαυΠ{1ες, 1έ 

βοοπιεά {ο Ῥε α Ροϊπί ο{ Ῥεοιπ]ῖασ Ιπίεγεςύ {ο ἆεγε]ορε ἴἶια οογγΘἙροή- 

ήεπεο απά εοππεχίοη Ῥοέπθεη {πο τε]σῖοι5, 5οσῖα], απ οἶνι οἳδ- 

έοπι5 οἱ ἴ]ο (πΤοε]β, απἆ {λπορβο οἱ {1ο ἆαενς απᾶά οἴπετ Οπιεπία] 

ηδΊοηδ:; ἃ5 19 ποῦ οΠΙΥ {επάς {ο {μτοιν α Ἰσ]ᾗί προπ {πα οοπι- 

ΠΊΟΠ βοπγοθ 1η ΝΠΙΟἨ {Πεγ πιπίπαΙ1γ ογριπαίθᾶ, Ῥαῦ αἶδο, ἵπ ΠΙΏΥ 



ΡΒΕΕΑΟΒ. ν 

Ἰηδία "σος, {ο Ἱ]]ηβίταίο {ιο Βαογοά Ἰη/τ]έευς {Παπιβο]νοβ. Τό νν]]] {γο- 

απεη{]γ Ῥο {ουπᾶ, αῦ α βἰτ]κίπο εἰπη]ατΙγ οχὶδίρ Ῥεύννοσπ {]ιεπι, 

εχἰοπάϊίηπσ Ι{βδεΙί 6υεπ {ο βεπίϊπιοηίϐ απἆ Ἰάρας, απᾶ ἴπο ρεου]ίασ 

πιοᾶς οἱ εχρτεβδῖησ {μεπῃ. 

Φμοσθθάῖησ (γεοῖς ροοΐ5, απᾶ αἴίοτ έμεπι Ὑ]τοι] ἵπ ραγίϊου]αν, απᾶ 

ἴπο Ῥοπιαπ Ροείς ἵπ σεπογα], Ἰαγο Ῥαεπ {Γαηεπ{]γ Ἱπάσρίαά {ος Βοπιο 

οἱ {ῑιεῖν Ὀπσ]ίαςί 1άεας απά πιοδύ Ῥεαθυ] Ῥαδδασαες {ο Ἠοπιεν, 

Τμοςο {οπι πο ατα τερι]ατ]γ οἴίεᾶ ὮΥ ΟΙατ]α, πα α πιοβ 

εογαρυ]οι5 ΡογβεύθΓαΏσθ, οπά πΙἩ α ππιίθποβς, ἵΠ ΠΙΔΠΥ 68865, 

Ῥοτάετῖπς οπ. ἴ]ιαο τΙάισυ]οιβ:----Βοππδύίπιε 6ὖαπ πηοτο 19 που]ά ο 

ἀπ Που] {ο βπά α ταδεπιΡ]αποθ, Ἰιαά 16 ποὺ Ῥθεῃ ΚΙπάΙγ ροϊπίεά ομῦ. 

Τ{ ας Ῥεοῃ ἐλοιισ]έ ι/Ποιεπί {ο οἵίο {πο πιοςδύ βἰγ]κίπσ Ῥαγα]]ε]ς : 

ποῦ οοπῃπίησ {]επι, Ἠοπενογ, {ο ὙΠρι], οἨ 6Υ6Π {ο {ο Ῥοάγ οί 

ἄπθε]ς απἀ Έοπιαῃ απἴμοτς, Ῥαΐς οοσαβιοπαΙΙγ εχίεπάϊίπσ {παπα {ο 

ους ΟΥ Ώ Ροείβ, οἱ π]οπι ΜΗίοη, Ιπ Ῥαγ(ίοι]ατ, Ὠαβδ πού Πεβίίαίεᾶ {ο 

{οἶ]ουν ἵπ {πα 5ίερς οἱ Πῖ5 σγθαί ΡΤεάςΘΟΘΞΡΟΓ. 

Τ0 να αἲ Πτεί Ιπίεπάεά ἴο οπιροάγ {πα τοπιατ]5 οἩ {μα Ίαπ- 

συᾶσα απά γεγβιποαίῖοη οἱ Ἠοπιεγ ψίἩ λα ποίε»; Ῥαΐ, {γοπι {παῖν 

{γεαποπό τ6σΊτεηςο απμᾶ σεπετα] αΡρΙσαοη, 16 Ίνα {ουπά πποιθ 

εοπγεπ]εηέ {ο {γουν {επι ἐορείπος ΙΠ α βεραταίο {οτπ. Τ]ηετο ἆτο 

ΠΙΦΏΥ οἰτοιτηδίαηςος 85ο, οοπποσίεἆ πι {Πο Ῥοεῦ ΠΙπιδεΗ απᾶ Πῖ8 

ἨΤΗΙΠσβΒ, π νε] ἔπε 5έαάεπί πνου]ά νν]δῇ {ο Ὦε ασφιαϊπ{εᾶ, πού 

ΏΙΟΤΕΙΥ ας πιαξίεις οἱ συγΙοβΙϐγ, Ὀιαό πιοτς ΡαγΠσπ]ατ]γ 5 ἴΠογ ανα 

ΙαΐεΙγ επραρες ἴ]ε αἰίεπί]οη απά ταβββτοἩ οἱ ία Βτεδί Πίετατγ εἶια- 

τασίετς οἱ Ἐτορε. ἜΤΠο πιοτο Ἱπιρογίαπί ο ἴπεδε {ορίςβ,---ΒΗΕΠ α8 

ἴπα νατῖείγ ο{ ορίπίοη τοβροσίῖης {ο Π{ε, έΊιε τεα] εχἰδίεηςθ, απά {ια 

παΙνιάπαΠίγ οἱ Ἠοπιογ: ἴ]ια αοσοιπύ οἱ Π15 ντ ήπσε, ἴ]λο ῬΡτοβαβ]α 

πιείλοά οἱ λεῖν ΡγοβογναίίοΏ, απά {πο ῥΠΙΠΙΑΣΥ αγσιπιοπύ οἱ {ιο 

Ἠιαά; ἰοσείπεν νη(Ἡ {1ο φιρ]εοί5 αρουνο πιοπθοποά,---απο εοηβιάσγεά 

Ιπ α οοπηοσίθᾷ βετῖος ο ΡΠΕΙΙΜΙΝΑΕΥ ΟΗΒΡΦΕΠΝΑΤΙΟΝΡ. 

την ταβροςί {ο ο βοππονν]αί ποΥο!" {ογηι οἱ Εησ]ϊβΗ αηποίαΔΙομ. 

1 ΝΟΝ πο ΙοΏβεΓ πονεῖ, Ῥαί αἴηιοκί απῖτεγεαΙ[ψ αἀογίεῖ. Ἴπε Ἐδίου, 1 ποῦ νε βχςί, 

νναβ οετίκΙη]γ 4ΠΠΟΠΡ {πε Ὠχδί, π]ο αἀνοσκίεά απά Ῥραΐ ἵηπ Ῥχγαοίίος {Πῖθ βαρσεβίῖοη οἳ 

Οοπ1Π1οῦ ΦΕΗ99. 



γ] ΡΕΕΕΑΟΕ. 

16 ας Ώεεπ αἀορίεά, α5 ἵπ {πο επία[οσία «γῶσα], οτι  ΒτΠΙ 60Γ- 

γ]οβῖοη οἱ 165 Π(γ. Ἐνειγ πιαδίες Ίποπς, ἐλαῦ α Ὦογ αἱ «5εΠοοί 

πθυοτ ἐλ]π]κς οἱ Ἰοο]ίπσ αἲ α Πμαίῖη ποίες απά {οτ {Π15 βἵπιρ]ο ΤΕΔΡΟΠ, 

πας 16 15 οἴἵοπ πιοτο ἀΠου]έ, {ο α γοσί{ῃ αἱ Ἰεαςί, (Παπ {Πο Ρᾶδ5ασα 

πο 19 15 Ἱπζεπάςεά {ο εχρ]αῖπ. πάρε, α ππογε αἀναποεά 5ἰπάεπέ 

η] οἵεπ ἐηπ]ς Ἠϊ5 πη[ογππαίίοπ ἀεατίγ ῬοπσΗΒί, αὐ {Πε εχρεη5ε οἳ 

παάϊησ {ῃτοασ] α πιαζο οἱ εταβΏεά ΤαβπΙίγ: Ῥρατιοπ]ατΙγ 1 Ἱη- 

νο]ναά Ιπ {ια Ἰεαγπεά ῥγο]κΙίγ οἳ {πο ἄεγππαἩ 5οποοίς. ἜΤ]αί Τατ 

15 οἳ Ἰηβπῖίε Ἱπιροτίαπσε ἵπ ῬαρΙεαίϊοης οἱ ἆθερ Πίεγατγ Ῥγείεηδίοη, 

οα]οι]αξεά απά ἀεδῖσποᾶ {ος {ογεῖση αἰγοπ]αίΙοη. πο οπ6 η] Ῥγεέεπά 

{ο ἆεπγ: Ὀαέ (ναί 10 15 εχρεάιεπύ Ίπ α ποτ]ς Ιπίεπάεά {ος ᾖποζκή 

βέπάθηίς, αἲ απ {ησ[ίεἡ 5ε]οο!, οἨ 1π {πε Ιεείατε-τοοπα οὗ απ Εποζίει 

Ὀπινευςϊέν, 15 πἹογς ἴλαιπ απεβδίοπαβ]θ. Απ Ἐπσ]δῃ ποίε πνη] αί 

Ἰθαςί Ὦο τοπά ὮΥ ἔἶοβο πο ΥΙ5Η Γοτ Ἱπζογπιαοτς ΠΙ]ε Ταδίη 5 

σεπενα]]ν Ἰε[ε {ος {ποβδε, Ἡο5δε 5ΗΡΕΓΙΟΓ ]εαγηῖπσ τε ι]γος ποϊζμετ {μα 

οπ6 ποτ {Πε ο{Ἡεγ, 

Τῆο πιαῖπ οῬ]εοί οἵ ἴπο Ἐάῑίου ἔἶετ 15 ο[ίψ; απᾶ τ, Ἱπ 5 

ταδροςῦ, Ίο Ίνας τῖδεπ ἵῃ ἴπο 5Ισ]ίοςί ἀθστεο αΏουαο Πῖ5 Ῥγεάεςθξςο!ς, 

ἵπ {Πε {αθ]ς οἱ εἀϊπσ ἴἶιε Πας 70η {ο 1150 ο γοµπσεν ε{άεπές, Τε νν]] 

αἲ Ἰεαδέ Ώανα ἆοποε πο Ιπ]άΤΥ {ο {Πο σα 15ο οἱ Π0εταίπτο. 

ν. Τ: 

1 «6 ῬΕντατοαια ἄΕ.σΔ. βορμοο]ς (Εάρα5 Έγταππας, 41άϊρας ΟοΙοπεπς, εἰ Απῑσοπο; 

Ἐπτϊρϊάϊ5 ἙἘ]αρηίςςεε; εί /Ἐδοεβγ] ερίεπι οοπία Τμεβραςδ. ΟΩπῖπαπε Ὀταιηαία ἆθ οε]ε- 

Ῥεντίπια Τπεραϊάε 5οπῖρία, ἈΝοῦς Απσ]ῖσε 5οπῖρϊς Π]αδίτανϊί, εἴ Τμεχίεοῃ γοσαπαι ἁῆ- 

οἴϊίογαπι αἀ]εοῖι σΙΙΕΙΜΟΡ ΤΒΟΙΙΟΡΕ, Μ. Α., ΟἨτίδά Οτρμαποσορμᾶ Βαρτεβοθρίος, 
εί Απο Ῥεπιυτοκϊεηείς αρπά ΟαηίαὈσϊσίεη5ες ππρεσ αἱαπιητβ.ὁ 



ΡΗΕΡΙΙΜΙΝΑΠΒΥ ΟΒΡΕΒΥΑΤΙΟΝΡ. 

ΦΗΟΤΙΟΝ 1. 

ΟΕ ΤΗΕ Ι1ΕΕ ΟΕ ΗΟΜΕΒ, ΑΝΡ ΤΗΕ ΡΙΑΟΕ ΑΝΡ ΤΙΜΒΕ ΟΕ ΗΙ5 ΒΙΠΙΤΗ. 

Πόσοι πόσα λέγουσι περὶ Ὁμήρου ; ἄλλοι μὲν Αἰγύπτιον φάσκοντες, ἄλλοι δὲ 
ΧΤον, κ.τ.λ.---Ερίρπαῃ. κάν. Ητον. Ι. 

Ἔπε ΌΏνο στεαί Ῥοεπι5 οἱ ΗοΜΕΕ ατθ ποῖ οπ]γ τεππαγκαβ]ο α5 ἴἶιο οατ]οςέ 
τοππαῖης οἱ (τοοίαη Πέεγαίμτα, απᾶ Ιπάθεά, ποχί {ο {ιο 5αογοᾷ ΦΟΥΙΡ{ΗΤΕΡ 
οἱ νε ΟΙά Τεδίαπιεηί, ος 1μέεταίατε ἵπ σεπετα]; Ῥιί α5 εκΗΙρίῖπς ενα 
5ίχοηΏσε»ί Ῥούνετς οἱ Ιπίε]]εοί απά Ἱππασίπαίίοηπ {ο γηῖσ]ι ενα Ἠαπιαπ τπτ 
ηα5 ενετ χαασμεά. ΝΙΠι {πε εκεερίϊοη, ΠΙΟΓΘΟΝΕΥ, ος {1ο νγοτ]κ5 οἱ Ηοςίος, 
Ψ/Πο 15 σεπετα]1γ 5αρροβεά {ο ανα Ποιείδ]ιεά αΌοιιέ ἔμε 8α1πς Ῥετίος, {Πεγ 
8ΕΕΙΏ {ο Ἠανε δίοοᾷ αἶοπε {ος α οοηδἰἀεταβ]ε Ἰεησί] οὗ πια; απᾶ {ο Ἰανα 
Ῥεεῃ {ο]]ονγεά ος Ῥπεσεάθά Ὦγ πο οοπιροβίίοη, νΥπεί]εγ ἵη Ῥγοςθ ΟΥ νεγςθ, 
{0Υ Φεγετα] ἆσες. Τί ἶ5 (ο ορϊπίοπ ος Ηετοάοία», Ιπάθεᾶ, επαί ροείτγ ]αὰ 
πενει εχῖίεά ἵπ (Ίεεεε Ῥτίος {ο {1θ αρα οἳ Ποπιετ: απά ναί Όνρμεις, 
1ήπι5, Μιδαρι5, απἀ οίΠε5, ν/Ἡο αΓθ 6ΟΙΩΠΠΟΠΙΥ τείεγτεᾷ {ο απ εαχ]ῖεγ ἀαίς, 
Ἠνεά, ἴπ {αοῖ, Ίοπς αἴτει Ἠϊπα].  ΤΗο εχἰφίοποε οϐ Ότρμεις Ίας ενεπ Ῥ6θῃ 
ἀοιρίεὰ αἰτοσείμεχ, απά α Ῥαβδασε {ο (μαι εβεοί ἵ5 οἶιοά Ὦγ Οἴοειο ΒΟΠΙ 
πο ΟΙτά Ῥου]ς οἱ εἶνε Ῥοείίε οϐ Ατίοί]α, νΏῖοἩ ἵ5 που 1953, Απά 
α]έλοιισ]ι (μα οοπευττίπς νοῖςε οϐ Απηηι, ντ Ες βἱησ]α εχκεερίῖοη, ἶ5 
αΊπηοςι ἀεείκινο ἵπ 5αρροτί ο ίε οοπίτατγ ορίπίοη, 5Μ1]] ενα ΟτρΗίο Ἠε- 
τηαίης, αν {Πεγ ατα οα]]εά, ατθ, ἵπ αἰ] ῬτοραὈΙΠ!ψ, ἴἶνα δριτίοιι Ῥτοδιοίίοι 
ο α εοπιραταῖνε]Υ πηοάετη αρα. Τηεῖτ απΏφιΠίγ Ίας Ῥεομ ππαϊπιαίπεά Ὁγ 
Ἠενπο, Ἰοιίε, απά Βυμπκεη; Ῥιὲ έἶνεγ Ῥοαν δίοησ Ιπίιπα] πηαγ]κ οἱ α 
Ρετῖοά εοηδἰἀεταβ]γ Ῥοδίετίοχ {ο Ἠοπηες, απά (λεῖν σοπιίηθηθΒ Ίαν Ώθ6ῃ 
οίμεγνδε νετγ σεπετα]]γ απεξοπεά”. Τ]ε γφοπαωίίοα ατε πείειτεὰ Ὦγ 
Ῥεε]κ (ο απ ατα 5ιΏθεαιεηί {ο λαί οἳ ΑΙοεχαπάει πα (πῑθαί: απᾶ ΠΙΘΏΥ 
οἱ ἴἶνε γης, {ποπ α 5ρροδεά τείετεησε ΥΥΙΟἩ (ἶνογ Ῥθαχ {ο α ἄτεαί 
Ἐ]τει Όαιςε, Ἠανα 6Υεπ Ῥεεη εοηδἰἀετεὰ α5 α Ῥίοις {ταιά ο έἶιε ϱατ]γ 
ΟµηκΙαης. Ύ]ετε «8η Ὦε πο ἀοιβέ, Ἡονενετ, εἶναι Ῥοείτγ να Πο ΟΠΙΥ 

1 Ἠετοά. ΤΙ. 69. 
} (Ίοετο ἄε αἰ. Ώεογ. 1. 98. ΟΥΡ]ειι Ῥοείαπι ἀοοεί «4 γἱκοίε]ες πιίπφαηι Γμίςεο, 
3 16 γνας εν]ἀεπί]γ ἀοαρίεά Ὦγ Ραπβαμίας, 4ἱο. ΧΧΧΥΠΙ. 9. 9ος αἶδο Ατίκίοί]ο, 

πε Απίπια, Ι. 5. ἳ 



νΗὶ ΡΕΕΙΙΜΙΝΑΗΒΥ ΟΒΡΕΒΝΑΤΙΟΝΕΣ. [Ῥεστ. Ἱ. 

ἵῃ εχἰσίοπςθ, Ῥαί Παά αοαι]τεά α ἀεστεε ος τεριίαίῖοη, 5οπ1θ πε Ῥεΐοτε (]ε 
ασα ο{ Ἠοππετ. Τμε Ῥοεί ΗΙπηδεΙ{ Ἠας τεοοτάεά {πε ραπ]ςμπιεπί 5αϊά {ο 
Ἠανο Ῥεεη Ιπβϊοίεά προι ΤΠαπηγτῖς, α Γητασίαη Ῥατά, νο Ἰαὰ οἨα]]εησεά 
το ΜΠιςες {ο α Ῥοείσα] οοηίεςε!; Ῥεδίάες ν/μὶσΙ, Ἡε 15 σεπετα]]γ 5ἀρροςεἆ 
ιο αἰ]αάς {ο 1ήπας, {πο τεριίεᾷ Ἰηνεπίοτ οἱ (1ο ατὲ ἵπ (τοεςσε, 1η Πῖ5 
ἀεεετῖρίῖοη οἱ ἶιο ΦΗΙε]ά οἳ ΑοΠί]]ες”. Ῥαϊ ενε ἆανη οϐ (τεσῖαν Ἰεατηῖπσ 
νγας απιοδέ ΙπππιβάΙαίε]γ ονετοαδέ; απᾶ (νε 5ίαΐο οἱ Ῥατρατίσπα, ΙΠίο νγ]]ο]ι 
ενα οοιΠίτΥ τε]αρςεά αἴιετ (πε Ώοτίαπ «οπααθςί, οῬ]έεταίεά ένα ΠΠΕΠΠΟΥΥ ος 
πηοδέ οἳ Ἰετ εατΙγ Ροεί5, απ Ιηνο]νεά Όνε ΠΙδίοτγ ος {ποβ6, νΠοςδε Πα 
Ἠανο 5ιαγν]νας, ἵπ {αῦι]οις πποετίαϊηίγ. Τὲ να ἀουδί]εςς αἶδο ἴἶιε τιΏ{ος- 
(απαίθ οοΠ5ε(επςσε οἱ 1Πῖς τενο]ηίίοη, ἐαί 5ο Πιτ]ε ἱ5 ΚπΠομΏ ος ἨΗοιπετ 
Ἠἰπηδε]{. 

Τε νΙ]] ο 566Η, ἵπ {1ε οοιγ5ε οὗ {πθδε οΏδεγναίΙομς”, έλαί {ἶνα Πιαά απά 
εο Οἀγβςεε, ἵη ἴε οοππεςίοἆ κέαίε, αἲ Ἰεαςί, ἵη ννμῖεὮ Νε ΠΟΥ Ῥοβ5ες5 
έΊπθπῃ, Ψνετθ ΙΠΙΠΟΠΏ 1π Ἐτορεαη (τεεςσε, 611 αὔοιε {οι οεπέατίες αῇιετ 
Ελοῖτ Βτδί Ῥτοπηπ]σαίοη π Τοπία. 1ΠΗΤ]ε (Πετείοτε, εερεεῖα]1γ ἵπ περα 
ἑατρα]οπί ππες, να Ῥτοβαβ]γ ἐμποισλί οί εἰνεῖτ απίΠοχ, νο ποιά Ῥε 
Ι4επίβες, αἱπιοςί Ιπνο]ιπίατ]γ, Ια πε ταπηρ]]ησ Ῥατά Πο τοσῖεά Ἠῖ5 
νεΙςε5. Ῥιί α5 500Π 5 οἰνΠίζπαίοι απᾶ ]εατηῖησ Ῥεσαη {ο τενῖνε, απά 
πΊοτΘ ε5ρεςΙα]]γ πνεη ἴα ἴνο στεαῖ Ῥοεπῃ5, νε] νυλῖο]ι ἴΠπεγ Ἰαά Ἠϊετίο 
Όθεῃ ακαιιαϊπίεά οπΙγ 1π ἀείαεμεά Ῥοτίίοη5, αρρεατεά Ῥοίοτε (επι 5 ἃ 
πΠΙ{οΥΠα οπά οοηπεσίθὰ νηο]ς, ἴἶνε οιγὶοδίίγ οῇ εἶιε (τοε]ςς νγοιι]ά παίιτα]]γ 
6 οχοῖτεὰ τεςροςίῖησ ἴ1ε Ῥεγεοπα] Η5ίουγ ο{ ἰεῖς Αδίαίϊο εοιΏγΙΙΒΗ, απιά 
πα πῖτίες 5εί οη {οοί ἵπ οτάεχ {ο «ο]]εσῖ {ε «οαίτετεά τεσοτάς οἱ Πῖ5 Ηΐ6. Ίπ 
5ο στθαί α Ίαρςο οῇ Πππα, Ἡούνενατ, αηὖΥ αϊπεηεῖο Ιπ[οτπηαίοη οοιι]ά 58ΥςΕΙΥ 
Ῥε εκρεείεά; απά Πτι]ε τείαηςε «αη Ὦε Ῥ]ασεὰ ροή ἔἶνε (ταάιίοης, ΙΕ, 
Ώποπη {16 Υ6ΥΥ οἰατασίετ απάἀ σεπῖι5 οῇ ἴιε οοιΠίτγ, Υνοιι]ά Ῥο πο Ίε5ς Βείῖ- 
Ποις έναν αριπάαπί. Τ]ε Π{ε οἳ Ἠοππετ, υν]]ε] Ῥαδςες ιπάετ ἴἶλε ηαπ]θ 
οἳ Ἠετοάοεις, 15 ενΙἀεπίΙγ οοιηρ]]εά {Ποπ 8ο] (ταάποπαὶ 8ουχςθς. 
Τ]ουσ]ι ενα Μεπιοῖτ ἶ5 απάοιΡίεά]γ δρυτίοιςΆ, απ 1έ5 δίαζειπεηίς ἀε]νετεά 
ἵπ α ίοπε οἱ αεοιταίο Ρτο[ϊχκΙ(ψ, ν]Ιε] 5ανοισς 5ίτοης]γ οί {αβΙ6, Τε 15, αἲ 
Ώχο 5απης ππε, απαεδίοπαΡΙγ οϐ οατ]γ ἀαΐε, απά (ἶνε Ῥαδῖς προη υνηῖσ]ι πε 
1ε αἰαϊραίεά (ο ἙῬ]αίατομ”, απἀ ενετγ οἴει αοσοιηί οἱ ἴε Ῥοεί, Ίνας 
Ώθεη 5ι6οες5ῖνε]γ {ουπάςά. Τί ν] Ῥε Πεοεβδατγ, (Πετείοτε, {ο «ΟΠΙΡΙΕΒ5 
Ιπ{ο α5 5]ιοτῖ α «Οηρᾶ5ς α5 Ῥορδῖρ]ο ἴἶιε Ρεϊποῖραὶ Ρατσι]ατς (ετείη Τε- 
εοτάες, (οσεί]ετ νυν] 5αο]ι αἀάιίοπα] Ππίοτπιαοη α5 ΊπαΥγ ὃο ἀετῖνεά {οπι 
Ῥ]ιίατο] απἀ οίμοαι τος, απά {ο Ἰεανο 1ο 5ειάεπέ {ο {ογπι Πῖ5 ΟΝΏ εςίῖ- 
πιαίο οϐ {πε ἆεστεε οἱ ογεάΙὈΙΠίγ {ο νν]]ο] 16Υ ατα επΏ]εᾶ. Έτοπι Πῖ5 
οννΏ υχ]ήησς ποίλίησ τεδρεσίίησ 6 Ῥεγεοπα] ΠΙ5ίοτγ σαπ Ῥε αφοεγίαϊπες ; 
(λοισα να πιαγ ]αδί]γ Ιπίετ ῄοτη ἴε εΠατασίετς ΟΕ Ἠῖ5 Ἠετοες, απά πε 5επ- 
Ώππεηίς υνμ]ο]ι ο ας Ῥαί Ίπίο (ἰλεῖτ πποι!ί]5, {λαί ηε νγας αοἰπατεά Ὦγ νε 

1 Τ. Β. 694, 5αᾳα. 2 9ε6 οἨ ΤΠ. Σ. 670. 3 Ροος. ΤΤ. 
4 Μτ. Ὑγοοά, ἵπ Π15 ΈδεαΥγ ον Τε Ονἰσἰπαῖ άεπίως ο ἩἨοπιεγ, Άτσιαες 5ίτοπϱΙΥ ἵπ 51ρ- 

Ροτε οἱ 185 σοµΙποπεςς; Ῥαΐ ἔπε ενΙάεποε αραϊηδέ Ιέ στεπί]γ Ῥτεροπάεταίε». Ιπάεεά, 
16 πιαπ]{εςί Ἱπ{εγ]ογΙ(γ οἳ 5ίγ]ε, απᾶ α 5ἰωθεπηεπί νγ]]ο] 16 ουπίβΙη5 πεδρεσείῖηπς {πε ασε 
οἳ Ἠοππετ, ἀϊτεσί]γ αἲ νατίαπος γνί] ἴ]λε ορ]ηῖοη οἱ ἐῑπα Πϊξίογίαῃ, αγε αἶοπε 5αβμσΙεπί {ο 
σομάσπ)α Ἱε.  Βπί σος ί1ε ορεηῖηρ ποίε ἵπ Ἠ/εβοε]]ησ’5 ο1ίῖοῃ. 

δ Τμϊς ΤΗ{ε ἶ5 αἱδο α ΤΟΥ6ΕΝΥ, απἀ οἱ εατ]ῖεγ ασο ἴ]απ 15 τεραίεᾷ απί]ου, {ου 1 πας 
ε]εατ]γ ΙΠοΟΝΠ {ο Οπή Παπ (1η58έ. ΟΥ. Χ. 1). παπά Ῥεπεσα (Ερῖςί. 88), Πο Ινεὰ Ῥείοτε 
Ῥ]αίανεῃ.  ΑεοοτάΙης {ο Ῥαΐαπ (αρ. Εαδτίο, ΒΙΡ] ΤΙ. 1. 9), Έμεαρεπες, Ῥέεεπιρτοίτς, 
Απζηασμις οἳ ΟοΙορίιοἨ, Ἡ εγοάοία5, Ὠ]υηπγδίης οἳ Ο]γπίμα5, Ερµοσας5 οἱ Οπππο», ΕΗ1]ο- 
οπονας, ΝΠείπο]ϊάθς, ΟΠαΠΙΟΡΙΕΟΠ, απά {με ρταπηππατῖαης Ζοποᾶοίαβ, ΑπϊδίορΏαπες, 0Α111- 
πππςἨΗ5, Οταΐ65, ΕταίοβίΠεΠες, Ατίδίατολιβ, απᾶ ΑΡρο]]οάοταβ, Ἰαά α11 ντΙθίεη εοποεγηίηᾳ 
Ηοπησγ. 



Ῥεοτ. Τ.] ΡΒΕΙΙΜΙΝΑΗΥ ΟΒΡΕΗΒΝΑΤΙΟΝΕ, ἷκ 

ποῦ]οςί {θε]ῖηπσς οί ραῦ]ο Ῥαΐϊτιοβῖσπι, απἆ Ῥοβδεςςεἆ οί 6ΥΕΤΥ Ρεϊναίο νΙτέια 
1Π ἀοπηεείῖο Π{6. 

Αεσοτάϊπσ {ο (5 αί]οΥ, {Ἠ6ῃΠ, ΗΟΜΕΠ ννας απ Απία(ϊς (τοεῖς, α πα(ῖνε 
οἱ Θπηγτηα. Ες πιοίλετ΄5 παπηθ ννας γη {λεί, νο Ἰαά (αΚκεπ τείισθ 1η 
Εναί (ονη, ανίησ Ῥεοεπ {ουπά Ι]εσα]]γ νε εἰί]ά, απά Ῥαπίφιιεά Ιπ ο0Πβ6- 
απεποε ὮΡΥ Ἠεχ ππο]ε {ποπ Όμππς.. Θ]οτίΙγ αἴτετ Ἠοτ αιτνα], αξ ἷιε ννα5 
οπθ ἆαγ οε]ευταίπσ α {εείναὶ ἵηπ ὧνε πεϊσιροιτ]ῃοσά, οἨ πε Ῥαπ]ςς οἱ εἶνα 
τίνεχ Με]ες, 5Ίιε ναδ (αΚεη 5ιάἀεπ]γ ἵπ Ίαβους, απἆ σανε Ρἰτίι {ο ἐἶνο Ῥοεί᾿. 
Τη οτἀεχ {ο Ῥτοσιτε α ΤηΦΙΠΙΕΠάΠςΘ {ο Ἠεγςε]{ απἀ πει οἰη]ά,----ννΊο ννας 
σα]]εᾶ, {Ποπ {πε τίνετ πεατ νε] [ε ννας Ῥογη, εἰεδίφεπε»,---ε]ιε {οοῖς ἴο 
Όνα οεοιραίίοη οἱ βρίηπίησ”, υνμῖο αΏΠοτάεά ἶπεπα α 5οαπίγ 5υραίσίεπος, 11] 
8 Ἠαά {ο σοοᾶ {οτίαπε {ο Ώθεοπις ασφιαϊπίθἆ υπ οπε Ῥ]επηῖας, α 
5ε]οο]πιαδί6τ, νγηο εγεπίπα!]γ πηαντιεά Ἠογ. Ἠοππετ, ἵη να πηεαΠ έἶπῃο, 
ἵνας τεσοϊνίης Πῖ5 εἀπσαβοη παπάς αη επ]]πεηπέ {θας[ος, παπηθά Ῥτοπερίάος”, 
απά σἰνίπσ ϱατ]Υ Ῥτοοί οἱ εἶιαί πηϊσΒίγ σεηῖα5, γ]ο] ννας ἀεεεῖπες ἔο Ώς 
Όιε αἀπταιίοη οἱ αἲ] {αίατε ασε. Αετ (με ἀθαίὶ οἱ Μὶς {αίπεγ-ἵη-]ανν, 
Ἡε δισσεεάεά {ο Ἰῖ5 εππρ]ογπιεηέ, ἵη υνηίοΙ ο Ὕνας {ουιπά Ὦγ Μεπίες, α 
ππετομαπί ος οοηκίἀεταβ]ε αἰίαϊηππεηί5, (ταάῖπο αἲ Ῥπιγιπα, ΨΠο να αἴ- 
(γασίεἀ ὮΥ (πε Ροεί’5 Ιεατηίησ, απά Ιπν](εά Ἰήπα {ο τε]πααἰςῃ Ἠῑ5 5εηοο], 
απᾶ πανε] -----ᾱ ῬτοροδίίοὮ νγ ννμῖοὮ Ὦε σ]αά]γ οοπηρ]εά. 

Ἠ]μαίενετ (τιίῃ λετε αγ ὃς Ιη ἔλεδε βίαίεπηθηίς, Ιέ ἶς απαιεςοπαΡ]θ 
εἶναι Ἠοπηετ ννας α στεαί (πανε]]ετ. Της ἶ5 α [αοῖ οδίαρ]δηοᾶ, Ῥεγοπά (λα 
ΡοβΙΡ!Πέγ οἳ ἀοιδί, Ὦγ Πἱ5 πηϊπαίε απ εχαοί οεοσταρηίσα] ἀεδοτιρίοη ο 
ἴπο Ττοαἆ απά ἶνε (τεοῖαπ δίαΐθς, Ιπ {119 Οαία]οσιε ο εΏ1ρς΄. Τε ας- 
οΙΓάΟΥ ΥΠ νΙοῖ ςα Ίνα ἀεμπεαίεά (νε ΠΠάΠΗΘΙ5, οιΙδίΟΠ15, οπά Ῥεοι- 
Πατ]ῖες οἱ νε ἀῑπετεηί πα[ῖοπ5, πηαδί Ἠανα Ῥεεη (ες τεκα]έ οἱ Ῥεγβοπα] 
αοιαϊπίαηςε απἀ αἰζοηίῖνε ομδειναίίοη. Έτοπω {με Αεπεπί ἀεεοπρίίοης 
ος 5οεπετγ ὙνίοὮ οσοι 1η μα 0άγφεεε, απά νυἨῖεὮ ατε αἲ οη06 5ο εἰτκίπσ 
απά 5ο παίιτα], απά Ῥαϊηίεά νι α ν]νιάηεςς (μαί Ῥτονες {επι {ο Ἠανε 
Ώθεη ἀθερ]γ Ιππρτεδδεά ππροη Ἠῖς πηπά, (ο εε]ευταίεά Μτ. Βιγαπε [ας 
Ηχεά προνπ ΤίΠασα α5 ἴἶε Ὀϊτί-ρ]ασε ος ἴε Ῥοεί; απά Ῥι]ε (ππετεοη α 
ΏιθοΥγ, {ατ πποτα 5ροσῖοις ἴἶαῃ 5αΏἰ5{ασίοτγ, ἴλαί Ἰο ἀεδοτίοες Ἰήπηβο]/ 
ἵη {λα ψεισοῦ οἱ 0]γ55ες, απά {ια οοΠδίαΠΟΥ ο{ Ἠ5 ο υν]{α ἵη ένα {αἰεα] 
Ῥεπε]ορε. Τπ Ῥτοοβ οἱ Ες αἴπσι]ατ αδθιπηρίοη, {Πῖς Ιησεπίοις, (Ποισ]ι 
νετΥ {αποῖζα], νυτίτενὸ αἀάασες (ἶνε Ώε]ρ]]ς τοβροηςε {ο {1ο επηροτοί Αάτίαη, 

1 Τα Ῥ]αίαγο]μ)6 αοσοιπέ, ἔποιρὰ ενιἀεπ{]γ οτ]ρ]πα(ῖπσ 1π {ο 6αππς ἰταᾶ]Ιβοη, ἴ]α 
Ῥοε(”5 ΡϊτίἩ 15 πιασπΙΠεὰ ΙΠίο α ππΙχγας]ε. Ἠο αἰα]ριίεβ {λε Ῥγεσπαπογ οἱ Ονγεῖς {ο α 
επῖας, οὗ οοπιραπΊοη ο{ {πε ἨΤαςεςδ; απά δίαΐες (αι 5116 σγας πιαχτιεᾶ {ο Μεροῃ. Ἰπς 
οἳ πο οοιπίσΥ, Ῥείογο 5]ε σανε Ῥϊτί] {ο Ἠοππετ, ΥΥ]ο να5 οπ]]εάᾷ /αοπίᾶες 1γοπι 18 
τεραίθᾷ {αΐπεν. Η15 πιοίπετ ἁγίης ἵπ ομΙ]4-ΡΙσίἩ, έλα Ιπ[απέ ννας Ῥτουσ]Πέ αρ ὮΥ Μαροῃ 
8ἱ ννηο5ο ἀθαίῃ Ὦε νας ]ε[ὲ ἵπ εχίτεπιο Ῥονετίγ. Τῆ9 5απε αοοοιηέ γε]αίες, ἐπαίῦ έμς, 
{πο Ῥτοί]ιετ οἵ /Πσοη, ννας ἴ]ιο {αίπεν οἳ Ἠεδῖοά ὮΥ 5 νε Ῥγοίπιεάρ. 

3 Ἔμε Ροεί ἶ5 ἐλοισ]έ {ο α)]αᾶς ἔο 15 πιοίμετ”5 εοιάἹοι Ιπ Ἡ. Μ. 499. 
3 Ῥιοά. ΦΙ6, Πο. Τ11. 
4 6ο ποίθ οἨ Τ]. Β. 494. 
5 Τπε ερεου]αίῖοης οἳ Μν. Ἐτγαπί οἨ ἴἨε βαρ]αοοί απά {1ο οἸιανασίαυς οἱ {ιο Τα 

Απᾶ {1ο Οἀγβςεε, οπ {λε ποπ-εχἰδίεποε οἳ Ττογ, απά οπ Ἠοπιεν Ἠήπηβε]{, αγθ 56αΥΟΕΙΥ οἳ α 
παΐυτε {ο γεπίγθ πποτο {Παπ α ραδδῖης ποῖῖοε 1π {Ίερο οῬδεχναβίοη8. ΤΠεγ αγε α]ίο- 
6είμεν Ἠγροίλείϊσα], απά βαρροτίεά νι α στεδίοτ ννηδίο οἱ Ἰεανπῖης ἔἶαπ 5ο]ἱάΙγ οἳ 
Ἀγριπηθηῦ. Τ ἶδ σεπετα]]γ Ῥε]ενος, Ἠονενεχ, ἐ]ιαί να Ῥοεί Ίας απβρ]απίοά ΠΙΑΠΥ 
εγεπίς οἳ 5 οἵνἩ 1 {ας 1Πίο {ἶχοςο οἱ Ἠῖ5 Ἠθγουδς αμᾶ ε]ιαί ἵη τπαηΥ οἳ 5 «ματαςίευς {ια 
ΏΑΠΙΘΒ ΟΓ ῬεΓβοΠΒ αγ Ῥγεδευνος, νν]ν ννόπη Ἡο Ἠαά Ῥεοπ οομπεσίαά ἵπ 146 ὮΥ {πο ἄεΒ 
οἳ {τιεπάς]ϊρ ος Ποδρι(αΗ(γ. /ε πιαΥ Ἰηδίαπος (αι οἳ Τγολῖας, έ]ιε Ιοαί]θυ-ἀγεβδετ, ἵπ 
]. Η. 220: απά ἴ]οβο οἱ Μεπίεβ, Ἐ]επιίας, απά Μεπίοτ, ἵη ἔο Οἀγβεεαο. Νεϊίπεν 
19 Μτ. ΒἘτγαπί α εο]ίατγ αἀγοσαίο οἳ ο Ἰέ]νασαπ οπἱρίπ οἳ Ἠοππογ. Το πΠιεηίΙοΏ 916 
οἵπεσ οπ]γ, ἴλε ορΙπΊοη Ἠὰβ8 Ώθοπ ΠΠΟΣΘ τεσεη{]γ πιαϊηἑαϊπεᾶ, νέα αἲἲ ιο αγάοατ οἳ οοπῃ- 



Χ ΡΕΕΙΙΜΙΝΑΗΥ ΟΡΒΡΕΗΒΝΥΑΤΙΟΝΡ, [6εοτ. Ἱ. 

χοβρεσΏησ ἴἶνο οοιπίτγ απἆ Ῥατεπίασε οὗ ἨΠοπηετ”, απά (πε {τασιηεπέ {Τοπι 
8Ώ εἶεσγ οἱ Ηετιηεείαπαακ ος ΟοΙορμοῃ, Ῥτεσετνεά Ὦγ Αίεπαρις”, νεγείη 
Όλο Ῥατά οἱ εἶνε Οάγςςοε 15 τερτεςεηίεά α5 ἰδίων ἁπτόμενος πάθεων. ΗΙ5 
ατσιπηεηί5, Ἠούενεχ, ατα Ιηπ σεπετα] οπΙΥ 5ο {ατ οοπε]μβῖνε α5 {1εγ 
τεσατᾷ ἴπο Ῥετίεοεί αοαιαϊπίαπςε οἱ ἴ]ε Ῥοεί νη(Ἡ έπε οουπίτγ οἱ Ὀ]γδεες: 
απ νε ατα Ιπ{οτπηες, ἴλαί Ὦε νγας Ἰείι Ὦγ Μεηίες Ιπ Τί]ασα, πετε Ἶε ννας 
ἀθίαίπεά α οοηδἰἀεταβ]ε πε, ἵπ ϱΟΠ5δε(πεπος οἱ α ἀεβιαχῖοη 1Π Ἠϊς 6γθς: 
απά εἶαί ἁατίης Ἠῖς 5ίαγ Ἡε ννας Πιγηϊκιεά Ὦγ οπε Μεπίος νη(] {λε τηαίε- 
τ]α]ς {ο {Πε οοπηροβ!εῖοη οἱ {πε 0άγβςεο. Τ: 15 Πιγί]εγ τε]αίεά, ναί Ἡε Ἰαά 
ν]φιεὰ Πτα] απά Βραίπ: Ῥιέ είς 15 εχερεάἹησ]γ Ιποτεάιρ]ε, α5 πο νεςᾶσες 
εχῖςσε ἵπ Ες ντῖῖησς ΟΡ αηΥ Κποπ]εάσε υγοδίνγατά οἱ ὤτεεςθ. Τοναγάς 
Όνε 5ου{Ἡ, Ἠϊ5 ασηιπαϊπίαπσο εχίεπἀεά Ῥεγοπά Τ]ερος, α5 {ατ α5 ΑΩΠορία: 
Ῥαε, ποισΏ Ἶε ππεπίῖοης Αταδβία απά 1άργα, Ἶε Ῥτοῦαῦ]γ Ἰαά ποῖ αανε]]εά 
(ποτ. Ηῖς ΙπΕππαίε ασπαϊπίαηςς υγ] Εἶνα ΠΙΠΠΕΥΕ, ΟΙ5ίΟΠΗ5, απά τΙ{ε5 
οἱ {πε Ῥμαπίσίαης απἀ αγσγρίαη», ἴς ενίάεποο πι Πς]επί ἐλαί Ἡε τεςιάεά 
{οχ 5οπης ἐἶπιο ἵπ Ῥοΐμ οουη(τῖες”. Έτοπα (λε {ογπιας, ποπ Ἡε εοηδίαη{]γ 
τερτεδεηί5 α5 α 5εαί[ατῖησ απἀ οοπηπηοτεῖα] Ῥεορ]ε, Ἡε ρτοῦαΡδ]γ ἀετίνεά ἴἶνε 
εκίοηδίνε Ιπ{οτπηαίοη ΥΕ τεσατά {ο οατ]γ πανα] αΠαΙτ5, ννΏῖσ] νε πηθοῖ 
ΨΙΘα Τη Πἱ5 ννοτΚς. Τη Ἐρδγρί, α5 νε ατα Ἱηίοτπιεά Ὦγ Ηετοάοιιας”, πε ἵνα5 
βατηϊ]δηεά νι ἔπε ουί]]πες οἱ Πὶ5 φγςίεπη οἱ Μγίλο]οσγ, υν]οἩ Ῥεσαιπε {1ε 
Ρανς οί {ο τε]σίοη οϐ ὤτεεςθ. Τί Ίιας αἶδο Ῥεομ Ιπ{εγτεά Ὦγ 5οππε, {οπι 
Όλο 5α]κίησ πο ]ατίίψ νο 5αῦφίςίς Ῥείννεενι ΠΙάΠΠΘΙ5 απά ορίπίοης α5 
(6 ατα εχΗ!ρ]εεά ἵπ Ἠῖς ννοτ]κκ5 απ ἵπ ἴΠε Ῥαστεά Ἠτίιίπσς, ναί Ὦε νγα5 
πηαάο ασφπαϊπίαἆ, ἀπτίησ Ἠ]5 5ίαγ ἵη {Πῖ5 οουΠίτγ, ΥΕ νε Βοπίρίιτες οί 
ενα Ο]ά Τοδίαπεπί. πα Ροῖπίς οἱ τεδεπι]απος ατα, Ιπάςαά, ΠΙΠηΘτοιις 
απά φίτπσ, απἀ εκίεπάϊῖησ 5οπηείῖπιες ΈΥεῃ {ο εχρτεςδίοης ο{ βεπίῖπηεπέ 
απά νετβρα] α]ηδίοης: ἴἶιε ἀῄετεποε Ῥεῖης οἨιεβγ 5ο] α5 πνου]ά πεσες- 
ατῖ]γ τεςι]{ {γοπ {Πο ἀῑ[ετεπί τε]ῖσῖοης. ΊΝΠΙ]α εἶνο Ίετοες οἱ {πε Π]αὰ 
απά ἔἶνε Οἆγεςεο νγαπάετεά ἵπ {ο ἀἆατ]κπεςς ο Ἰιεαίλοπίςπα, {πε Ῥα(γίαγο]ς 
ος νε ῬεπίαίειεὮ ψεγε Ῥ]εςσςεά νί] έἶνε Ί]σ][ε οἳ Ἠενε]αίίοη. ΤΜεΥ ἁπ- 

{ετεά {ετείοτο Ιπ πιογα[ς ταῖἈετ ἴἶναηῃ Τη ΠΙαΠΛΕΤ; απᾶὰ γεί ενεη ἴἶε 
ΠΙΟΤΕΠΙΥ οϐ Ἠοπηοτ 15, αἲ] ἐἰησς οοηφΙἀστεά, Ίο {αι]έψ (απ πηϊσηέ Ίανε 
Ῥεεη οχρεοίεά”. ΒΕ1] εἶνο αΙπ]ατΙ ἵς {αχ {τοπι Ῥτον]ηπσ ἴῃε Ροεί5 ας- 
απαπίαησε η ελα ΒίΡ]ε. Τε νγοι]ά Ὦα πιοτε {ο ἔἶνε Ροίηέ, 1 Μάτ, Ἰοος”5 

Ρα]οί αΠεείῖοη, Ὦγ α Ἠνίης παίῖνο οἱ Εἶια Ἰδ]απᾶ, παππεᾶ (οπείαπέϊπε ]κοιίαᾶες, απᾶ 
οεοαργ!ης α Ῥτο[εβεοσία] ομαῖν ἵπ {πε Τοπίαπ Ὀηϊνενςῖέγ. ΑΙίποαςΗ {πο επίλαδίαςη} οἳ 
Έα νηήέεν πιαγ Ὦε πηεαδιγεά ὮΥ ἴ]ε αΠΠοΙΠΟεπηεΠέ οἱ Ἠΐ5 οὔνη Ἠπεα] ἀεξοεπέ ἔτοπα ἔπε 
Γα1λ{α]. Γωπισις, 5 ννοτ]ς, επαΜ]εά ζ7Ἴγεε-- Ηοπιγε, ἵ5 πο οηΙγ α ουγίοι, επ{ετ(α]ηῖπς, 
απά 6νεη Ἰεατπεά Ῥτοάποίίοη, Ῥαὲ τερ]αίο νε] να]ααβ]ο Ιπ[ογπιδοη τοβροοίίπς {πε 
Ἠοπιετίςα Ἰοσαμ{ῖο». (Οανχγῖης Ἠ]ς νῖεννς πισ] Ῥεγοπά έἶιε {ΠεοτΥ οἱ Ἐτγαπί, Κοβαᾶες 
Ἀβδετίς (λαί (πε απίπος οἱ ἐἶνα Πϊαά απά ἐἶνο Οἄγδεες νναβ ΏοπΠθ οίΠεσ ἔἶλαη ζ7ζψεεες ἨΙπι- 
5ε]{, Ὕν]ιο Ίνας Εαγπίςμεά {1ε τερ]γ {ο ἔ]ια ᾳπθ5ίοπ γοβρθοῖης έ]λο Ῥεγ5ομα] εχϊίεπορ οἳ 
Ἠοπιεν Τη χε ερ]επά1ά αἀάγεςς {ο Α]εῖποις, η 04. 1. 19. Ἐϊμ’ ᾿Οδυσεὺς Λαερτιάδης. 
-ᾱ Ἠοπη. ε Ηερίῖοᾶ, Οοτίατη. 9.8. Τοῦ βασιλέως πυθοµένου, πόθεν Ὅμηρος, καὶ τίνος; 

ἀπεφοίβασε ἡ Πυθία δι’ ἑξαμέτρου τόνδε τὸν τρόπον---- 

”Αγνωστόν μ’ ἔρεαι γενεὴν καὶ πατρίδα γαῖαν 
᾿Αμβροσίου Σειρῆνος" ἕδος δ᾽, Ἰθακήσιός ἐστι" 
Τηλέμαχος δὲ πατὴρ, καὶ Νεστορέη ᾿Ἐπικάστη 
Μήτηρ, ἤ µιν ἔτικτε βροτῶν πολὺ πάνσοφον ἄνδρα. 

2 Αἴπεπ. Ὠαειρ. ΧΙΙ. Τ]. 
δ ΕΒτγαπί Ιπάεεᾶ αβῖντης (ναί, αἰ]οασῖ απ Τπασαπ Ὦγ δἰσίῃ, ο ης οἳ Ἐσγρίαν εκ- 

ἐτασίίοη 5 απᾶ Εἶναί 5 παπιε, 2 ε]εξίφεπες, ννας ἵπ {ασί οοτταρίεᾶ ὮΥ ένο ΒΠΙΥΥΠΕΡΑΠΕ, ΤΠ 
ογᾷεχ {ο ε]αῖπα Ἠϊπῃα 45  οοππίγΠΙαΠ Σ νηεγεας Ἠὶς γεα] παπι, ἠεακίφεπες, Ππάϊομέεὰ Ἰΐς 
ἀεξεεηπέ {γοπα Ῥαγεπίς5 ν]ιο Ἰιαὰ παστα(εὰ Εγοπι ἐἶνο νηπ]κς οἱ {ο 119. 

6 δεο οἨ 1]. 7. 291. 5 Πο. ΤΠ. αὐῖ «αργα. 6 εε οἨ 1]. Ω. 428. 



ΘΕΟΤ. Ι.] ΡΒΕΙΙΜΙΝΑΗΥ ΟΡΒΡΘΕΗΝΑΤΙΟΝΑ, χὶ 

ιρροδίΠοη Ίνεχε νγα]] {ουπάσς, ελαί νε ννας πο α 5ίΓαΠρ6Υ {ο ζιιάστα απιά Τέ5 
Ἱηπαλδ]ίαηί5: Ῥαί χε τηαῖη απθ]λοτίίγ {οΥ δι] απ ορίπίοη ἵ5 ἀετῖγοά {τοι α 
εοπ]θοίιτα] επιεπάαίίοη οἳ α πε, οἶοὰά Ὦγ Ῥίταρο {ποτη ένα Π]{αᾶ, Ὀαί {ουπά 
ἵπ ηοηθ οἱ {πε Μ55. οἱ Ηοπιετ’. Τ]ε απα]οσγ, Ἠούνενετ, νγ]ῖε]ι ιπάς- 
ηΙαΡΙΥ δυῇθίςίς Ῥείνγοεη {ιε Ίάεας απάἆ οχκρτεβδίοης οἱ ἴἶια Αδίαιῖς (τοο]κς ἵπ 
ἴνε ασε ο{ ἨοπῃεΥ, απάἀ ἴἶποδε οϐ (ε Ἰήφιοτῖσαὶ ἴπιον απά Ῥίασος οῇ (ιο 
Ο]ά Τεδίαππεηί,---πιαπΥ οἳ ν]]ο νν]] Ὦεα Ροϊπίοά οιξ ἵπ τε ποίθΒ”,--- 
15 τεαά!]γ απἀ εα/Ποἴεπί]γ εκρ]αϊπεά Ὦγ τείεττῖησ {χαπια Ῥοί] {ο {ια 5απ1α 
ραπίατεβῃα]. οχἰρίη, απά {ο σοιηέτες ςΙέηαίοά αἲ πο τοπιοίε ἀῑδίαπος Ε1οπι 
εαςεῇ οἱ]νεγ. 
πε εοπηρ]αϊπέ ἵη Πΐ5 εγας, νμ]ο] οαιφεᾷ {πε ἀείοπίῖοη οἱ ένα ροσέ αἲ 

Τέλασα, ἶ5 δα] {ο Ἠανε τείιγπθᾷ αροηπ Ἠϊπι ἵη αἴτοτ Πίο, απά νγίἩ 5ιισἩ 1η- 
εγεαςεά νΙο]επςς, α5 {ο επὰ ἵπ {οίαὶ Ῥ]Ηπάπεςς”. ΈΤμο ροτῖοἆ αἲ νΥἨίε] Ίια 
να νΙπίεά νι είς εαἰαπηίγ ἵ5 αποετίαίη, Ὀπέ (λε {αοί Ι8ε]ῇ ἵ6 νετγ 
βεποετα]]γ αἀωίειοά : απά 15 ἴπε ΗΥΠΙΠ {ο ΑΡρο]]ο Ῥε σεπμίπο, {μογο «απ Ὦα 
πο ἀοιιδί οἱ {85 (τα(Ἡ. Τη ες Ηγππη {πα Ῥοσί Ἰπηδε]{, Ἰ]κε Μ Πίου, τε]]ς 
π5 οἱ Πῖς πηϊς{ογίιπε{ς απἀ, (λοισ] 1έ Ἠας Ῥεεπ τα[ετοᾷ νγίἩ εἶια τοδί ος 
(δε οΟΠΙΡΟΒΙΠΟΠΦ {ο α Ίποτε τεοεηπί ασᾳθ, ΤΓΠιιογαϊἆοςΣ ἆοες ποῖ Ἠεβίιηίο 
(ο αδοτῖρο 1έ (ο Ἠοπιετ. Τί ἶδ τεαδοπαῦ]ε {ο 51ΡΡΟΡΘ, ΊοΊγ6νοχ, ἴἶναί Ίο 
ἀιά ποί επΒτεΙγ Ίοδο Πῖς αἰσ]ί 1] Ἰε ννας5 οοηςΙάεταβΙγ αἀναποεᾶ ἴπ 
γθας: αἱ αἰἱ ενεηί5, ἴἶε ορἰπίοη Ὑνη]ο] Ἰας Ῥεοι 5οπιείῖπιος ππαϊηέαϊπες, 
ῆναι Ἡε ννας Ῥοτη Ῥ]πά, ἵ5 αἰέοσεί]ει Ιπαάιηϊβαίρ]θ. Τ]ϊ δαρροβ!ίοη ἶ5 5ο 
πηαη{ες]γ εοπίταά]ειεά ὮΥ Ες ασοιχθίε απᾶ εκίεηκῖνε Κπον]εᾶσε οἱ ΠΊΘΏ 
απά εουηίτίος, ὮΥ 5 εχαιϊςίίο Ῥετεερίοπ οί παϊιτα] οὐ]εοί», ὮΥ Π5 Ρίς- 
έατεξαθ ἀε]ιπεαίίοης Οἱ Φ6ΕΠΕΥΥ, απά Τηοχε εδρεσία]]γ Ὦγ ενα Ἰεησεῖι απᾶ 
ηπηρες ος Ἠ]6 υντίάπσς, ἵπ ποπθ Ο{ υ]ΙσἩ, υν(] με αΏουο εχοερίοη, (ηθγα 
16 (ηε πηοδέ τεηοίε α]ηδίοη {ο {με ιοί, εναί ννε ππαγ {αἰτ]γ αἀορί ἔἶιο ορίπίοπ 
οἳ Ραίετει]ι5 τερρες(ῖπρ Τε: ΓΠοπιογιπη οἰφιῖο οσθοπι ο οπϊίιτα Ῥιίαί, οπιπίύιις 
δεπδίδας οτύις εδ". μα αιί]λου οἱ 5 Τά{ε οΏ5εσνες έἶαί Ἠῖ5 παπης ογἱσίπα(εά 
ἵη 5 Ῥμπάπεςς, απά Εἶναί Ίε ννας οα]]εά 7οπιεγ, ἀπὸ τοῦ μὴ ὁρᾷν. ἸΤηϊ5 
ἀετίναῖοη, ΠΟἵΥενεΣ, τεςί5 προπ α (παΙΙοΠ, γν]Ιε]ι σαττίες γν]] 1{ εΥετΥ αρ- 
Ῥθαταπςα οἳ {4β]ε. Τ: 15 παά εἶναι, ννη]]ε αἲ Οπ1α», Ἡε γνας Ιπάποεά Ὦγ 5 
ειταϊίοπεά εἰτουχηδίαηςες {ο τοβιιεδέ 4η αἱ]ον/αηςε ΠΟπα {λε ριδ]ῖο ΙΓΕΑΡΙΥΥ, 
(ο ννΒΙεὮ 11ο Φεηαίε πνου]ά ῬτοραΡ]γ ανα αοσεᾷεἆ, Ἰαὰ 1έ ποῖ Ώθεῃ {ο (ο 
ἡ]-εππεά οὐβεγναίοη οί οπε οί (ἰνεῖτ Ῥοάγ, ἴἶναι 1 που 5οι]ά απάἀρτία]κε 
{ο πιαϊηίαίη αἲ] ἴἶνε Ῥ]πά πιεη (ὁμήρους) νο αρρ]ῖεά {ου αβδδίαπςθ, ἰ]οῖχ 
τεδουτζες ποι]ά 5Ποτί]γ Ῥο οχ]αιδίεά. ΤΠ οοΠδε(πεηςο οἱ (5 (ΓεαίΠΘΗΕ, 

1 Τῃηε 1πο, 5 Ργεβεγνεᾶ ἵπ Βίαβο, ΧΙΙ. Ρ. 999, 5ίαπᾶς Ένας: Χωρῷ ἐνὶ δρυόεντι 
Ὕδης ἔν πίονι δηµφῷ. Τ{ ἶ5 ἐἶνας εοντοοίεά ἵπ Ὦν. Ταγ]ου Οἶν]] Ίμανν, Ρ. ὅδ4. Χωρῷ ἐνὶ 
δρυόεντ’ Ἰούδης ἐν πίονι δημῷ. Όοπιρατε ΤΠ. Υ. 986. 

3 .9ε9 ραγοπ]ατ]γ οἩ Π]. Λ. 27. Τί ΤΙΑΥ Ῥε νοσι τε]αίίπα, 45 α Ιέοταγγ απεσᾷοίο, 
Ενας ο οεἰερταίεά «ᾖοδιαα Ῥαγπες οοπιροδεά α Τγεαίῖε, νη]ίο], ἨονγεναΥ, 145 ποῦ 
Ῥιρ]]β]γεᾶ, ἵπ ογἀθχ {ο Ῥτουε {λαξ ἨΗοπιεν νναβ πο οἴλες έμαπ ἘΙπο Φο]οπιοη. Ἠπα Οῖς 
Ἰπσεπίοις Ἠγροί]εβίς Ῥθεπ ρίνεπ {ο {]ιο πνοτ]ἀ, 185 ο]αῖπῃς {ο αἰξεπέῖοη γγου]ά Ίπανο 511] Ώεοπ 
οε]ρφεά ὮΥγ {νε πποτε τεσεπέ ἀἱβεογετΥ οἱ ἴιε Ιάεπίϊίιγ οἳ ἐῑε Ῥοευ γη] Ῥο5ος Ιήπηβο]{, 
Τηή5 {λεουγ γνα5 ρτανε]Υ αἀνοσαίεά ἵπ απ Έξραγ, γε] αρρεατεά 1π {λε γοαν 19256. 

5 Έμετε ἶ5 α {4β]ο νι]]σ]ι ασ ραίες ἨΗοπιει”5 Ῥ]πάπεςς {ο απ αΡρατΊ οι Οἱ έλα εΠαᾶς 
οἳ ΑοΠΙ]]εΒ, ννμ16Η, ἀεείτοιβ ο{ ορίαϊπῖησ απ αἀεφπαίε οοπορερέίοη οἱ 5 Ἰθγο, Ἡο Ἰναά 
ενοΚκεά {οσα Ἠϊδ {οπιῦ οἩη {πο Ῥίσεραη Ῥτοπιοπίοτγ. ΤΠε Υιοσππίαη αΥΠΙΟΙΥ, ἵπ ὦνἨῖσ]α 
Όλο τεβιβοϊ(αέεά νΑΥΥΙΟΣ γνας ο]αά, ννας οἳ 816] ἀασζ]ϊπς Ἠπϊρλίηεςς, ἐλαέ {πε επταρίατεά 
δασε οἱ {πε ροεῦ ν/ας {ο]]ονγεά ὮΥ έ]ε Ίοβς οἳ βἱΡΊέ {ου ενεγ. 

4 γεν. 172. τυφλὸς ἀνὴρ, οἰκεῖ δὲ Χίῳ ἐνὶ παιπαλοέσσφ. 
5 Των. ΤΠ. 104. 5 10. 1. δ. 



χῖϊ ΡΒΕΙΙΜΙΝΑΒΥ ΟΒΡΕΗΝΑΤΙΟΝΕΣ. [Ῥεοτ. 1. 

έμε Ῥοεί Ἰεί Ομπια {ος Ῥμοσσα, εκργοβδῖησ απ εατηεςί νησι αἲ Ἡϊ ἆε- 
Ῥατίυτε, ἔἶνας ἔἶα {ονη πηϊσαί πενετ ε Ιπηπιοτίαμσεά α5 (νε Ῥίτί]-ρ]ασε οί 
ἃ Ῥοεί. Οἵπνει εἰσπίῇοαῖοης Ἠανε Ῥεεπ τερεαεά]γ α[ῆχεά {ο Ἠϊδ πατε ὮΥ 
έλο5θ, πο οοηδῖἆατ 1 πηοτε]γ α5 απ ορῖ(μεί ος Πῖ5 τεα] αρρε]]αίίοη, ε]εκί- 
σεπεξ; Ὀαί αἲ] ατε εαα!1γ οοπ]εσεταί, αππηροτίαηέ, απά απςοἤςίαςίοτγ ). 

Τη ριτδιίησ 5 (τανεῖ5, ἨΗοπιεχ {οοκ Ποαπεπί οεσαδίοη, αεοοτάῖησ {ο {πε 
οιδίοπι οἱ εἶνε ἄπιες, οἳ τεοῖίησ Ἠ]5 Ῥοεπης Ιπ {πε Ῥιαβ]]ο αβδεπηΡ]ες, ἵπ (νε 
5ενοτα] Ῥίασες να] Ἶε νυἰιτεά. Τ]εϊτ Ιπιπ]ηδίο Ῥεαιίγ απἀ εχκοε]]επος 
Ὑνεταο ιπῖνεγδα]]γ Ῥεγοεϊγεά απά αἀπιτεά: εχεερί, Ιπάρεᾶ, αἲ Ὀπιγτηα, 
ννηθγς {ΕΥ ἵγετο τεσεϊνεά π]ι Ιπαίτεηίίοη απά Πποοποετη. Δί Ῥμοσσα, 
ΕΥ Ίνετε Ἱεατά νι 5ο Ῥεοι]ίας ἀε]]σιε, Ελαί α πιαϊπίεπαησε γγα5 
οβετεᾶ {ο ἴιε Ῥοεί Ὦγ οπε ΤἩηεκίοτίἆες, α βεμοο]παδίετ, οη οοπά(ίοη οί 
Ρείΐησ α]ουνεά έο ἐγαηφοτίρε (λεπας νπετεαροη Ἠε ΙπππιεάϊαίεΙγ φαϊ]εὰ {ο 
Ο0Ἠ1ο5, απἆ ἔΊποτε τεοῖεὰ ἔχει α5 5 ΟΠΠ οοπηΡοβῖίοη5. ΤΠ οτε {ο 
εκροςε (ια Ιπροδίατε, Ἠοππεσ {ο]ονγαά Ἠϊπι {ο ΟἨίο5: απᾶ Ῥεῖησ 5εί οη 
5Ίιοτα ὮΥ (ο ογεν; οἱ α Πς5μίησ-Ῥοαί, ἴπ ]ΙοὮ Ἠε Ἰαά οὐίαϊπεᾶ α Ῥάδθασε 
{τοπι Ἐτγίμγα», Ἡς να Ῥτεγοπίεά ὮΥ Ἠ5 Ῥ]πάπος {οπι Ῥτοσεθάϊησ, απά 
πναπάετεά αἶοπσ ἴἶιε 8Ίογε ἔννο ἆαγς ἵπ αιιοσέ οἱ α σαϊάε. Αί Ἰεησίμ, 
{α]]1ησ Ιη υγ α σοαΐμετά, παπηεά (αισὶς, Ψ ο οαππε πρ Ρτονἱἀεπίῖα]]γ 

{ο τεδοια Ἠϊπα {Γοιη ο ΓΙΤΥ οἱ Πὶς ἆοσς”, Ἠε πας Ιπίσοάυσεά Ὦγ Ἠϊπι {ο 
Ἠ]5 πηαςίθΥ, ΙΕ ποπ Ἡς Ἰνεά 5οππς πιο αἲ Ῥο]ΐδδις, απά αἰεπάεᾶ {ο 
πε εἀισαίῖοπ οἱ Ἠὶς οπμι]άτεπ. ᾿Τηεδίοτιάοε» Πεά αἲ 5 αττῖνα], απἀ ]εβ 
Ἠϊπα ἵπ ένα απάϊκριίεά Ῥροςςθββίοη οἱ έε Ρτοάισῖοης ο{ Πῖ5 σεηί]α5, απ ἵπ 
Ώιε επ]ογππεπί οἱ Ιποτεαδίησ ῬτοδρετΙίγ απά {απ16. | 

Τη εμε Ἰαΐεγ γεατς οἱ ῖς Η{6, ΙΕ αρΡρεατς ὮΥ ἴπε ἨΗγτηπ {ο ΑΡρο]]ο, οἴεεᾶ 
αφογε, έἶιαί ης 5είε]εά αὲ 0Ἠ1ο5. Ἠετε Τε 15 5αϊά ἴο Ἠανα απιαςςεἆ οοη- 
ιάεταῦ]α νγθα]έῃ, απᾶ {ο Ἰανα ππαττῖε. Όπε οϐ ἔπο ἀαασ]ίετς, νγ]ο νγετε 
{με Εῑε οἱ (]ς αἱ]ίαπςς, ἀῑεά γοιησ: απἀ ἴἶε οἴ]ετ να ππαττίεά {ο ένα 
Ῥειδοη ]οςε οη]άγεη Ἶε Ἰαά εἀπσαίεά. ΟΕ Πς ἀεαίμ ποίϊμίηπσ ἶς Ῥοςί- 
Πνε]γ Κπονη: ας Β]αίατο] τε]αίες οη αὈδιτά (ταάϊΠοη, (ναί Τε ἀῑεὰ {γοπι 
στίεί, ἵπ «οΠπ5ε(πεποε οἱ Ἠ5 ἹπαβίΠίγ (ο 5οἶνε α τιάά]ε ν’Ῥῖεμ Ἠαά Ῥεεπ ρτο- 
Ῥοβεά {ο Πίπα Ὦγ 5οπιε Π5μΘΙΤΠεη αί Το, απά ος νε] Τε Ἠαά Ῥεεπ ρτενΙοιβ]γ 
ννατηεὰ ὮΥ αη ογασ]ε {ο Ώουνατε οἱ αἰεπηρίίησ {Πε φο]αέῖοπ”. Τῃε τιάά]ε νγας 
«οΏνεγεά ἵπ α τερ]γ {ο ἴπε Ῥοεί ΙπαιΙτγ ταδρεεῦπσ ΙΠεῖτ βροτί, ἵη (λε 
{ο]]οννίησ ἔθτπης :---“0σσ) ἕλομεν, λιπόμεσθα᾽ ὅσ᾽ οὐχ ἕλομεν, φερόµεσθα. Τε 
λΏοι]ά 5εεπι ἴμαί ία υηί αά Ῥοεπ οησασεά ἵη εαϊςμῖηςσ απἀ Ἰῑησ α 

1 ΦΟΠΠ6 Ἠανε ἀετῖνεᾶ 1 {γτοπα ὁ μῆρος, α ἐλῖφ] ;΄ αροπ {πε 5αρροδῖἤοι ἐμαξ Τε Ἰαά 5οπις 
τηατ]ς προη ἔπαί Ῥατί {ο Ιπάϊσαίο Ἠϊ5 Π]εσιπιαςγ. Ῥτοσϊας απἀετείαπάς5 Ὅμηρος ἴο 
βἰσπϊεγ απ Ἰοίασε; απὰ δίαῖες ]αί Ἡο ννας ἀε]νετεά αρ Ὦγ Ἀπιγτηα {ο 0Ἠ108, ἵπ ογᾶεν {ο 
οοπο]αάε α ἔγαςε Ῥείναεπ ἔμετη. Ῥ]αίατεῃ, ἵπ Ἠ]5 Π4ε, 5αγ5 ἐ]λαί έλα παπ]ε Ιπιρ]ιες οζ- 
Ἰοιοίπᾳ; Ῥαῖ ἴπε τεάδοπ ΥΠΙσἩ Τε αδεῖσης Γοσ {ο ορίπῖοπ 15 θα{Πεἴοπί]γ αὐεατά. Α ἀετ- 
ναξοπ Ἠα5 35ο Ώεειπ Ξασσεςσίεᾷ ἀπὸ τοῦ ὁμοῦ εἴρειν, πηἩ τείεγεποο ἔο έλε ργαοξῖσε οἳ 
{πε Ἠπαρσοᾶ]δί5, ν/]ο σοπιπιοΠΙγ 5αΏσ ἵπ οοποθσὀ. βοπιεγμαί βἰπαῖ]ατ ἶ5 {λαοί ἔτοπα ὁμοῦ 
ἄρειν, ἔο Πί {οφεί]εγ, απά, 5 16 ννεγο, {ο ἀοτείαΙ; νλεπσε Ί]σεῃ, ἵπ Ἠῖςδ Ῥτείασε ἴο {πε 
Ἠγπηπε, ἀεάποθςδ απ ατσαππεπί ασα]ηςί {με Ῥοεί”5 ρετεοπα οχἰδίεηςε, απᾶ τεβο]νες ΗΙπῃ 1πίο 
8Ώ αὐρίγασί ἰάεα. ὙετΙ]γ 16 ἶδα πονε] απά τοπιαμῖς Ἰάεα, {Παί απ αὐείτασί ἰάεα Ῥε εαραΡ]ε 
οἱ σεπεταίΊησ απ Ίάεα 5ο σταπᾶ]γ πιασπϊβοεπέ α5 {ωα οοποερίίοη οἱ {πο Ταά απά ἴ]ε 
Οάγεεεο. Ῥτοβαβ]γ ννε 5]α]] Ἠεασ 5οπις Ώπε ἄαγ οἱ ἴ]ιο οοπγοτεῖοη οἳ λεπιοείλεπες απᾶ 
(Ὀιγηξοξίοπι Ἱπίο αὐείγασί ἴᾷεας, 5ἵπος Οεῖν πάπιες, νΠεί]ετ ὮΥ αεοϊἀεπέ ος ἀεβίση, Ώανε α 
ἀετιναίνο αἰΠπΙίγ νΠίἩ {πε Ῥονετς οἳ εἰοαπεπςς. 

1 Τμ]5 αἀνεπίιτε ἵ5 5αρροξεᾶ {ο Ἠαγνε 5ασσεςίεᾷ πο πατταίνε, ἵπ 04, 5. 90, οἱ ἔἶια 
65εαΡε οὗ Ὀ]γεςες {οπι Π5 ο/η ἆορς. | 

3 Το οτας]ε απᾶ τιάά]ο απο αἶδο ργοδετγεά ἵπ {πε ΟἨτοξίοτιαίμῖα οἱ Ῥτοσ]ας, αρρεπᾶεᾶ 
{ο αἰβ[ογά”5 εάΙῖοη οἳ ἨἩερ]μεβρείοῃ, Ρ. 460. Ίπ Ομ ΤΈτεαβςδε, Ἠούγενετ, Ἠϊς ἀθαίὮ 18 
Ἀθτίραίεά {ο α {α11, οεοβδῖοπεᾶ ὮΥ 5ιϊ]ίπρ Πῖ5 {οοῦ ασαϊηςί 8 5ίοπ8. 



ΦΕοι. Τ.] ΡΕΕΙΙΜΙΝΔΗΥ ΟΒΡΕΠΝΑΤΙΟΝΡ, κ 

φοπηθν]αί ἀῑ[ετεπέ Ῥγεγ (ἶναν (εῖγ οοσαραίοη ΙπάΙσαίθά; ἔἶιο Ῥγαβεπος οί 
ννμίς] να ποί οα]ει]αίεά ἴο οοπραίο πηαίοτία]]γ {ο εεῖν Ρεγβοπα] 6ΟΠΙ- 
{οτ. Έον γναπέ οἳ πιοτο αιί]λοπίϊς Ιπίοτηαίίοη, νο ΠΠαΥ αἲ υποῬ τε]θοί 
(5 πιαχνε]]οιι αἀάῑείοπ {ο (ἶχε αοσοιηί σῖνεη ἵη ἐἶα Τμ{ε απ ριέεά {ο Ἠε- 
τοβοία5, 1η ψλΙο] Τὲ ἶ6 ΦΙΠΗΡΙΥ δίαίοἀ, (αί Πανίησ υπάσγία]κεη α νογαρο {ο 
ΑίΠ6Π5, Ἡε Γε]] 5ιε]ς αἲ Το, ποτα Ἰια ἀῑεά, απά ἵνα Ὀωτίοά ΟΠ {ιο 5εᾶ- 
5Ίοτο. Τ]ε Ιππαρίίαπις Ῥατίοά Πίπη γν( στεαί Ῥοππρ, απά Ιπδοτῖρεά (ἶια 
{ο]]οννίπσ ερ[ίαρ]ι οη 115 {οπηῦ :---- 

Ἐνθάδε τὴν ἱερὰν κεφαλὴν κατὰ γαῖα καλυπτει, 
Ανδρῶν ἠρώων κοσµήτορα, θεῖον Ὅμηρον. 

ΤΙ: πουν τεηιαῖης {ο ποίῖος ἴ1ε εοπβἰσίῖπσ οΡίΠΙοΠΏς, απἀ {ο επίεχ Ὀχίεβγ 
Ἱηίο (λε πηοτῖές οἱ (ο αιιερίῖοη, ταδρεςίῖηρ ἴο Ῥ]ασο οἱ Ηοπιετ’5 παϊνΙ(ψ, 
απά {πε οἩτοπο]οσΥ ος 5 Ρίτίη. 

Τη νετγ εατ]γ Εἴπιεν, ἴε Ἠοποιι: οἱ αἰνίησ Ῥίτί] {ο ἴἶε Ῥτίπος ο{ Ῥοεί5 
ἵνας σοπίοςίεἆ γη] στεαί Ῥεγέπασϊίγ, απά Πίί]ε Ῥτείεηδίοη, Ὦγ βενετα] οἱ 
(με δίαίες οἱ ἄπεεςο. ΤΠίς αρἰτῖί οί τίναΙτγ σανε τῖδε {ο τε {ο]]ονίησς 
ἀἰδίΙοΙ, ἵη ὙνΠϊεΙ ΦΕΥΕΠ οἱ πε Ῥηποῖραὶ Ῥατίας ἴη {λε ἀἱδραίο ατα επι.- 
Ππεταίεά :---- 

«ΠΊΥΤΠΑ, ΟΠ198, ΟοΙορ]οΠ, Βα]απῖβ, Ἠ]οᾶοβ, ΑΙΡΟΒ, Αίμεπος, 
ΟυνΡῖ56 4ο Ραΐτία οετία6, ἨἩοπιετε, 181. 

Τε ὀτοιπάς, προπ ν/Π]οὮ πηοδί ος (πει 5πρροτίες (ῑαῖχ τεβρεοίῖνε οἶαίπης, 
πετε ἱπνῖα] ἵη {Ἡο οχίτεπηθ. Αί ΟοΙορ]οη, {ΟΥ Ιπδίαηςς, {εΥ βαὰ α 5σ]οοί 
ἵπ νΥμῖοἩ (πο Ῥοεί νας φαἷᾷ {ο Ἠανε ἴπιισηέ: απἀ αἲ Το, 45 η ενίἆεηοθ 
οἱ Πὶ5 Ε]τίἩ, (πεγ οου]ά ῥρτοάασαε οηΙγ ία τεσοτά οἱ Ηῖς ἀθαί1,---Πῖ5 (οπιΏ 
ἩΡΟΠ {λε 5εα-θΠογε”. Τ αηΥ ογαᾶΙί 15 ἀῑε {ο ἔἶνα αΠΙΚΠΟΥΥΏ απί]οΥ οί 118 
1μ{ε, Ἠε ας Ῥοση, 45 Νε Ἠανε αἰτεαάγ 5εεῃ, αἲ Θπηὗτηα: Ῥυαΐ 1έ 15 8ΟΙΠΕ- 
γγ]αί δἵησυ]ατ, 1 Ολαί Ὕνετε τεα]]Υ ἴἶιε σᾳ5Ε, (ναί ἴΊιογε 5 πο ππεΠΟΩ οἱ ἴἶε 
Ῥ]ασε ἵη ΑΠΥ οἱ 5 ν]ίησ. Τὲ αρρεατ», Ιπάθεά, ναί πε ΘΠΙΥΤΗΟΡΔΠΒ 
αεαίεὰ Ἠΐπα να Ιπάϊβετεησε ἀμτίπο Ἠῖ5 Π{6, πνμίο] ΤΙΥ 1π 5ΟΠΠΘ ΠΠΕΔΡΙΙΤΕ 
αοσουπέ {ΟΥ ἐπ εχίχαοτάἴπαχγ 5ἴ]επος; νλῖ]ε 1έ ἵ5 ερτίαῖη ἐἶναί {ευ ραῖά {ατ 
ρτεαίετ τεβδροοί {ο Πῖ5 ΤΠΕΠΙΟΓΥ, ἴΠαη αΠΥ ο{ {ε οίμοτ οἰαϊπαπί. ΤΠεΥ 
βίτιο]ς πιεάα]ς ἵπ Ἠοποιχ οἱ Ἠ]πι ὃς ἔἶνεγ ἀεάϊσαίεὰ α ἴειπρ]ε {ο Ἠἶπα; απά 
(εγ Ῥατπί Ζοἶ]ας ἵηπ εΠῖργ, ἵη απστγ οοπίεπγρί οἱ {λε ιδεα νν]]ο]ι Ίε Ἰιαά 
Ἠεαρεά προηπ Πῖ5 ποτ]. 

Τ]ια οἰαῖπς οϐ ΟΙος5 Ἰανο {ουπᾶ α ἵνατΠι αἀνοσαίο ΙΠπ Τιθο ΑΠαβας”, α 
πηανα οἱ ἴἶα Ιβ]απά: Όπί 6 ατσιπεηίς αγα ὮΥ Πο Ίππεαπς οοπε]ηδίνο. 
Έτοπα ἴἶλα αὔονα οἴίεὰ Ῥραβδαρε ἵη ἴἶε Ηγπιπ {ο ΑΡρο]ο, γηεγεῖπ {Πο Ροεί 
ἀθδοτίρες Ἠϊχηβε]έ α5 α ὐἶίπά πιαη γεδἰάεπί (οἰκεῖ) αἱ (ΐο5, Τὲ εαπποί Ῥο5- 

1 Οἵσογο ππεΠ{Ίοπς {οαγ οἱ {ιο οοπιρε!ί{ου5 ἵπ Ἠϊς Ογαῖοπ Όγο 4γολία Γοεία (ο. δ.) τ--- 
1Ποπιεγιπι Οὐἰομ]ιοπῖί οἴνοπι «89ο ἀἰοιιπό Αη; «(μδῖ φωτ οἰπαίσαπέ; Φαἰαππίπϊϊ γερειπί ; 
πΙΙΥπΩὶ ΌΕΥΟ δΊΠι 659ὲ οοπῇ]γπιαπές Ἰίαφιισ εἴίαπι ἀεζαὐγαπι έ]ις ἴπ ορρἰᾶο ἀεαϊοανεγιπί. 
Σετηιιὲ αἲὶ ργαίεγεα Ῥιιφπαπέ ἠπίαν 5ο, αίφιε οοπἰεπᾶιιπί. λαο ἀῑκπΙολι ἵπ {πο (εχί αρ- 
Ῥεας, ΒΥ {ια ΊναΥ, {ο Ῥε Ῥπ]έ προπ απ ερίσταπα ὮΥ Ύαττο, Νο] ου] Ῥε {ουπά ἵπ Α. 
6ε]Ι. Ν. Α. 111. 11. 

Ἑπτὰ πόλεις διερίζουσι περὶ ῥίζαν Ὁμήρου, 
Σμύρνα, Ῥόδος, Κολόφων, Σάλαμις, Χίος, Άργος,  Αθῆναι. 

ΤΙ ϱἸου]ά Ῥο βἰαίεά {λαέ Βοπιθ οορῖες τεαά ΄Ἴος Του Χίος, απᾶ Τν 15 Κποντ λαέ Ῥοί]ι 
Ρ]ασε5 Ῥαέ ἵπ {Παῖχ οἰδίπῃδ. εο {16 {θ8ΙπιοΏΥ οἱ Ατδίοί]ε, 35 οἴιεά Ὦγ ε]]18, μὐΐ αργα. 
Ρα. 19. 
3 Τη οπο οἱ {μεβθ, π/ηῖο]ι ἵ5 88111 ἵπ οχϊδίοποε, Ἰθ ἶ5 τεργεβεη{εά γεαάϊπφ. ΤΗϊ8 ἶ5 εγ]- 

ἀθπί]γ αἲ νατῖαπσς νε] {πε ορἰπίοη ποβῖοθά αὔονε, ἐ]ιηί Ίο να Ῥοση Ρ]πᾶ, 
4 Τη α Ττεαίϊβο ὧε Ῥαΐτία ΠΗοπιογί, Ραβ]]δ]ιεά Δ.ΒΓ. 1640. 



- 

χὶν ΡΕΕΙΜΙΝΑΗΥ ΟΡΒΡΞΕΒΥΑΤΙΟΝΒ, [Όεοτ. 1. 

ς10]γ Ῥε Ιπίετγεά Εἶιαί Ἡε ννας Ῥοτη ἴπετα. ἨΝεϊέετ νυν] εἶα ἐοςάπιοπῖες ος 
Βιπηοπϊάες; απά Τ{δοσγιειςΣ {ο α αἰπιῖ]ατ οΏεοί, ννλ]οὰ (πῖς υτῖίοτ ας 
αἀάιποεά ἵπ 5αρροτί οἳ Πὶ5 αβδιπηρίοη, Ῥτονθ ΑΠΥ {Πίησ ποτε έλα ένα 
ςίππρ]ε {αοί, ἴἶναι ἨΗοιπετ Ἠαά Ηνεά {ος 5οπιθ ἔἴππα ἵη ἴΠαί οοαΠίτγ. Φίταῦοί, 
Ἰπάθεά, Ίας {α]1εη ἵπ νε] (νε ορίπίοη εἶλαί Ἠοιπετ ἵνας α Οµίαπ, αροπ {πε 
στουπά ιαί ηε 5Ρεακς οἱ (πε Γοατίαη θα ἵη ἔθγπης ν]ο]ι Ῥτουο Πὶς Ῥετίεςί 
ασαιαϊπίαησε ΥΕ 15 οοαδί απά παν]σα!ίῖοη. Τε άοες πο αρΡεατ, Ποίγενετ, 
Όναι Ώε Ίας ἀἱςρ]αγεά α στεαίετ Κπον]εάσε οἱ ἐλίς, ἔλαπ οί ἴἶε οίπει 5εας 
νυΒΙς]ι Ὦςα Ἰας οεσαδίοη ἴο ποῖσθ. ΙΙ τεδρεοί {ο Ἠοππετ Πτηςε]{, Ατίς- 
του]ε” εχρτες»]Υ αίἩτπῃς, αι Ὦε Ίαν σῖνεηπ πο Ππεππαίίοη ἵπ Ἠϊς νγῖΏπησς, 
Ὠναί Ὦε ννας α πανε οἱ ΟµΙο5. ΤΠ «ρεαΚκίπσ οἱ ἴπε /ΠοπιεγίάΦς α5 ἴἶε 
ἀαεδοεπάαηίς οἱ ἴἩε Ῥοεί, Α]]αΐας Ίνα πησία]κεῃ ἐ]λεῖτ οεσιραίῖοη {ο Ειεῖτ 
ἀεδεεπί. ἜΤπΠαγ ἵγετε ππετεΙγ α οΟπΙραΠΥ οἱ ναπἀειῖηπσ Ἡ]αρςοάϊείς», α5 
{εγ ννετε οἴπεγννῖσο σα]]εά, νο οὈίαϊπεά α 5αὐφίσίεησε Ίἶκε νε οἷά ΊΝεἰς]ι 
Ἠατροτς ος Οε]Πο Ῥατάς, Ὦγ τεοῖίπσ ἔἶε εοπιροδ!ῖοης οἱ ἨΗοππετ ἵπ έἶε 
Ῥαβ]ίςο αξδεπηβ]]ες, απᾶ πποτε εδρεσῖαΙ1γ αἲ πο ααἰπαιπεηπῖα] σαπΏες, νο] 
ἴπε ΟµΙαπς Ἰας ἱπςαταίεά ἵπ Ἠοποιχ οἳ ἴα Ῥοεί. ῬἙ]αϊοῦ δρεακς ο{ ἴπεςε 
Ἠοππετίάα» ας 5{]] ἵπ εκἰςίεπος 1π Ἠϊ5 πια, ποῖ οπ]γ ἵη 0195, Όις ἀἱδρεγςεά 
(ητοισ]οιί έλα 5ίαΐες ο{ ὤτεεσε; απά ηε ἀεδοτῖθες (Ίχεπῃ πηετε]γ α5 α ε]αδς οί 
Ώιε πποτε σεποτα] ταςς οἱ /εαρφοαἱδίς, νΏο νγεπῖ αθοιί {Τοπ Ῥ]αςθ. {ο Ῥ]αςε, 
τασ]ῖησ {Πε Ῥοριι]αχ Ῥοεπης ος ἴνε ἆαγ;: Ισ], Ἠούγενετ, (Πεγ ἀῑά πο 5οταρ]ε 
10 α]ίεγ α5 οεσαδίοη πη]σηί τεαιΙτθ. Ῥοπῃε οἱ {ίπαπῃ, Ιπάθεά, λα «οηδιάεταῦ]ε 
τορι{αΙοη 45 Ῥοοίς (Πεπηδε]νες; απἀ ΠΠαΠΥ ΟΕ ἴἨο5ο Ῥαρρασες, ΥΙΟ ατα 
τεα]]γ Ιπιοτρο]αίαά ἴπ εἶνε Πιαά απά ενα Οάγςεεε, νγετε ἵη αἲ] ῬτοβαρβΙέγ 
αἀάεά Ὦγ οπε ος οίμεσ ο{ ἴἶνε πο. ἜΤΠεγ 5εεπη, Ιπάεεᾶ, {ο Ἠαγε ῬΏθεη ἔἶιε 
5ιιΟΟΕΣΦΟΙ5 Οἱ {λε ἀοιξοὶ, Νο, Ι]κα [)επιοᾶοσις απά Γ]επεῖιδ ἵπ {πε Οάγςςεο, 
δαης (Πεῖγ ΟΧΏ οοπΙροβίξῖοης, απά αοαιϊτεά {αππε απἀ αἃ ΙΔΙΠίΘΠαΠςΕ, 5 
Ἠοπιεχ Ηπηδε]{ 15 τερτεδεπιθᾷ ἴο Ἠανε ἆοπο, ὮΥ (πε τεεϊταοη οἱ Ολεῖγ 
ν6υ»65. 

Ῥαΐ νλαίενεχ ΊπαΥ Ῥε ἴε τερρεονε οἶαῖπι οἳ εαε]ι εοπίεπάῖησ 5έαίε7, 

1 Οίοᾶ οἩ Τ. Ζ. 146. 3 Ἔπεοον., Τάγ]. 11. 47. 
5 ίαβο, ΧΙΙ. Ρ. 955. 4 Ἠμοεί, ΤΙ. 29. 
5 Ἔ]ιε Ῥοτίίοη5 οἳ έῑε Ῥοεπι ἀε]ϊνεγοά αὲ ασε] τεσΙαξῖοπ Ἴνετο οα]]εᾶ, {γοπι {ποεβο 

Ῥεσβοης, ῥαψφδίαι, απᾶ είς Εῑ] Ίας Ῥθεπ Εχεᾶ {ο οαςἩ τεβρεσβνε Ῥου]ς οἱ {πε Πιαά 
απᾶ ιο 0ἀγ5ςεε, ἔποασ]ι 1{ ἆοεβ ποξαρρεατ ἐμαί α Ῥοο]ς ἵνας πεοεβεατΊ]γ 8ΡοΚκεΠ αἲ α πιο, 
Ῥτοβαβ!γ οπ]γ α Ῥατί, 5αε] α5 ἴπο ἀπεὶ οἱ Ἠεοίον απᾶ ΑΊαχ, ἴ]ε πιεεβῖπς οἳ (αποιβ 
απά Πϊοπχεᾶ, απά {πε Ἰΐκα, οοπςΕἡα(εά ἴπε ον]σ]ηα] 1Ἠαρβοάγ. Αποίμον Ἰηδίαπορ ἵ5 {πο 
Ποϊοπεία, ος ἱσ «4 τεπίωγε οἱ ἴἼἴψθεος απᾶ Πἱοπιεά (Ἡ. Κ. 996), υγ] 19 βαῖά ὮΥ 
ἘπσίαίἨ]α5 {ο Ἠανε Ῥεει οοης]άετεᾶ ὮΥ {ια αποϊεηπί5 α5 α 5εραταίε Ῥοεπῃ, παπά {ο Ἠανθ 
Ῥεεπ Ἰπδετίεά (τέταχθαι εἰς τὴν ποίησιν) ὮΥ ΡΙβϊβααΐα5. Ῥαομ, ἴοο, ατε ἴπε Ἴουες οἳ 
ἍΠατε απᾶ επις, απᾶ ἴἶπε Γεοψοπιαπίεῖα, ἵπ ἔἶιε Οἀγεβεο. Τ16 εοπηππεηέαίοσς αγ ἀῑνιάεὰ 
5 {ο έε υσὶσῖη οἳ ἴἶνε υνοτᾶ, 8οππε ἀει]νίπς Ιτ {γοπι ῥάπτω, ἰο φει, απᾶ οἴμετς ἔγωπα 
ῥάβδος, ἴλε εἰα[;, νηῖε]ι ἴἶνα τ]αρφοᾶϊςί οατγ]εὰ ἵηπ Ἠϊς Ἰαπά. Θθε Ἰ/ο]ίες Ῥγοίειοπι. 
Τε Ἰαΐΐεν ορ]πῖο 15 {αγ ]εςς Ἰ]κε]γ ἔπαπ έλα {οΥΠΙΕΥ, νο 15 5αρρονγ{θεᾶ ὮΥ ἴΊε ῥαπτῶν 
ἐπέων ἀοιδαὶ οἳ Ῥίπάατ (Νεπι. ΤΙ. 1). Μτ, Ῥεπῃ 5αβρεοίς {16 ννογὰ {ο Ρο οἳ Εργρίαπ 
οπἱρίη ; απᾶ ο Ίας σῖνει απ Ιησεπίοις οχρ]απα[ῖοπ οἳ Τέ6, προη ἐλαξ 5αρροβίΠοΠ, 1π Ἠ]5 
{γεα(ῖδο οἩ ἔςο Βγύπατη 4γφωπιεπέ οἱ {λε Πἱαᾶ, Ρ. 994, ποῖθ. 

6 Ίπ Ἠῖς Πϊα]οσαε, επι]εὰ ΤΩΝ, κνἨενε ίε ᾖαρεοᾶϊεέ πιά ἴἶιο Ποπίαπ αγε 0Π9 απά 
ἔΊε 64Π1ε Ρ6Υ5ΟΠ. 

Ἰ. Τ 18 οπγίοα5 ἔο 6οπἹρατο {πεςε 5έγησσ]ες {ΟΥ ἐε οποια οἳ Ἠανίπς αἴνεῃ Ἠϊγίι {ο 
Ἠοππεχ, υν]θ]ι χε Ῥ]Ιπά Ζεα] νι νΥ]σεἩ Ἠθ ἵνα ἀθποιποεά ὮΥ (πο οοπνετίβ ἴο Οτῖβ- 
ΕαπΙθν, αἲ νε οοπιπιαποεπιεηέ οἱ ἔἶπε 5εοοπᾶά οθηέαγ.---- Ηεαπεπῖσπα ννας {επ {ο Ῥε 
ἀεβίχογεᾶ, απᾶ Ἠοπιεγ αρρεατεᾶ {πε {αί]ιεν οἱ 16: ἨΝἨοβε ΠΕίΙΟΠ5 νεγο αἲ οπσθ {ιο Ῥε]ίεξ 
οἳ {ο Ῥαραπ τε]σίοη, απά έἔε οὐ]εσιῖοης οἳ ΟἨτῖςΙαπῖίγ ασαϊπςί 1. ἨΗε Ῥεσαβππο, {Ίεγθ- 
{ογα, νεσγ ἀθερ]γ Ιπγο]γεά ἴἵπ {πε αιε5Βοη ; απᾶά πο νε] έ]ναί ποποας νήσο] ]αᾶ ἨΠετίο 
αἰίεπάοὰά Ἠϊπα, Ῥαέ α5 ο οτΙπαπα] νἩο αᾶ ἀταννπ νε ννοτ]ά Ιπίο ἔο]]ν. ἩἨε Ἰνα5 οἩ οπε 



Ῥκοτ. Ἱ.] ΡΠΕΙΙΗΜΙΝΑΗΒΥ ΟΒΞΕΕΒΝΥΑΤΙΟΝΡ, πν 

τε 15 ορτίαϊη (Παί ἨΠοπηςς γγαδ 4η Αδίαιο ταεῖς; απἀ, πιοδί ΡτοβαΡ]γ, οί 
Ἰοπία. Ἠ]ς ἀοδοτίρίίοη5 Οἱ ΦΟΕΠΕΥΥ, απά Ἠῖ5 Ἱππργεβδίοης ο πατητα] οὐ- 
1εοί», τε Ῥετ/{εοί]γ ἵπ αεοοτάαπςς γη] (ῖ5 ορΙπίοη. Ἐτοπα 5ενοετα] οἱ Πῖς 
σεορταρ]ίσα| βἰαίεχηεηί5 απἀ Ίοσα] αἱ]ηδίοης, 1ὲ ἶ5 δι/Ποίεπί]γ αρρατεπέ (ναί 
6 εατ]γ αδδοοϊαίοης Ίγετα {οτπηθά ἵπ α σοιΠΙΤΥ θαδί οῇ{ «πθεςθ; απά λε 
οΠαχασίαε ΠΙΕΙ ε ας οἴνεπ οί ἴἶιε υνπά ΖερΏγτιας 19 Ῥετίεοί]γ Τοηίαη ]. 
Αί΄ λε 84ΠΏΕ6 πῃε, ΥΠΑΠΥ Ο{ {θ ομδίοπης υλΙοἩὮ Ἱιο ἀθδογῖρας, απά πποτα 
εερεςία]]γ ιοδε νΠϊο]ι τε]αίε {ο 5αστῖβσες, ατα οοη{εββεζ]γ ᾖδο]ίαπ. ΒΕΠ], 
νο Ιέ ἶδ τεπιεπ]βετεά ἵη Ἠουν ΠαΤΤΟΥΝ ἃ ΟΟΙηρᾶ5θ ({Ἠεδα εοπΒῖσιοις 
εουπἰτίες 16, απ Εἶναί ἐ]λεῖτ ομδίοπΙς πηιδί, ἵπ οοηδε(ιθΏςθ, Ίανο Ώθεῃ 
ἵη α στθαί ἆερτεο δΙπ]αγ, απά εαια]]γ {απηϊ]ατ {ο Ἠοπηστ, 1 νν]] πο Ῥα 
Ῥοβδίθ]ε {ο ἀείειπηῖπε {ποπ ἔΊθπος, Εἶαί Ἡς ννας πεσεςκατ]γ α πανε οί 
Αἆο]ία". Τη {αοῖ, ἴλε Ροίηέ σαπ ηδνεχ Ῥο Ππα]]γ είε]εά ἵπ {Ἀνοιχ οἱ οἶί]ιευ 
εοιπίΙΎ: πον ἆο ο ργείεηδίοη5 οϐ ΟΠίο5 ος οϐ ΒΠΗΥΤΠΑ ἄΡΡΕαΥ {ο Ἠανθ 
οπθ νη]έ (ο στοαίετ εἰαῖπι τεβρεοιίνε]γ {ο ἴἶε Ίοποις ΙΠ ἀἱδραίε; εχοερί, 
Ῥετ]ιαρς, εἶναι ἴε βγεί ΙΠΙΡΤΕΡΡΙΟΗ5 ΟΕ 8ΟΕΠΕΙΥ απά οἱ ΠαέΙΤθ 4ἴθ ΠΊΟΤΘ ζα]- 
ε]α(εά (ο τοοί (Ἠεπιδε]νες ἀεερ]γ ἵπ α τε] απά νυινιά ΓΠΟΨ, ἴἶναι Ῥορα]αχ 
Παδβῖϊς απά Ῥεοι]ατίΠες. Οἵμετννίςα, Ιπάθεά, Ἡε 866ΊΠ5 {ο Ἠανο Ώθεῃ ΥΠΟΤΘ 
εδρεςία]]γ {απη]ίατ υγ ια οιδίοπης απά Ιηβεέπίίοις οἳ (ια Ι]απά ος 
Οτείε, 6οπ1 ος πν]]ο] 6ΥεΠ γεί Όθατ α 5ίτοησ τεδειηΏ]αηςς {ο ἴἶιο νυν 
ἀε[ιπεαίίοπς ννλῖο]ι Ίε Ίνας σίνεη οἱ έἶχαπῃ, 

ΤΈ]ο αιεείοη οί ἴε ασε οἱ Ἠοπιε; ας σῖνεη τ5ε {0Ο ΠΠΟΥΘ ἀῑδοιιβδίοη, 
απά ντ] σγεαίετ Ἰαεϊιάε, (λαη (ναι οἱ Πϊς οοιπαγ. λα 5οπιθ ννοι]ά 
ππαΚα ἨΙπ ΟΟΠΙΕΠΙΡΟΤΑΣΥ ὕΥἩ (με Ττο]αη Ἱναχ, ἴΊεγο απα οἴ]εις Ἡ]ο Πχ 
Ἠϊπα {ο α εοπιραταἶνε]γ τεοεπέ θα. 90Π18, Ιπάθεᾶ, γνοι]ά ΘΥεΏ ππα]κο Ἠϊπι 
εοενα] νι Ώωγοιτσιδ; απ Φίταῦο2 πηθηζῖοης απ Ιπίεγγίθνν νΥμῖσο] ννας δαἷά 
(ο Άανε ίαΚεη Ῥ]αοε Ῥείντεεη ἴ]ιε Ῥοεί απά ἴἶε Ἰαννοῖνεχ, {οχ ἔἶλο Ῥαχροςε ος 
5εί(]πσ (λε εοπ5Β(ιοη οἳ Βρατία. ΤΠαογάιἀες” αῆτπις Ἱπάδβηϊίε]γ, 
ὕιαί Ίε Ἰϊνεά Ίοησ α{τεγ ἴ1ε εἶεσο οἱ Ττογ: απά Οἰεστοῦ 15 αἱπιοί α5 Ιπάθ- 
οἰδίνο ἵπ οὐβοτνίης, /' ναί (οισὴ Ἠῖδ ασα ἶ5 αποθτίαίπ, Ἠθ Ἰνεά πιαπγ 
γθατς Ῥείοτε {λε {οιπάαίοη οἱ Ἠοπιο.”. Νον {εγο αὖθ 56γοτα] Ιποϊάρηία! 
εἰτοιπηδίαποςς ΠΙΕΙ 5οεπη {ο {Ἀνοιχ ἴἶιε ορίπῖοη οἱ απ εΏτ]γ ἀαίε {ο έλα 
οοπηροβΙ(ίοΏ οἳ ἴε Τ]αά απἀ Οάγδεοε; αἲ ἴἶε 5αππς Εἶπιο ἴἶιαί (λετε ἴ5 
Ῥοβί(ῖνε Ῥτοοί ναί ἴε Ῥοεί Ίνας ποῖ 4η 6γ6-ψ]ίπθβς οἱ {λα ονεπίς νγηῖσ]ι 
Ἡο ἀεδοτῖρες', ΤΙ αΡρεατς, {0Υ Ιηδίαπος, (αί α]λοισὴῆ νγοτίς ἵπ ἵνοτγ 
Ὕνετε οξ νεΙΥ ταπποίο απ(ιίγ, γεί (πε εἰερ]απί Ίνα ΚΠΟΥΝΠ οπΙγ {ο 
ες Ιπάίαης, απ] ο Μασεάοπίαπ5 Ῥα5ςοἆ Ιπίο Αδία, Αεοοτάϊπα]γ, 

Ἠαπά ποσοαδεᾷ Του Πανῖης {γαπιεᾶ {4β]οῦ προπ ἐπ γ/οτΊ(ς οἩ Ἰοβθ5; ας {1ο τερε]]ῖοπ οἱ 
θιο ρἰαπίς {οτι ἐπε Ῥαἱ]άῑπς οἱ Βαβε], αιιᾶ ἴἶνο οαβεῖιρ οἱ ἄἱε απᾶ ἱγί{ε ουῖ οἳ Ἠθανθι, 
{τοπα {πε {811 οἱ ]μαοϊζεν. Ἠε γναβ εκροβδεᾶ, οἨ (ιο οί]εν Ἰαπᾶ, {ο ἔ]λορο νπῖο] ο ἵΒ 
βαϊά {ο Ἠανε Ἱπνεπίθά, 35 νο Ασποζίις οτεΒ οπῖ, ὁ Τ]]5 6 ἐἶιο τπαΠ ν/]ιο πνουπάεά γοας 
Ύοηας, ἱπρτίδοπεά γοισ ΜαγΑ, νο {εεὰ ενεπ γοιτ «πρίν ὮΥ Ῥνίαγεις, απιᾶ νν]ιο πάς 
Ἀα{Ποτ]ζεΒ {ος αἰὶ γοιν νίοες,) δο. ἸΜΠαπ]ςΙπιᾶ ννας ἀον]άθᾶ {οι ν/]αίενεν νε Ἠπά Π(Ποτέο 
πηλάο {Πεπῃ Ῥε]ίενο; απᾶά Ῥ]αΐο, νο οχρε]]εὰ Ἰϊπι {νοται Ἠ15 6οπιποΝν εα]ίἩ, Ἠ88, οἱ αἲὶ 
Όιο ΡΙΗΙΟΡΟΡΙΕΥΕ, {ουπά έλο Ῥεςέ ᾳπαγίος {ποπ {1ο Ἐπίμευς, {ου ραββῖπσ {Παί βοπίεπος, 
ΗΙ5 Επεβί Ῥεαυίῖες Ώοραμ {ο {8ο α πθνν αΡΡΘΠΤΑΠΕΘ οἳ Ρειπίοῖοις ααΠέῖοςς απἀ, 
Ῥθεσαβο {Π6Υ πὶσΗί Ῥο οοηβΙἀετεά α5 αἰ]αχοπηοπίς {ο {9ΠΟΥ, ΟΥ ΒΗΡΡΟΣΙ5 {ο {Ίιοβο 6ΓΤΟΥΘ 
ΝΕ νΥἩΙςἩ {Π6Υ ννετο πιπρ]εᾶ, {1π6Υ ννετο {ο Ὦο ἀεργοσῖαίοά νΥ]]]α (ο οοπ{θβέ οἱ Ἐαἴθ]ι 
ναβ ἵπ Ῥεῖηρ. Τέ να Ἠοεπορ ἴἶιαῦ {1ο τοπάῖπς {]ετη γνας ἀῑδεοιγαρεᾶ, ἐλαί ννο Ἠθαν 
Ἠπβῖπας αοοιθίηρ Θὲ. Ζεγοππθ {ου 1έ, απά ναί δέ. Απθη τε]οοίβ Ἠϊπα α5 ἴἶλο ργαπα 
αμαφίογ οἱ {4ρ]θ ; ἔοαρῃ, Ιπάεεᾶ, ἴπο ἀμίοἰκεϊπιὸ εαπιι», γν]ε]ι ο αΡΡΙΙεΒ {ο Ἠοπηετ, 1οοςβ 
υα6 Πο α Γοπά]ησ ΠΙΒΏΠΕΥ οἱ ρατεῖπς νν( Ἰήπη.”---Ῥορε”ς Γκεαν οτι Ἠοπισν. 

1 Ὢεο οἩ ΤΙ. Β. 146. 1 Ῥεο Ἠ/οος”ς Έββαγ οἩ ἴπε ΟγἱφίπαΙ (αεπίωα οὗ Ἠοπισν. 
5 Των. Χ. μας τ 5. 5 Ῥε ΟἸα», Οταῖ, 10. 
δ Ἡ. Β. 486. 'Ημεῖς δὲ κλέος οἷον ἀκούομεν, οὐδὲ τι ἴδμεν. 



Χνὶ ΡΕΕΙΙΜΙΝΑΗΥ ΟΒΡΕΒΥΑΤΙΟΝΡ. [Ῥσοτ. !. 

πνθ πηθθέ ΨΥΙ{Ἡ Πο ππεπεῖοπ οἱ Επί5 απ]πια] η Ἠοπιες, α]ιουσ] Ἡε τερεαί(εά]γ 
6ρεαΚκς ο {ε ι5ε οῇ ἵνοτγ ἵπ οτπαπιεπία] πνοτκπιαπκΗῖρ”. Τη έε Οἀγεςεο, 
ενα Νε {5 5ΡοΚεη οἱ α5 ἴε «Ζφηρίιδ, οι νε τῖνετ οἳ Εργρί, ὮΥ Ισ] 
ηαπης {έ ραβ5εᾶ {π {να έἶππε ο{ Μορες απά οἱ φορα”: 98ο ἐῑλαί, ἵπ (Πε Ππιε 
οἱ Ἠοππος, Ιέ Ἰαά ποί τεοεϊνεά 15 πιοτε τεσεπί αρρε]]αίοη. ΟΕ {νε 
Απιρηισιγοπίς οουποῖ], ἴπενε ἵ5 πο πεπίῖοη ἵπ {Πα πτίῆησς οῇ (ἶε Ῥοεί: 
πνηεγθας 1έ ου] 5εατεε]γ Ἠανε {αἰ]εά οἱ ποᾶσα ἴἵπ α Ροεπῃ Ίχκε {πε Πας, 1 
1έ Ἠαά αοηαἰτεά εἶναι εκίεηδῖνε Ἱπιροχίαπςρ {ο ΝΠΙΕΗ 1έ αείαϊπεά εσεῃ ἵῃ (ἶνε 
εατ]γ έἴππες οἱ απεἰοπί ἄτεοεσα. Ἠαά Ἠοπιετ Ἠνεά αβετ πε τα οἱ ἴἶνε 
ΟΙγπηρίαᾶς, νε ρυῦ]ίο απηα]5 ννου]ἀ Ἠανε αβοτὰεά α 5α[ἰίασίοτγ τεςοτά οἳ 
ῖς ΡΙτίη. 

Ῥιαέ (οτε ἵς ον]άεπος πηιΟἩ πιοτε ἀεβηϊίνε {ο Ῥε οο]εσίεά {ποπη ἔἶνε 
πνοτ]κ5 οἱ Ἠοπηςγ, ν]ῖοῖι νν]] Ὀτίης {1ο απε5ίοπ τοδρεσέησ Πὶ5 «ἩΏτοπο]οςΥ 
υνϊμῖη τηε] ΏαΥΤΟΝΥΕΥ Ἠπηϊέ5 ἴπαη λας αἰτεαάγ Ῥτοάισεά. ΊΤπ ἑαπηῖησ {ο 
νε ἨϊςίοΥγ οἱ ἴἶνο ἄπιες ΠπηπηεάΙαίεΙγ 5πεςεεάίης (νε Ττο]απ σνασ, νε ΠΙΑΥ 
παζυτα]]γ εχρεεί εἶναι Ἠοιπει κου]ἀ ανα ΙπείάεηίαΙ]γ αἰλιάεά ἴο 8οπηε ος 
ελα πηοτθ ἱπιροτίαπί ενεηίς, νγ]]ε]ι Παρρεπεά Ῥείννεεη Εἶναί ασε απάἆ Ἠὶ5 οΟΝΗ. 
Νονν, αοεοτάϊπσ {ο ἈΝενγίοπ΄ ΟμτοποἱοσΥ, Τσου {ε]Ι 904 γεαχς Ῥείοτε ελα 
Ομεϊκίαν οταὀ, απἀ εἰσΏίγ γεατς αἴτει, 1.6. Ἑ.ο. 894, 5 νε ἀαΐε οἳ έχε 
τοίήτΏ οἳ (ο Ἠετας]ίάα», αεοοτᾷῖησ {ο ΤΠμαογάἶάθς :---ᾱη ενεπί ὮΥ νΒῖεὮ α 
οοπηρ]θία τενο]αίοη ννας εβεσίεᾶ, πο οπ]γ ἵπ με Ῥε]οροππεκις, δέ η αἲ! 
πε (τοοίαη φίαίος αἶοπσ ἔἶνα ὙνεκίετΏ οοαδί οἱ Αδία Μπους, απ (ο αἆ]α- 
οσηί Ις]απάς. Το (ες οοσΙτΓΘηςΘ, ΠοίιγενθΥ, ἴηετε 15 ηΟ α]]δίοη γΥμαίδοενες 
ετοισ]οιέ ιο Πίαά απά νε Όάγδοοε: απά (λοισὶ ἴμετε ατα 5εγετα] 
τείεγεηοςς {ο Ἠετοι]ες, ἶετε 15 ποξ οπε πγοτά τεδρεείῖτπσ Πῖς ἀεδεσπάσαηί5. 
Τ{ Ἰας Ώεοη 5αρροδεά, Ιπάεεά, εἶναι Ἠοπιετ Ιπίεπάεά {ο τερτεδεπί δαρίίες 
5 Ῥτοδϊοίίπσ ἴἶα ἀεείπιοίοη οἱ Άνσος, Ἑρατία, απὰ Μγεεμα:, ἵη έλα 
ορεπίησ οἱ (ἶε {ουτί] Τα ὃς ΙΠ νι]ηε]Ὦ οπ5ο Ἠοππεγ πηδέ Ἠανα 1νεά 
ειΏφεαπεπ!]γ {ο εἶναι ενεηῖ, νΥ]ο {οἱ]ονγοά εἶνε τείατΏ οἱ εἶλο Ἠετασ]ίάαε, 
πη]θβς νο 5ρροςα, ψ(Ἡ Εηδίαίμίας, (λαῖ ο Ἠασατάεὰά α ΡΙοΡΗΕΟΥ, νῖσ]ι 
ννας ενεπίια]]γ τεα]σεᾶ. Π ἴἶια ννοτᾷς οὗ φἁαρίίετ ατε Ιπίοπᾶεά {ο «ΟΠΝΕΥ 
ΑΠΥ ΊΠΟΤΘ ἴἶαη α σεπετα] πιεπασθ, (ο ἀεκίτιείίοη οἱ Μγσεπες, (ο νγμ]ο] 

1 Ῥαμραπ. Ας, Ι. 19. 4. ᾿Ελέφαντας δὲ πρῶτος μὲν τῶν ἐκ τῆς Ἑὐρώπης ᾿Αλέξαν- 
δρος ἐκτήσατο, Πῶρον καὶ τὴν δύναμιν καθελὼν τὴν ᾿Ινδῶν' ἀποθανόντος δὲ ᾿Αλεξάν- 
δρου, καὶ ἄλλοι τῶν βασιλέων, καὶ πλείστους ἔσχεν ᾿Αντίγονος Πύῤῥῳφ δὲ ἐκ τῆς 
µάχης ἐγεγόνει τῆς πρὸς Δημήτριον τὰ θηρία αἰχμάλωτα. Τότε δὲ ἐπιφανέντων 
αὐτῶν δεῖμα ἔλαβε Ῥωμαίους, ἄλλο τι, καὶ οὐ ζῶσ, εἶναι νοµίσαντας. ᾿Ελέφαντα γὰρ, 
ὅσος μὲν ἐς ἔργα καὶ ἀνδρῶν χεῖρας, εἰσὶν ἐκ παλαιοῦ δῆλοι πάντες εἰδότες αὐτὰ δὲ 
τὰ θηρία, πρὶν ἢ διαβῆναι Μακεδόνας ἐπὶ τὴν ᾿Ασίαν, οὐδὲ ἑωράκεσαν ἀρχὴν, πλὴν 
Ἰνδῶν τε αὐτῶν, καὶ Λιβύων, καὶ ὕσοι πλησιόχωροι τούτοις. Δηλοῖ δὲ καὶ Ὅμηρος, 
ὃς βασιλεῦσι κλίνας μὲν καὶ οἰκίας τοῖς εὐδαιμονεστέροις αὐτῶν ἐλέφαντι ἐποίησε 
κεκοσµηµένας, θηρίου δὲ ἐλέφαντος µνήµην οὐδεμίαν ἐποιήσατο' θεασάµενος δὲ καὶ 
πεπυσμένος ἐμνημόνευσεν ἂν πολύ γε πρότερον ἐμοὶ δοκεῖν, ἢ Πυγμαίων τε ἀνδρῶν 
καὶ γεράνων µάχης. 396 ΠΠ. Δ. 14]. Ε. 685. Οὰ. Δ. 75. Θ. 404. Σ. 196. Ψ. 200. 

3 0οπιρατε 04. ΓΡ. 900. Δ. 966. επ. αν. 18. Ἐχοά. ΥΠ. 6. 
5 Τ]ιο Ῥιή]άϊῑπσ οἳ ΟπτίἹασε ὮΥ Ὠἱάο πιαΥ βα{ε]γ Ὦε αβθιπιεά α5 α δίαπάαγά εργα, ἔγοπα 

πνη]ο]ι έλα {11 οἱ Έτου τηαΥ Ῥο οα]επ]αίσά. ΊΝουν γρ], ννηοδθ α6οπταςΥ 5 ]]ογγεά {ο 
Ῥο νουγ ρτοαέ, απά Ἠῖς Πηζογπιαέίοι ἀειῖ]γοά {γοπι {ο Ῥεβί 5οµχσες, Ρίδοες ἴμε {α]] οἳ 
Έτογ 8εγεπ Υ6αΤ5 Ῥοΐογε ἴπε Ῥαϊ]άϊπσ οἳ Ορτίμασε (2π. 1. 766) ; Ιπίτοάποῖηα αἲ {πα 
επι {ἴτωο 1ΠΑΥ Ηϊβίοσῖσα] {αοίς, οοΏηοοίθά πνέἩ {ο ἔπο εγεηί5, Επΐ Οατίηαρο πας 
ἀρβίτογεᾶ 1η (Πο γεασ Ε.0. 147, λανίης εχἰδίεά Τὸ7 γεαχς; απά ννας ἐπεγείοχε Ῥα]]έ ἵπ 
Έχε Υοατ Β.0. 884. Ἠεποε ΤΓΟΥ {ε]] ἵπ ἔπε γεατ Β.0. 891. Τη εοπβσπιαίίοη οἳ ἐῃ]5 ἀίᾳ, 
Ιέπιαγ δε ομδεσνεὰ ἐαί Βεῖμς, ἴ]ε {αί]ετ οἱ Ώ]άο, ἵ5 βεπετα]]γ Ιἀεπμβεά νη( Εἴ]- Βααῖ, 
Κίπρ οἱ Βἰάσπ, νο ἶ5 πιεπίϊοπεά ἵπ Βοπίρέατο (1 Κίπρε αν. 9Ι.) 5 (πο [αΐμεν οἱ {πε 
Ἱη{απιοις 1επεῦε], νο πααιτ]εά ΑΠΡ, Ἰάπς οἱ 15γαε], απᾶ γας Ι1]]εά ϱ. ο. 884. 

4 θε ΤΠ]. Λ. 689. 5. 250. 5 66 ποίθ οἨ γ. 4]. 



ΘΕΟΤ. Ι.] ΡΕΕΙΙΜΙΝΑΠΥ ΟΒΘΕΠΥΑΤΙΟΝΒ. Χν]ι 

(ευ τείεχ, 15 (πας νυλ]ο]ι Ἱαρρεπες 5Πογί]γ αίίεγ έἶια (πιο οἱ ΑσαΠΙΘΙΩΠΟΠ 3. 
Ιε 15 Απῆιογ οΏδεγναβ]α, ἶιαί Ἠοππογ Ἠίπηδα]{ Ίιας ἀϊδαπεί]γ κίαί(οᾷ 5 
ορίηίοη, έας γεζθηί Ο6ΟΙΙΣΥΘΠΟΘΡ, {ΤοΏ {λεῖγ ηθατεχ ΙΠίθγοδέ, αὖθ Ῥτοίοταρ]α 
{ου εε]εῦταῖοπ”: νο] οου]ἀ ποῖ ΡοβίΡΙγ αΡΡΙΥ {ο ἴἶνε βιίο οϐ Τσου, αῇίου 
Όλο τείτΏ οὗ {νε Ποτασ]ίάε.. 1{ 5Ποιι]ά 566 αἶςο Εἶναί (ο ἀοε]αταίίοη, 
γνηΙΕἩ ας Ῥεου α]γεαάγ ποιῖσεᾶ, εμαξ Ίνα ἀῑά πο 5ρεα]ς ῄοπι Ῥουεοπα] οἳ- 
5εγναίΊοη, ννοι]ά ὃε αἱίοσεί]ετ πηπηθαπίης, 1 Ἡε Ἰαά Ἰϊνεά αἲ 5ο ἀῑδίαηί α 
Ῥετίοά {οπι {ο Επήος ο ἀαβοτίραΒ, α5 {ο τοηάθι ΙΤ ΙΠΠΕΟΘΘΦΑΙΥ. Απά Τε 
ΊηαΥ Όε αἀάσά, (ἶναί πο Οαία]οριιε οἱ ΒΗΙΡ8, γγλίο] εκ]]θΙί5 α οογτθοί ας- 
εοιυπί οἱ ἴπε ἨῬε]οροπηεδιι Ὀείοτα ἴἶνε Τ)οτίαη εοπαιθΒί, οεδ ποῖ οοπίαίπ 
ἃ 5ἱηρ]ε τοίεγεποε {ο αΠΥ Ῥο]βσα] «μαπσς, νΥ]]ο] ἴοοῖς ρίασε (Ποτοίπ, 5ιι0- 
5εᾳιεηί {ο ἴΠαί ενοπί. Α5 {ο ἴαε ορ]οσίοι οἱ (Ἰρροῦ, τεν]νεά {οι 
Ῥαϊεχου]ας, (λα Ἠοπηετ πηαδί Ἠαγο Ἠνεά Ίοηρ αἴει (με Ττο]αη ν/αχ, Ῥθ- 
ζαμ5ο Ὦε τερτεδεηί5 Πῖ5 Ἠετοςς ας στθα!]γ δαγραδδίηρ ἵπ 5εΠσίἩ {λε 1ΠςΠ οί 
Ἠϊ6 οὔΏ Εἴππες 1ὲ ἶ5 δεί αθ]ἆᾳ Ὦγ ἴἔἶα {αοί ἴἶλαι Νερίου Ἱπείπίος έἶο 5απις 
εοπηρατίδοΏ ἨΏοίνγθεη {ο οοπηραπίοης οἱ 5 γοιίι απ Ἠῖς οἷά ασᾳῦ. 

ἨΗεηςσε, (Ίεη, 16 αρρεα15, (λαί ἨΗοπ]ογ τημδί Ώανε ΥΠ ίοη 15 ἔνγο ργοαί 
Ῥοειης Ῥείοτε τα τοίατῃ οἱ (ο Ηετας]άαρἳ. Τί 15 αἱδο {Πιγάλου τοππαχκαβ]ο, 
Ὅλαί {ηε Ἰαδί ενεηπίέ νγλίο] Ίε τεοοτςς, ἶ5 ἴε αεοθξεῖοπ οἱ {λε σγεαί-σταπά- 
εἰ]άτεη οἳ ϊπεας {ο ἴἶε (Ίντοπε οἱ Ττογ 5. Τ]]5 οἰγοιπηδίαηςθ, (]ιετοίοτο, 
νν]] Ῥτίης (λε ἁαίε οί ἴιε Π]]αὰ {ο ιο Ῥεσϊηπίπσ οἱ ια Ε]χά σεποταξῖοη 
{τετ (ο Ττο]αἨ ἵναγς απά (πε Ῥτοραῦ]ε ἀαῑο οἱ ἨΗοππεις Ὀϊνίν ννΙη α 
{ενν γεαχς οἱ ἴε 5αππθ Ῥετῖοᾶς 5ο ἴλαί να πΙΥ {αἰτ]γ οοηθίάεν Επ ἔο 
Ἠανε Όδεη ΙΠ {ε Ζεπί( οἱ Ἠῖς σ]οτγ αροιί {ιο πη]άᾶ]ο οἱ εἶλε πΙπίἡ οεη- 
έασγ Ῥείοχε (1ε Ὀϊτίλ οἳ Οδ. Απά Τὲ γη] Ὦο 8οπ1θ οοΏπΠΥΠΠΦΙΟΠ οἱ 115 
ἀαίε, ναι 1έ ρτεοϊςε]γ οοϊποίάθς νηί] εἶναί νν]ίο]ι Ἡενοάοίας Ίνας αβδίσπθά 
{ο 61ο ασε οἱ Ἠοπηπεγ. Πε Εαΐμεν ο{ ΗΙδιοτγ Ποιτίδηεὰ Ῥ.ο. 444, απά 
ηε Ῥ]αοες (1ε Εαίλει ο{ Ῥοείαγ 400 γεατς Ῥείοτο ΙΗΙΗΒΕΙ{Γ: 1.6. Ἐ.ο. 844. 
Τε Ατυπάεμαν Ματρ]ες, ἀαῑῑπο Ῥτοραβ]γ Ώοπι Ἠίς Ὀϊτί, απ Πα Ε.ο, 
907. Ἠεγηπε αΡρτονες ο{ ΙΠὶ5 ἁαΐε, απ ταδε 5οπις οὐ]θσίοης {ο {μα 
οίμετ. Ἠε οὔδεινος ναί ἴιο Τοηπίαη πησταᾶοη, αοσοτᾶῖηρ {ο {ο Ἠατρ]ος, 
ίοοἰΚ Ῥ]αςε Ε.ο. 1044, οἵ 60 γεατ αἴῖετ νε ταίιχη οἱ ιο ἨΗετας]άα», 
Ἠ.0. 1104: απά λαί 1 Ἠοππες, Ὀείπσ απ Ιοπίαη, Ώενει α]]ιάος {ο πα 
{ΟΥΙΩΕΣ, Ἶε πηϊσηὲ ννθ]] Ῥε αἰ]επί τοδρεςίῖπς {πε Ἰαΐίου; πΊοτο εβρεσΙα!]γ ΙΠ 
εε]ευταῦπσ Ἠειοςες ο{ πε Ῥε]ορίά ταςς, ν]ο5δθ Κἰπράοπας ννεγαο ἀερίτογοαά, 
απά Ὕηοςδα {απϊ]ϊο5 γγετοε εχραϊγίαίεᾶ, ὮΥ {παί τονο]αοη. Ῥυαΐ αγ ποῦ 
Ώνεςε αγσαπιεηί5 Ός ταίλετ ατοεά 1π εογτοβοχαίοη οῇ λε Ἠγροίμοςίς, ναί 
Ἶε Ίινεὰ Ῥείοτα εἴθλεν ο ἴ1α εγεηί5 ἵπ αιεδίοη{ Τί πιαγ Ρο αἀάαά (αι, 
αοσοτάϊῖησ {ο ἴμε ᾖαγίαπ Οιγοπίσαίε, Ἠεδὶοά Ῥτεσεάεά Ἠοππετ ὮΥ αὐοιί 
(π1γίγ-δενεη γθαῖ5. Ἀουνν Ηεριοά7 8ρεα]κς οἱ {Πε τῖδίησ ο{ Ατοίιτις αἱ δαηδεί 
αρουΐ δΙχίγ 4αγ5 αἴίει ἴἶνε νηπίεχ φοἱσῆςσο: απά προῃ (π]5 φίαίειπεπί Νενίοπ 
Ἰας στουηάεά α οπ]οπ]αίοη υγ Βχκοας ο οοπηροβΙοη οἱ χα Ῥοεπῃ, 1Π 
ν]ΙοἩ ἐἶιε τεπηασ]ς οσοµ15, ἵη ος αρομί λε γεαχ ΕΒ.ο. δΤ5. ΤἨοπῃας, {ογθ- 

1 ΘίΤ4ΡοΟ: Μετὰ τὰ Τρώϊκα ᾿Αγαμέμνογος ἀρχῆς λυθείσης. 
3 04γες. 1. 951. 3 Φ6ε οἨ 1. Ἐ. 908. 
4 Τ]ϊ5 αγραπηοηέ γναβ Ῥγοροβεά Ὦγ Μν. Ἠοοᾶ, ἵπ 115 Έδεαυ οἩ {ο Ο)ἱφίπαί (επῖις ο 

ΠἨοπισγ, απ 15 {ο]]οννθᾶ τρ ἵ Μονά” ΠΠἱΜέ. ο «σώτεσσε, νο]. 1. Ρ. 951. 
5 οθο ποῖο οἩ ΤΙ. Υ. 907. 
6 Ἠεντοά. ΤΙ. 69. 'Ἡσίυδον γὰρ καὶ Ὅμηρον ἡλικίην τετρακοσίοισι ἔτεσι δοκέω µευ 

πρεσβυτέρους γενέσθαι, καὶ οὐ πλεύσι. Ἔ]ιε απίΠοχ οἳ ἐπε ΤΗΐε, αἰαϊραίεά {ο ἨΠενο- 
ἀοίας, α{Ἡτηιβ Ἠ]πα {ο ανα Ινοά 692 γοατ5 Ῥείονε {πε Ῥεγβίαπ Ἰπναδίοη ππάςν Χεγχεβ; 
1.6. αροαί Ῥ.0, 1112. Μν. Οίου (ακί. ΠεἴΙ.) Ῥ]αοεῬ Ἠοπιεν Ῥεΐννεαεπ Μ.0. 962 απά 
927, απᾶ Ηεβιοᾶ Ῥείνεεπ 5.0. 869 απά 824. 7 ορ. Ὀ. 11. 1684. 

α 



ἄν ΡΕΕΙΙΜΙΝΑΠΒΥ ΟΒΡΕΒΝΑΤΙΟΝΡΣ. [ῶεοτ. Π. 

{οτα, ν]ιο ννας Ῥοίνγθεη ἐπϊτίψ απά {οτίγ γεατς γοιησες, πιαΥ {αἶτ]γ Ῥε 5ρ- 
Ροβεά {ο Ἰανε ργοάισεἆ 5 Ῥοεπις Ῥείγεε 860 απά 800 Ὀείοτε εἶνε ΟἨτίκάαη 
ενα. Δέ ο 5απ1θ πῃθ, Ιέ πηιδέ πο Ὦε «οποθα]εά, ἐῑλαί Ἠεριοά ν/α5, 1π 
αἲ] ΡτοραΡΙ]έψ, Ῥορίετίος {ο Ἠοπποτ, ἐλοιισι πος 5ο πιο] α5 {ο αβεοί ἴἶνε 
ἱπίεγεποο {Τοπι (15 βρεοῖος οἱ οα]οι]αίῖοι ΥετΥ τηαίετία!]1γ. 

ΦΕΟΤΙΟΝ ΙΤ. 

ΟΕ ΤΗΕ ΥΕΒΙΤΙΝΑΡ ΑΤΤΗΤΡΒΟΤΕΡ το ΗΟΜΕΗΕΗ; ΜΟΒΕ ΡΔΕΤΙΟὉΙΤΑΗΕΒΙΥ 
οΕ ΤΗΕ ΤΙΗΙΑΡ ΑΝΡ ΤΗΕ ΟΡΥΡΡΕΕ: ΤΗΗΙΕΒ αΕΝΌΙΝΕΝΕΡΡ, ΤΗΒ 
ΜΕΤΗΟΡ ΟΕ ΤΗΕΙΒ ΡΕΒΕΡΕΒΥΑΤΙΟΝ, ΑΝΡ ΤΗΕΙΕ ΡΌΒΡΕΟΦΩΌὉΕΝΤΊ 

ΗΠΙΡΤΟΒΥ. 

Έζρε Φύσις, μόλις εὗρε, τεκοῦσα ὃ᾽ ἐπαύσατο µόχθων, 
Ἐϊὶς ἝνΝΑ ΜΟΥΝΟΝ “ΟΜΗΡΟΝ ὅλην τρέψασα µενοινήν. 

Απηραΐετ αρ. Απίμο]. ατ. 1. 

Τπε ιαπορτίαϊπίγ ἵπ γγηῖοὮ νε Τα{ε οἱ Ἠοπποι 15 Ιηνο]νεά, Ίας ἁοιαδρί]εςς 
Ῥθεῃ, ΤΠ 8Ο0ΠΏ6 πηθᾶδΙτθΘ, {ης σΏ115δε οἱ αΙηϊ]αχ παπεθτίαϊπίγ τεδρεσῦησ 5 
ΝΤΙΠησςδ. Ἠ]ε 5οπηθ, ΟΠ ἴε οπς Ἠαπά, Ἰανε Όθει {οο τεαάγ {ο τεσεῖνε 
ἨΙπη α5 πο απί]οχ ο{ Ῥοεπῃ5, νη]ο] Ἶε πενεχ οου]ά ανα υγΠίεη: ΤΠΦΗΥ, 
οἩ ἴἶνε οίἩεχ, Ἠανε Ῥεεπ ἐᾳα]]γ απχῖοιις {ο ἀερτίνε Ἠϊπα οἱ ἔἶνε πηετῖε ος 
ίλοδε {ο νΠΙεἩ Ἠε Ίας πε Ἰηδίεςέ οαίτῃ. ἜΤ]ε τεριία(ῖοη ἵη νο] Ἠῖ5 
Ῥτοάπσεᾶοηυς ννετο Ἠε]ὰ ἵπ ἄτοεσο, νοι]ά παξατα]]γ Ιπάιιςε ἔἶιε Ῥατάς οἱ ὧνε 
ἀαγ (ο Ίπηροςε (Πεῖχ ΟΥΥΏ «οπΙΡΟΡΙΠΟΠ5 προῃ {πο Ῥηβ]ΐς, απάθχ με 5αποίῖοη 
ος 5ο ρτεαί α παπίε; απά Όιο Τοπία Ἡ]αρφοβϊδίς ἵπ Ῥατάσπ]ας, Ιποιτεά ὮΥ 
ἔιε Ῥχοδρεοί οἱ ραΐη απά ἔἶνε Ἱπιρτοδαδβ]Πίγ ο6 ἀθίεοίοπ, νυγοι]ά οοσαδίοη- 
αἰ1γ τεοῖίε (ἶιεῖτ οὗ εβδίοης Ῥείογα 4η αιάϊεπος, α5δεπιρ]εά {ο Ἠθας, απά 
Ῥτεάίδροδεά {ο αἀπιιτο, ἴε νειδες οἱ Ἠοιπετ, Τε πας γι νο νίενν, 
ΡετΠμαρς, ο{ {ααϊΠίαΏησ (ιεδα ΙΠΙΡΟΞΙΕΙΟΠ5, Ειαί {1εγ α5θιιηεά (λε αρρε]]α- 
Ποῃ ος ΠΠοπιεγίάς: αἲ ]εαδί, Ι{ ιο παπιε γγας Ἱπίεπάθᾶ {ο ταργεδεπέ ἔλεπα 
35 ιο ἀρεοσπάαηίς οἱ (ο Ῥοεί. ἘΤ]είχ ταρίἆ Ίπογθαςε Ἰογγενατ, απἀ ἐεῖχ 
πὶάε ἀἱδρετδίοῃ ἴπ {πα πια οἳ Ῥ]αέο, εχοεεᾷς, οἩ (ῖς 5αρροδίξίοΠ, (θα 
Ῥουπάς οἳ οτεάΙρί]Ιςγ: 5ο ἴἶιαί εἶνε Ηῑῑε πιαδέ Ῥο τοβειτεά εἰίλετ {ο α ἀῑῆει- 
επί ογΙσίη, ΟΥ {0 ἔἶνε Ῥατροςε οἱ Ιπιροβίέῖοηι απά Εγαιιά, 

Το οπθ οΥ οἴμογ οἱ έπεσε Ἠλαρσοβϊρίς, (οι, ππαγ Εαἰτ]γ Ὦε α5είσπεὰ α 
βτεαί Ῥτορογοη οἱ {οδο Ῥοσπῃ5, νγμῖσἩ, ἵη νετγ οατ]γ πιες, 5εεπι {ο Ἰανθ 
Ῥεεν απ] ριίεά {ο Ἠοππεγ: απᾶ ἴιε ρτοάαςείῖοη οἱ ννλ]ο]ι Ὦγ οπε απί]ος, ὈοίἩ 
{τον Ολεῖτ ΠΙΠΩΡΕΣ απά νατ]είψ, πηνδί στεα!]γ Ίανε 5ιατραφςεά (λα εχίεπέ οί 
Ἠαπηαῃ Η{6, απᾶ {11ο Ῥούγαις οἱ Ἡπηαη Ιπέθ]]εοί. Α5 Ίεαχπῖησ αἀναπσεᾶ, απά 
νε πχετ]!5 οἳ οαε] εοπαροβ!ίοη νγετο ἐτ]εᾷ ὮΥ ἴἶνα 5εῖοί τ]ες οἱ οπ]ἰοῖστη, 
ΠΙΑΠΥ ΟΡ {Πεπα νγογο εαφῖ]γ ἀϊῑξοονεγεᾶ {ο ὃε {οτρετῖε5: απά Εεῖτ πιαπ]{εςε 
Ἱη{ογίοχϊέγ «αιδεᾷ (Ἠεπῃ 5οοΠ ἔο Ὦε {ΠτονΥΏ αφίἀθ, απά ενεπια]]γ {ογσοίίεῃ. 
Τ]ε εῑ]ες οἱ ἴἶιε {ο]]ονίπσ ατα Ῥτεςετνεά ὮΥ ἀϊβετεπε ννγῖέετς, Ῥιέ νοτΥ 
Ητε]ε εἰσα 15 Ἰπονπ τεερεοίίῃπς πιοδέ οἳ ἴΊχοπα; απά Τε ἵ5 εκ αεπε]γ ἀοποεβα] 
ψλείμεν απγ οἱ {επ τεα]]γ Ῥε]οπς {ο Εοπιετ]. Τη ἔπε Τά{ε ατῖνιαθεᾶ {ο 

1 Τη {πο ορίπῖοπ ο{ απ αποϊεπέ σγαπηπηατίαη, οἶίοὰ ὮΥ Ἰμεο Α]αίίας, οὐδὲν αὐτοῦ 
θετέον ἔξω τῆς Ἰλιάδος καὶ ᾿Οδυσσείας. Τμϊ8 Ἱαάρπιοπέ, ἐλοαρ]ι ἀοιρί]εςς Ιποοσγεοί, ἶ8 
ίαε {ο α ΥεσΥ ρτεαί εχίεπέ, 



Θεστ., Π.] ΡΒΕΙΙΜΙΝΑΗΥ ΟΒΡΕΗΝΥΑΤΙΟΝΡ, Χὶς 

Ηογοάοίας, δενετα] Ερίφγαπις αγε 51] οχίαπέ, νυλῖοὮ ος 15 5ιρροςθᾶ έο 
Ίανο ΥτΙ{Εη; 8ΟΠηΘ ΥΕΥ565 αἶδο ατα οἶίεά Ποπα α Ροε(ἶσα] οοπίθεί, 1π ννἨ]ο]ι 
πε ἶς 5αῖά {ο Ἠανε εησασεά γι Ἠεδίοά; απά ἴἶιοτο 15 πεηίίοη οἱ (ια 
Γ]ιοςαρίδ, Ελγεδίοπε, απᾶ 5οππ8 οἱ Ἠϊ5 «ποπ. ἈῬαϊᾶας, ἵπ ν. Ὅμηρος, 
6ρεα]κ οἱ 5 ΓΠριλαἰαπιία, «4πιαποπία, (εἴιςδ, απά οἱ Όινο (εγαποπιαελία, 
“γασλποπιασλία, απά Γδατοπιασ]ία, ἴητθε πηος]κ-Ἡοεχοῖο Ῥίεσςς οἱ α βΙπηί]ας 
οἶαδς η ο Βαἰγασλοπιιοπιαο]ία. Τηϊ5 Ίαδε 5 51] οπίαπίέ, απά 15 
Βεποτα]]γ 5ιρροδεά {ο Ὦε α Ἰπνεπί]α Ῥγοάπείίοη οἳ ἴἶα Ῥοεί, (λοιιρ] 1έ 
Ἰας Ῥεεπ απίριίοά {ο ῬΏϊστες" ο{ ΗΠαΙΙσατηαβδι5, Ῥτοίμον ος ἔἶια οε]ερταίεά 
Ατίοεπηϊθῖα, Ίο οοπηπιαπάεᾶ ΙΠ μα Ῥοτδίαη Ποοί ιιπάον Χθιχος, ὮἘτοιη 
πε οἰατασίετ οἳ ἴιε Ίαησιασε, απά οί]ει Ιπίεγπα] ππαχ]ς, Μτ. Ἡ. ἙῬ. 
Κηίσμι ἶ5 οἱ ορἰπίοη (μαί [έ ἵ5 πε ρτοάμοίοη ος 5οπιθ Αλεπίαη ΥΥΥΙΕΘΥ 
οί απ εατ]εχ ασο. Αποίμετ Ἠαπποτοίδ Ῥοειη, οἱ α βοπιθν]αί ἀπγετοπέ 
ἀεδοτίρίῖοη, γγαδ ίμε Μήαγφίίε». ΟΕ εδ οΏΙγ (Ἴγεο ναυβε5 τοπηαίη, ΥΠ] εἷι 
γε εΧΡΤΕΡΞΙΥ αιοίοά {Ώοπα {πε Ῥοεπα; α {ουγί] 15 {οιπά Ιπίαγννονεη νη](]ι 
ελα Ῥχοςε οί Ῥ]αΐο’5 Α]αϊριαά. ΠΠ.: απά (τες οί]ετ Ίπες, γγλῖο] αΡρρεαγ ἴπ 
Όνε Βε]ο]ία ον Βιπρ. Οτεςί., ατα 5Ἱρβροδεά {ο Ῥε]οηρ {ο Τε Όεπο, ιο 
ῬΙΙοδοΡΙιεχ, Ίγα5 οἱ ορίπίον ἴλαί (πο Ματσίίος γνας λε Πτδε ρτοᾶιιοξῖοη οἳ 
Ἠοππες; απᾶ {Πε ροεί ΟαΙπιασμας νῖουνεά Τέ νι στοαί αἀππταᾶομΣ. Τη 
αἀάΠίῖοη {ο (εςε {εδίϊπηοπίθ5, {λε οοποιχτεηί νοίσα οἱ απαπΙέγ 15 ἀθοῖδῖνε 
ἵη {ανοιχ οΓ 165 σεηιπσηθς. Απδίοί]ε’, Ῥ]αΐο, απά ΑγίδίορμαποςΣ, ᾳποίθ 
Ώτοπη 16, νν]λοιιέ ἔἶιο Ἰθαςί Πεβιίαάοη, 5 απ ιπάοιρίθά ννοτ]ς οἳ Ἠοπιο 
νηΙσἩ 5 απηρ]ε απέ]οτίίγ {οχ τε]εσίίησ {ο οοπΠίΓαΥγ ορΙπίοη οἱ Βηϊάας απά 
Ειδαθνίας, 

Το Ῥτοσεεᾶ υγ] α Ἰϊδε οὗ Πΐ5 τεραίοᾷ νοκ, Ἡογοάοίας πποπίοης (μθ 
Εγίφοπί απ (λε (αγπιίπα ψρτία, Ὀταί νηιοιέ απγ΄ Ὀε]ίαί ἵπ Εἶλεῖγ σεηα(ηθ- 
ηθβς”: ια {ΟΓΠΗΘΥ οἩ έλα κιιρ]εοί ος {Πο 5εοοπά ΤΠεραη νατ: ἔἶνα Ἰαέίοτ 
σοπηρεϊκίησ α 5ετίες ος εγεηί5, ἵηπ εἶενεη Ῥοοξς, Ώοπα ἴε ππαγτῖασε οί 
Ῥε]εις απά Τ]μειῖ (ο (Πε ορεπίπσ ο ἴἶνα Πας; απά αἰαϊραίθᾶ, νι 
ρτοαί ρτοβαΡ!Π(ψ, (ο Βίαρῖπιας, α ΟΥρτίαπ»,. Ἔπο ΓΠίε Πίαᾶ, υνπῖε]ι 1π- 
ο]αάες εἶνε εἴπιε {γοιη έλα ἀεαία οἱ Δολί]]ες απ ἴἶνε Φιάσππεπέ τεερεεῖηςσ 
Ἠῖ5 ΑτΠῆς, (ο πε ὨΏεειιοίοπ ο{ Ττογ Ὦ}γ πε κἰταίασεπι οἱ {πε Ἰγοοᾶάεπ 
Ἠοιςε, απά ν]]οὮ Ίας Ῥεοα απ ριίεά {ο Ἠοπιατ, να ποτ Ῥρτοβαβ]γ 
νε οοπηροβΙέίοη οἱ ἴἶε ΤμεΏίαη Ῥοεί, Ίμεςοπθ». Τ]ε αγσαππεηίς ο Επί 
Ἰαδί απά εἶνε (αγπιίπα (ψρτία ατεθ Ῥτεδετνεά ἵηπ ια ΟἨτεβδίοπηαίμ]α οἳ Ῥτο- 
εἶας”, (ορείπεγ υπ (λαί οἳ νε ἹΝόστοι, ΟΥ ἴἶα Πείµγης ο ία ἀγεοίαι 
1,εαάετε ποπα ἴ1ε βἶεσε οῇ Τχογ. Τη εἶνε Βιρμοίμεσα οἳ Εαβτίοιας]», {ο- 
σεί]εχ υ πιαΏΥ οἱ {Ἴοδο αΏογε ππεηέϊοπεά, {μετα ἵ5 ποίῖσε οἱ {πε (εγ- 
σοφρε», {ουπᾶεά οἩη εἶε πηείαιποχρῃοςῖς οἱ α 5εί οἱ ]ασσ]εγς Ιπίο ΠΙΟΠΚΕΥ; 
αἶ5ο ος ἔἶλε (αρίιτε ο Γε]α[ία ὃν ΠΗεγειῖεδ, απ οἱ ἴ1πε Αἲξ Ἑπτάπεκτος, 
ἃ Ἠαπιοτοις Ῥϊεςς, ΥΙίεη ἵη Ταπρίο νατβδε, απά (πετείοτε, ἵπ αἰἱ Ῥτο- 

1 ΤΗϊ5 Ιπάε[αασαῦ]α πντΙέου 15 πεσογᾶεά {ο Ἠανα απάετία]κοπ {ἴῑα οχίτεππε]γ απιιδῖης 
απᾶ ΡχοβίαΡρ]ο {αθίς οἱ Ιπβεγτς α Ῥεπίαπιείευ Ῥείννθεπ ΕΥΕΥΥ νευ5ο οἱ ἐῑπε 1184. Βαϊάας 
Ία5 {ανουτεά 15 σνία α 5ρεεῖπιοη οἱ Ἠῖ5 ἱπσοεπι]έγ ἵπ ν. Πίγρης. 

Μῆνιν ἄειδε, θεὰ, Πηληϊάδεω ᾽Αχιλῆος, 
Μοῦσα, σὺ γὰρ πάσης πείρατ’ ἔχεις σοφίας. 

Ῥτο]θροπι. ἵη Ἠοπῃ. ὃ 6. 
Ἡανροοσχαίίοη 1π ν. Μαργίτης.-- Όπερ ποίηµα Καλλίμαχος θαυμάζειν ἔοικε. 
Ῥοεί. ο. 4. 5 ΑπίδίορἩ. Αγ. 914. Θεε βε]ο]. 
Ῥεε Ῥεππ οἩ {πο ΓΡΙπαΥΗ «4γσιπιοπέ ο {λε Ιίαᾶ, οἩ. ΧΙ. Ρ. 968. 
Φεο ποίες ο ΤΠ]. Δ. 406. 7. 201. 5 Ῥμοί. Τοχ. 
ΓΡ. 471, 481, 485. ο. Εαἰβίοτά. 96ο Ἠεγπῇ Ἐκοιγ». 1. αἲ Ὑ1τς. Απ. ΤΙ. 

10 Τμρ. ΤΠ]. ο. 1. εᾱ. Πατ]ος. 

α. 
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πχ ΡΕΕΙΙΜΙΝΑΠΥ ΟΒΡΕΒΝΥΑΤΙΟΝΕ. [Ῥεοτ. ΠΠ. 

ῬαβίΠεψ, πιο] Ῥοφίετίος {ο Ἠοπιε. Αίμεπαιςὶ ππεπίοηπς {Πε Πρίοί- 
οἰίάες; απᾶ Ῥαιδαπίας”, ἴα Τ]εθαϊς, Ιπ 58ΕΥεΠ ΏοοΚς, πΠΙοἩ ες οοηδιἆεις 
Ἰηέετίοτ οπΊγ {ο ἴπε ΤΠαά απἀ (ε Οάγδσςεε. Έ]ε Πηπιπο, ἵπ ηππηΡος 
Ον τιγ-(Ἠτος, ατα 5] ἵπ ος Παπάς; Ῥαε, {πουσΏ οοπ{εβεεά]γ οῇ νετγ Πἰσ]ι 
απΏαΠίγ, ἔπεγ ατε σεπετα!]γ «οηρΙάετεά ριπῖοἈ5. ΤΠε Ῥοεμο]ίαδί αδδῖσης 
Έπεπα {ο α Ἡμαρφοβϊδε παηεά (γπαί]ηιδ; νο πνοι]ἀ εετείοτε Ῥα τε 
αιί]λοΥ ος ἴε Ἰἶπο νγΠ]ο] Ἰας Ὀθεῃ οἶίεά νυν] τείεγεηςςθ {ο ο θήπάπεςς απά 
εοιπίτγ οἱ Ποπιετ». Ῥτοίεβςοι ἨΠΕΙΙΠάΠΗ, Ἠονγενετ, ατσιες 5ίτοησ]Υ {οτ 
Ώχεῖχ σεπιΙπεηῃεςς, απᾶ Ἰε ἶ5 5αρροτίεά Ὦγ εἶνε αι{]οτγ οἱ Ἑμασγάϊἀες απά 
Ἰμποῖαη. ῬΒπϊ ἔἶνετο ας 5ενοετα] Ιπίετηα] πιατ]ς οἱ α Ἰαΐεγ ασε 1π εασ] οί 
ειδα ἳ, 1 νε εχεερί ἴε Ἠγπιη {ο Ψεπαςδς νΠΙσΠ, 1 ποί ΗΠοπιετ”, ἶ5 α 
Ῥτούμοίίοη ο νετγ στεαί πηετίέ, απἀ ονΙἀεπί]γ ποί ππασ] Ἰαΐετ λαπ (νε 
Ροεύς ἴἴππθ. Τη αἰ] τε τεςί αἶσο, εοτγαρίίοη5 απά Ιπιεγρο]αίοης αΏοιπά ; 
απά (πο Ἠγπππ {ο (ετεςδ, ἀῑσεονετεά Ὦγ Μαιος αἲ Ἰοδεον, νατίεβ 
πηαίθτῖα]]γ ποπ ναί {ο σνπΙεἩ Ῥαιδαπίας ας α[]αάεά, (ποισί Ἠεγπιαπῃ 
οοηςίἆετς ΙΕ α ἀῑπετεπί «οΡὗ ος {ο βαπηε νγοσ]ς. 

Ῥυιί ννλαίενεχ ἁἀοιδί5 παΥ Ἰανε εχῖςίεὰ απποησ {Πο Αποιεηίς τεςρεσίῖπσ 
Ένα αιι(λου5]ήρ οἱ αἲ] οἵ αηΥ οἱ ἴἴιε αΌονα οοπιροβίίοης, Ιὲ τεπιαίπεά {οχ 
πποάθτη βεθρεϊοἴσπα {ο απεδίοηπ {πε ϱεπιΙπεηεςς οἱ ἴἶε Πιαά απἀ (πε 
Οἀψεκεεο. Τ]ε (Θετιπαπ οπῖςς, η ομε απά Ἠεγπε αἱ ἰεῖτ Ἰεας, 
Ἰανε εχεγίοὰ {ιοῖχ 5ίτοησε»ί οβοτίς 1π 5αρροτί οἱ α {Ἠεουγ---νΠίοἨ 1ΠαΥ, 
Ιπάεεά, αἱπιοςδί Ὦο σα]]εά εχεῖς οννη----Εἶναί (θε ἴννο ῬοεΠῃδ, 45 νε ΠΟΥ 
Ῥοβφες» {Ίεπη, αγε ποῖ {Πο ν/οτ]ς οἱ οπε πηπά. Τ]ε (εοτΥ 15 {οππᾶεᾶ προῃ 
Ώιο 5αρροβίτῖοη, ἴλαί ἴπετε΄ εχἰσιεἀ οτἰσῖπα]Ιγ α δεί οἳ ἀείασ]ιεὰ Ρίεσε», ος 
τηαρβοᾶ[ες, α5 ἴΠεγ νγετε σα]]εά; ναί ἴἴνεδε 5εραταίο Ῥτοάπσίίοης, οἱ ἀη- 
{θτεηί ΥνΤΙίΕΥ5, ἩροΏ ἴε βαππε 5ιμ]εοί, Ίνετε αἲ Ἰεησίμ εο]]εοειεά Ιπίο α 
5εγῖες Ὦγ 5οἵηθ Ῥειδοη ΟΓ πηΟΤΕ ἴαη οτάΙΠαΣΥ ἰα]επί; απά ἐλαί εἶνε τεδι]{ 
οἱ (ῖς οοπηρί]αξῖοη Ίνα με ΠἨιαά απἀά {πε Οἀγεςεεὶ. Ο8Ε ες εκία- 
οτάΙπατγ σεπ]ι5, αἴῖογ τεάιεῖησ ἨοπηεΙ ΙΠίο α ππετε ΠΟΠ-εΠ{Ιίγ, απά τορβῖπσ 
Ἠϊπα αἲ οηςθ Οἱ 5 ῬειδοπαΠῖγ απἀ Ἠῖς {αππθ, Ἠεγηε ενας (τπαππρμαπγ 
οοπο]αάες: οἶαπι ἴπφεπίωπι {ια Ῥγοαείατωπ, σι «οπιραφεπι ᾖαπσςε ἴαπι 
ποῖγοε ατίΐ ἀεῦεπιιδ, ποθὶς ΗΟΝΜΕΚΌΟ5 εδίο". Τηϊ5 Ἀγροίλεεῖς ννας οτἰσίπα]]γ 

είατίοά ἵπ Ἐταπςς, αθοιί {πα «οπππεησεπηεηί ο{ (πε Ἰαδί οθηίΙτγ, ΡΥ ἴἶνε 
Α0Ρέ ἆ) Αιρίσπας, νο πιαϊηίαϊπεά (αῖ ἴπε Π]αᾶ ννας πηαάε αρ εα σαγιίς 
γαφαωαἰῖς εί οαπίϊοἰ ἄε ἐγίυίο πιεπαίσογωπι εί οἰγοιαίογιπα, “' ἃ ]α ππαπῖδτε 
4ες «Ἰαηςοης ἆά Ῥοπίποι 1.” ΤΠ εδ ορίηῖοη {πε ΑΡ)ό ννας 5αρροτίεά ὮΥ 

να ΤΡ. ΤΠ. Ῥ. 65. ΧΓΥ. Ρ. 659. 3 Ῥωοί. Ρ. 729. 
8 9ε6 αἶςδο ἐν Φε]ιο]. οπ Ῥίπά. επι. ΤΠ. 
4 Τμα πνοτᾶ τύχη, {ου Ιηδίαπος, υΥΠΙΟἩ 15 Ἱποᾶσορά Ιπίο {πε Ἠγπιπ {ο Μήπετνα, ἄοθς 

ποξ οσοι {ἐΠγουσ]λοιιέ ἴε Πϊαἆ απ ἔ]νε 0ἀγβεεο. Ῥεε ποίε οἨ ΤΙ. Β. 155. 
ὅ ΤΠε αρείξοτς οἳ ἐς {λευχγ απο οα]]εὰ οἱ χωρίζοντες, ἴιε Φεραταξϊείε; απᾶ 1ο οοπι- 

ῬαΠΥ (κύκλος) οἳ αΠΚΠΟΥΠ Ῥαγάς, ννἨοβε Ἱπάερεπάεπί οοπίχ]ραΒοης {Π6γ οοποεῖνε {ο 
Ἰανε Ῥεεπ (ης ἀογοίαϊ]εά Ιπίο α οοππεοίεά απᾶά οοµετεπί πλοία, απε ΚΠΟΝΠ α5 ἴπε 
Οναῑΐο Ῥοεί, ο ἴἶνε Πρίο (ψεἷε. 

6 Ἠεγπ. ἨΠοπι. Τ. ΥΤΤΙ. Ρ. 806. ἈΒεπί]εγ Ἠας οχρτγεξ5εᾶ α βοππενγ]αέξ πἹογο πιοᾷεγαίε 
ορϊπῖοη ἵπ Ἠΐς η]εἰειί]ογις [μεισησίε, δ Ἱ. ο ΗοΠΙΕΣ 5ΑΥ5 Ἰε, « νυτοίο α 5εφπεὶ οἳ 
Ῥοπσ5 απᾶ Ἐ]μαρφοάϊθ5, {ο Ῥε βαηςσ ὮΥ ἨΙπηθε]ί {ου Απια]] εαγπίηρς απἆ σουᾷ «πεεν, αἲ 
Σε]να]ς απά οἴπεν ἆαγς οὗ ππενγπεπ6. Ἔπε Π]αᾶ Ίο πιαᾶε {05 {λε ἨεΠ, απᾶ {πε 
Οἀγεεεῖς {ο ἔπο οἴμεσ 5εχ. Τ]εςε Ίο0δε 8ΟΠΡ8 πγεγα ποί σο]]εσίεὰ {οσείμΠεσ, ἵπ {πο {ογπι οΕ 
Άπ. Ερὶςο Ῥοεπῃ, Ε]] Ῥ]ϊεϊδίταίαφ5 πια, αὈοιέ 600 γεατς αίεγ.. Το έπε βαπιε εβεοί, Ώ6αΠ 
Ῥτίάραις, ἵπ Ἠΐ5 11/ε οἱ Πα]ιοπιεί, ΟΏ5ΕεΣΥεΡ, ἐπαί έπε Ἐοναπ γνα5 οοπιρ]]εᾶ «ΤΠ ἔ]λε 6απ1θ 
ΙΙΔΠΠΕΥ α5 Ηοπιοτ΄5 Ἐλαρβοᾶϊθς Ίνετε, οαέ οἳ {έ]ιε Ίοοδο Ρίεσες οἱ {ναί ροεί.. Α {Πεονγ 
α]]εᾶ {ο ἐπαίξ οἳ ἴἶε ἄεγπιαπ οπ]ῖσς, ἶ5 5εί {οτίἩ, ἵπ γενν οοπ{αςοά {6γπ]5, ὮΥγ (ῑδεγέ 
Ἠακεβε]ᾶ, ἵπι Ἰϊ5 (ογγεδροπάεπου τοι (0. «Τ. Έσα, Ρρ. 21---90. 

Ἰ. (Ὀοπ]εσίιγεν 4 οααέιπίφιες, οι [)ἰεεγίαίΐοη δι {) Πἰαᾶε. Το ΑΡΡέ5 παπηο ννας Εγαπροῖφ 
ΠἨεάείίπ. 68 85ο Ἠ/ο]βΙ Ῥνο]ερ. 26. ποῦ. 



Θκοτ. Π.] ΡΗΕΕΒΙΙΜΙΝΔΗΥ ΟΡΒΕΕΒΝΑΤΙΟΝΑΕ, πχὶ 

Ονατ]ος Ῥετται]ε): Ῥαΐέ λαο ποίῖοη ἵνα5 ΙπηπηεάΙαίε]γ τε]εοιοά α5 απίεπαβ]α 
απά αὐδυτάς ἴο Ὦε τενῖνεά, Ἠούνενετ, αἴτεν α δ]ιοτί Ιπίνα], ἵη Πταἱγ, Ὦ}γ 
ΟΙαπιδαςεϊσία Ψϊσο, νο Ῥαρ]σμεά, ἵπ 1790, Ἠὶ5 Άίμουα δείεηπα 3, ννηετθῖῃ 
Όνα ἴΠΘΟΥΥ οἱ (ο (εγπιαπ οτ]ῖᾳ5 Ία5 Ῥεεμ ἵη α ργοαί πηθαδατο απβοϊραίοᾶ. 
Νονγ, Ἠούνενετ δίσαησε Τέ ΠΙΔΥ ἂΡΡΕαΣΥ {ο Ἠεγπε απἀ Ἰῖς εοιΠίΓγΊΠεΗ, (λαέ 
.ΏΥ Ιπάἰν]άια] μοι]ά ανα αρρεατεά οἨὗ α 5ιάἆεῃ, 1η έἶνε πηϊάςε οἱ α Ῥατ- 
Ῥατοις ασε, ΥΠ α πηϊπά «αραῦ]ε οί Ῥτοάιοῖησ απ ερἰο Ῥοσθπη, 5ο Ρογ{εοί ἴη 
ενατγ Ροΐπτ οἱ ατί, οἱ ἀῑείοη, απἀ οἱ νετδιβεαοη, α5 πα ΠἨιαά ος ἴἶια 
Οάγβςοε, εἶε αἰίεγηαίῖνε (ο ΠΙΟ ϐεγ τεδοτέ ἶ5 {αγ ΠΠΟΓΕΘ ππτασι]οιβ. 
Ῥαϊετου]ὰς οΏδετνες ο{ Ἠοππετ: Ἀεφμε απίε ἀζωπι φισπι ἐῑίε ὑπιίατείωτ, 
πεφιιε ροδέ ἐἰζιπι φιῖ επι ἐπιίαγί ροβδεί, ὑπυεπίις εδ”. ἈΝον, 1 εἶνε Ἰαίίεχ 
Ῥατί οἱ (5 αβ5εγίῖοη 15 οοη/{εδ5εά]γ ααθ, ΥΝΗΥ πηϊσηέ ποῖ ἴἶνα {ΟΥΙΠΕΥ Ῥο ἴταθ 
θἰδοῖ Ῥοείχγ ἵ5 ποῖ, Ἰἶκε 5εϊεηςς, Ῥγοργοβείνα: Ῥαΐ α Ὀτίσηί σεηῖτις αγῖ5ε5 
αἲ Ιπίετνα]ς, Ίἶκε Ῥυιτης ος Ἑ]οοπηβε]ά απποησ Οἱ15ε]νε5, νΊοδο απίπίογεά 
Ίαψ5 οσ]ρ5ε, νυν] εἶναι "Ῥόαπιγ πα Ῥπιρ[οϊίγ, να Ἰαρουτεά ππηρεις ος 
Ονεῖτ Ργεάεοεδδοτς ἵπ ἴ]ια ατί {ΟΥ ΙΠΑΠΥ σεΠεΓαίΙΟΗ5. ΈΤ]ε Ῥοεία παδοἰίιγ ο 
Ἠοταςε ννας ἀουδί]εςς {οιπάθά προη ἀθερ οὐδετναίίοη, απά απ εχαοί ΚΠΟΥΥ- 
Ἰεάρε οἱ εῑε Ῥουγετς οἱ ἴαε Ἠήπηαη πηπά: απἀά Ηοπηετ ἶ5 α »ἰγ]Ιησ Ῥτουξ 
οἱ ἴἶιε Ίδᾶσε οἱ ἴε ππααϊπη. Αί αἰ] εγεπίς, ἴἶα ιπΙίγ οί ἀεδίσῃ, οἱ αοίοῃ, 
απά οί εἸατασίεσ, ννΠΙοα Ῥετναςες ἴνε τεεροσιῖνε Ῥοεπδ; ἴἶνε 5α!πηε Ρεςιι- 
Πατίιᾶες οἱ Ιαησιασε αηά ος δεπίππεηί, απά πε Ιπίπηαίο οοηποχίοη νγη]ο]ι 
δυ)θῖςί5 Ῥοίνεεη ἴΠε ηηοΙο απά 6Υετγ Ῥατί, πηδί {ΟΓΓΑ αΏ ατσαππεηέ Τη {πε 
πΙΠᾷ οἱ ενετγ ιπρτε]ιάιοεά αἀπηῖτει ο{ Ἠοιπετ, απποδί απιοιπίίης ἴο 60Π- 
νΙοποη, ος ἴπε απΙίγ οἳ ία Ῥετδοη νο Ῥτοάισθά (πετ. 9ο [αντ ν/ας 
Οωιπ Παπ Ποπ {ανοιτῖησ ἴἩε ορίπΙοη ος {ο χωρίζοντες, ἴἶιαί Ίιε πο 
ΟΠΊΥ Ἰοοκεά αροπ ἨΠοπιεγ ἂ5 Ἰανίπσ Ῥεεη Ῥτε-επηϊπεηί Ιπ ενατ Κιπά 
οί εἰοαπαπσα, Ῥαί ἵπ {]ιε ἀἱεροδίίίοτ ο] Ἰηὲ επίζγο τυογῇ {ο Ἠανε 5αγρᾶςςεά 
Όλα οτάιπατγ Ῥουπάς οἱ Ἠάππαπ Ιησοηιίγ”. 1Η 15 φοπεν/]λαί ουτίοις 
(οο αι Ίοἱί, (ουσ τερεαίεά]γ εἰα]]επσεὰά {ο «ἀρροτί Ὦγ πιογο ἀεοῖάεά 
Ῥτοοίβ νε πηετε ουί]]πε οί νε αππεδίῖοη νγΙεἩ Ίιε ηας σίνεη ἵπ Πὶ5 ΓΤο- 
ἰεφοπιεπα, απά 1π Ἠῖ5 ]είίετς {ο Ἠεγποα, ἴοο]ς πο ΒΙΤί1οΥ ρατί 1η ἴα οοπίτο- 
ΝΘΙΦΥ. 055, ἴε εἰεσαπί απά Ἰεατπεά (παηβ]αίοι οἳ ΗΟΙΠΕΥ Πίο (6ΓπΙάΠ 
Ἠοαχαπηείετς, 1η νυτΙίησ {ο Ἠϊπα οἩ ἴε 5αΏ]εοί, Ῥτοίθς5ος 5 ππη5µα]κεη {α1{]α 
Ρο] ἵπ {1ο απΙ(γ οἱ ία Ῥοεί, απᾶ ἴἶε υπΙίγ ος Ε5 ἵνοτκς. “Ι Ῥε[ενε,” 
βαγ5 Ἠς, “΄ Ιπ οπε Ἠϊας, Ιπ οπο Όάγδεεε, απά ἵπ οπε Ἠοπι ἴ1ε απί]ογ οί 
Έπειω οί: απά ενεη 1 εἶναι ἨΠοππεχ οου]ά ποῖ γυτῖίο Ἠϊς ΟΥ ηᾶΠΙΕ, ία 

{αοί, 1Π ΤΩΥ οΡΙΠΙΟΠ, οΠ]γ επῄαησες {Ἡθ σ]οτΥγ οἳ ἔλε Ροεί. 
ΤΈ]ε πιαῖη ῬτοΡ, Ιπάεεᾶ, ὮΥ ννλῖοΙι 5 ἵησιι]ατ {ΠΕΟΣ} 15 αρροτίεἆ, ἶ5 4ε- 

τινεὰ {ποπ 4η αβδΙπηΘᾶ ΙΠΙΡΟΘΘΙΡΙΗΙΥ οἱ ΡγεςετνΊησ ἔννο ῬοεΠῃς, 50 Ίοηρ α5 (1 
Ἠιαά απἀά ἴἶπε Οάγβεεε, υν(μοιί νε αἱ οἱ αἱρμαρείῖο ντ]άπσ. ΊΤἼετε ἴ5 
ποτε πνεϊσηί, Ἡούγενετ, ἵη {5 οοηδἰἀρεταίοη αἲ Πτεί δίσᾗε, μα 1έ νν] αρ- 

1 Ῥαγαϊζὲιο ἄεα «4ποΐοπς αἳ ἄες Μοεγποεν. 
2 ΤΗή5 οατίοι5 απᾶ εἰαροταίε]γ Ῥτο[οιπιᾶ νγοσ]ς Γ4]11γ ππετῖ{ς {πο αἰέοπίῖοη 165 ῬΡεγιδαῖ 

χθπΊτες ; Ῥαΐ ἴετε ἵ5 απ αὐπ]ῖταρ]ε Ἐτοπο] ἰταπβ]αίοη, 0; ταίΠεσ Ῥ4ταρΙμχαςε, νΥΙΟΠ 
15 {αγ πἹογε τεαάαΏ]ε απ νο οτἱρῖηα], ππάςθχ ἴε ί]ε οἳ Ῥγίποίρε ἄε ἴα Ρ]ζοβορ]ό 
αε { Ηἱείοῖγε, ὮΥ «Γιζες Η ἱο]ιε[εί. 

5 ΤΡ. 1.9. δ. ΤΠΙ5 ορίπίοη οοϊποῖάες πνί] ἐ]λαξ οἳ Ἠεγοάοίας α]τεαᾶγ ποίϊοεᾶ ; απἀ, 
α]ίποιρ] Ροείτγ Ἠπά εχῖδίεά Ῥτεν]οις {ο {πο ασε οἱ Ἠοππετ, 16 Γε]] ΙπβπΙ{ΘΙΥ Ποτέ ο ἐ]λαῦ 
Ρεχ/{εσίίοΏ {ο ν/ΠΙ6] 1έ το5ο Ἰπ {ο Τά. ΤΠε σγεαί Ιη{ετιοχΙέγ οἱ αἱ Ῥγεσεάϊπςσ Ροείβ, 
ε)εατ]γ ενΙπσθᾶ 1π ἐῑιε {ενν {τασπιεηί5 νλῖο] 561]] τετηαϊπ οἱ έλλε ννογ]κ5 αὐαϊρα{εά {ο ἔΊπετη, 
Ῥτοβαβ]γ Ππάισεά α περῄρεπςε τεβρεείῖπρ {Ἠεπῃ, νΠΙεΕ γης (λε αἰΜπησίο ορ5ο οἱ ἐαῖτ 
ἀερίταςιίοη. ΄ 

4 Οπἱπα], Τηςί. ΟΥ. Χ. 1. Θωἱ οτε 6ἳ ἵπ οπιπῖ ΦΕπεγό εἰοφιιοπίίω Ῥτουιῖ αὖ 96 γεῖῖφιεῖδδε, 
αἰφιμε Ίρεα, ἀἱβροβίίοπε (οήα5 ορεγῖς παπί φεπιεγῖ Πιο εποθβείδδε οἰάείι. 



αχ ΡΕΕΡΙΜΙΝΑΗΥ ΟΒΡΕΕΗΝΑΤΙΟΝΡ, [Ῥεοτ. ΠΠ. 

ῬΡθαχ {ο Ρο58655 ΊΡοη 4η αοηίῖνε Ιηνεβῆσαίίοη. Αάπιῆπς {οτ α πποπηθηέ 
Ώναί νντῖέῖησ ννας πο ἵπ δε αἲ (ο ἶππε πμεη Ἠοπος «οππροςεά ἴνε Πας, 
Όνε ἀπΠοι]άος οἱ 15 (ΓαΠςΠΙΙΡΦΙΟΏ {0 Ῥοδίετίγ Ίνετο ὮΥ Πο 1ΠΕΔΠΕΘ ΙΠδΙΥ- 
πποιηίαρ]θ, ΤΠ Όνε εατΙγ ασες ος φοεΙείγψ, υνη]ε πο παπά Ὕναδ υη[είίογεά 
Ὦ} νατιείγ οἳ οεοαραίῖοη, λε ΠΠΕΠΙΟΤΥ Ὑνου]ά εαδΙ]γ Ῥε τεπἀετεά, ὮΥ ου]ῖ- 
ναίίοη απά εχετεῖσε, τείεηίῖνε {0 α ΥΕΙΥ Ἠϊσ] ἀεστοε. ἈΝουν 1 15 ἀῑδιίιποιγ 
αβεετίεᾷ ὮΥ ΧεπορΠοπ!, ἐἶῑαί ἔηθτε ννετε 5εγνεταὶ Ῥεΐδοης αἲ Αίεης ἵπ Ης 
ΏπηἙ, νν]ο οο]ά τερεαί ἔἶλε ΠΙαά απἀ επο Οἀγςςεε (μτοισ]οιί, Τ{ τής νγας 
Ώνα ο.5ε, {Πετείογε, αἲ α Ῥετῖοά νΊεη οορίες οἱ ἴος5ε Ἱνοτκ5 εχἰςσίεά Ιπ 
ενεχγ ρατί ο6 (πεεσε, Ιέ ΠαΥ 5α{ε]γ Ῥε Ιπέεγγεᾶ (ἶναί εἶνε κε {αοἰΠίψ νγοι]ἀ 
ποί Ῥε νγαηίῖησ, πΠοη (Ἡε αὔδεπσε οἱ ΕΥΕΥΥ οί]εσ Ίηεαης {ο (πείς Ῥτεδετνα- 
Ποη τεπάετεά ΙΤέ αΏκο]ιίεΙγ πεσθβκατγ. 1 παΥ ὃε τεπιατκεά, Ἠογγενετ, ἴαέ 
8Ο στεαί 4η ΕΧίΘΠΡΙΟΏ ο6 νο ΠΙΕΙΠΟΣΥ α5 ναί τεοοτάςά Ὦ}γ Ἀεπορμοῃ, ἵγα5 
5οατοε]γ τε αϊδιίε απά6Υ έἶο οἰτοιπηδίαησες ΥΓ γγηῖο ο εατ]γ Πἰςίοτγ ος 
Όωα Ῥοσθιης ἵ5 σοηπεσίθά. Έος 1{ 5 νετ {πε ππεάαπη (Πτοιισ]ι νΠΙσΗ {ΕΥ 
ποτε (γαηβπη](έθᾷ ΙΠ έλε βγςδέ ασες οἱ (πεῖγ ρτοάισίῖοη, επε ἨΠαρδοα1δίς, Ὕ]ιο 
Ῥτοσιιτεά α ππαϊπίεπαηςσθ ὮΥ τοσϊησ (Ποπ Ποπ {ΟΨΥΩ {ο {οπηΏ, απά νγετθ 
Ὀνεγοίοτε Ίηοτε 4εερ]γ «οποετπεά Τη ἴΊεπι, ννεταο, ἀοαδί]εςς, (πε Ῥεί5οῦς 
νο ἀε]ινετεά ἔπεπα Ποπ εμας {αΐς, ἵπ νο πε νγοτ]κς οί αἰ] Ρτεοεάίπσ 
Ῥοεί5 νγεγε Ἰηνο]νεά. Νου, α5 Τὲ ννας ΙΠροδδίρ]ε {ο σἶνα ἴἶε πνΠοΙε οί 
εἶίμετ Ῥοεπι αἱ α αἴηπσ]ε τεοϊαίῖοη, 1 ποιά Ῥαε θια{Ποϊεπέ {ον εας]ι 
Ἠ]αρςοάϊφέ {ο οοπηπηῖέ {0 ἨΠΕΙΠΟΣΥ 5ο] Ῥατέ οἱ {ο πλοίο α5 Ἡε πηϊσ]έ 
φε]οοί [ο ἴἶα απηιφεπιοπί οἳ Ἠ5 αιάϊεησε, 5ο (ἶαί {πε οοπηρ]είο Ῥοεπῃ5 
νοι]ά (ας ο ἀῑκίτραίεά Ῥείνθεη (πε ἀϊῆοετεπί ππεπηρετς οἱ ἐ]νεῖγ οοπι- 
πηπηϊΙί(γ. ΒΥ (ῖς ἀῑνίδίοη, Ἠούνεναχ, πε οοππεχῖοη πγοι]ά, ἵπ αἱ] Ῥτο- 
ῬαβίΠίγ, Ῥο σταἁιια!]γ Ἰοδε; απά 5αε]ι νε 5μα]] Επά {ο Ίανε Ῥεεη αοίια]]γ 
Όλο «.5ο ἵη Ἐπτορεαη (χεεςε, ἵη ἴἶε τεῖση ος Ρἰβίδιαίας, Όροι λα 5απις 
στοιπάς ἵνα πη]σ]ί αἶδο ῬΡ]αιςΙὈ]γ ασσοιπί {ο ἴπε {γεαιεπί τεραΒΕἴοης νΥΠ]εἩ 
ατα {ουπά ἵπ Ἠοπῃατ, Ἀϊπσε ἀείασμεά Ροτᾶοης οπ]γ οϐ έλα Πιαά απά (να 
ΟάγΕ5εε Ίπετε ἀεμνετεά αξ εαςσ] τεοΙαίίοηῦ, 1έ πνου]ά 5οππεῖπιες Ὦ6 ηθςες- 
Φ4ΥΥ {ο Ιπίοάπος αΠ οχκΡ]απαίοχγ ῬΡατασταρ]ι {οπη {λε Ῥτεσεάϊπσ Ρατί οἱ ία 
Ῥοεπ. Ῥαέ 1έ 15 {αν πΊοτο Ῥτοβαβ]α ἐαέ {1εγ νγοχε 5ο οτἰσίηαΙ]γ σίνεη Ὦγ 
(ο Ῥοοί 1ήπηδε]{, απἀ {]οιισ]ι {ο ΠΙΟάΘΤΏ 6415 {Π1εγ αρρεατ ἴεάῖοις απά οι 
ος Ρ]αςε, ἴἶνε ἀείοεί τηαΥ {αΙτΙγ Ὦε εἶιατσεά απροῃ ἔἶα 5Ιηρ]ΙοΙίγ οί ἴἶιε εἴπῃος. 
Τηδίαποες οἳ α βἵπ]ας παίιτο ατα οοζαδίοπαΙ]γ πηθέ γα 1η {1ο Βαστοᾶ 
Ἠγτιαησς ο πε ΟΙά Τεδίαππεπε. 

Ῥαΐ ελοασ] ιο ἀΠειι]γ τεδρεοίῖπσ με (γαηβπηΙβδίοη οἱ Μο Ἡοπιοτῖς 
Ῥοεπῃς πΠαΥ 6 έἶχας τοααΤ]γ τεππογεᾶ, α απεδίοΏ ΠΠΑΥ {αγγ ὃε Ἰασατάεᾶ, 
5 {ο (ἶνε (τί οϐ να Ῥτεπαϊσες ροή νηλίο]ι ελα οὐ]θεεῖοη Ῥχοσεθεάς. Τηο 
1ηΦΙΠ 6οη5ΙἀΘΤαΙΟΠ5 αἱ]οσεά Ὦν Μν. Ίου”, νο {ανοιχς ἴπε ορίπίοη Εἶναί 
αἱρμαβοιῖσα] νυτίᾶπςσ Ίνας ΙΠΙΚΠΟΥΗ ἵπ ἄτεεςε ἵπ {Πα ασε οἱ Ἠοπιετ, αγθ (ἶα 
Ἰαΐεπεςς οἳ (ο Ῥετίοὰ αἲ υγλ]ο]ι αηγ Ῥχοςο νγοτ]ς αῦξε(επί]γ αρρεατεᾶ, απά 
{με ποπ-οχϊδίεηοε ΟΕ Υντίίον Ίαννς απά οοπίγασϊς. Τ]ετε ἶ5 πο Ρτοβε υνσί(ες 
προη τεοοτά Ὀείοτε Οαάππνς ενα ΜΙ]εδίαη, οπά Ῥ]μετεογάες οϐ Βογτος, πο 
Πουσῖδηεά Ἐ.ο. 644: απᾶ ἴ]ια βτςδί οξ ΑΠΥ ποίθ νεχε Ἠεσαίαις οἳ ΜΙο- 
15, απά Ῥπεχεσγάες οἱ ΑίΠεῃ5, νο Ἰνεά αΡοαί Πα] α οεπέατΥ Ἰαΐθγ, 
ΑΡουί λε 6απηε τηε αἶσο, (ε Ίαν οἳ Ώτασο γγετε ένο Πέ νυγῖείοη «οἆο, 
πηεατ]γ 9δ0 γεατς αβεγ λε ἀαία νο] ας Έεεη αβδίσπεά {ο ἔπο Ὀϊγει ος 
Ηοπιεν”, Ηεηεε ἵε ἵ5 Ιπίουτες, εἶναι 16 νντάπς Ἰαὰ Ῥεεῃ Τη 1156 αἱ ἐῑλίς εατ]Υ 

1 ΑΥΠΙΡΟΑ. Τ11. ϐ. 5 Τη Ἠ]8 Έδεαγ οἩ {πο Ογἰφίπαϊ επῖις ο Ἠοπιεν. 
5 Ῥμπ. Ν. Ἡ. Υ. 99. ΥΠ. 66. οβερ]. ο. ΑΡρίοπ. ἐπί. Ὠϊοι. Ηα]. 1. 1. 9εο Νοπίον 8 

Οποπο]. Ρ. 46. 



ο. ΑΗ 

Θεοτ. ΠΠ.] ΡΒΕΙΙΜΙΝΔΗΥ ΟΡΒΡΕΗΒΝΑΤΙΟΝΒ. αχΙ] 

Ρετῖοἆ, 1έ ἶ ΠϊρΠ]Υ ἱπιρτοβαρ]ο (αί οοπηροβίοη ἵπ Ῥχοςο 5Ποι]ά Ῥοα 5ο Ίοπα 
φιὐκεφιιεηί {ο Ῥοείαγ, απά (αί Ίαν εἸιου]ά Ἠανα τεπιαϊπεἆ 5ο Ίοπο Π- 
ντίεη. ἈΝονν 1έ ἶ5 σεποτα!]γ αἀπιιίοά, εἶναι ἴἶνε οοπηραταίίναο 6156 υν]ε]ι 
ννηῖςο] Ῥοείχγ ἶ5 τείαϊπεά ἵπ λε ΠΠΕΙΠΟΣΥ, ἴΠετεῦγ αβοτάϊπσ α τειάγ εἶαῃ- 
πο] ο{ οοπηπηαπϊσα(ίοη Ῥοίῃ {ος (1ο Ἠϊίοτίαπ απά ἴ1ε Ἰεσίδ]αίου, νυν] δαεῖς- 
{αοιοτῖ]γ αοσοιιπέ {οχ 15 Ῥτιοχίγ οἱ βµοσ6ς5 ἵπ ἔα Εγδί Ιηδίαποο. Βιιί 
ἀοες 1έ ἔπεη {ο]]ονν, ναί (πε Ῥτε-θιπίποπσς (πας αἰίαϊπεὰ υνοι]ά Ῥο ΙΠΠΊθ- 
ἀϊαίε]γ τεπααἴδμεςά, α5 5οΟΠ ας (ία αγ ννα5 ορεπες {ος έλα Ιπίγοᾶιιοίίοπ οί 
Ῥτοδεῖ 15 Ιἵέ ποί {8Υ πηοχα Ρχοβαβ]ο, εἶναί (ιο 5ροοίε5 οἱ οοπηροβΙΒοη, ΡΥ 
υνηῖσ]ι λεῖν ῬτεάεοξδΣοτς πας 5εα]εὰ (ιεῖγ ΙπηππογίαΠΙ(ψ, ννου]ά ἱπάασα οίμεις 
8ἶδο, {οχ α Εἶππο αἲ Ἰεαδί, {ο {ο]]ονυ ἵπ Εεῖτ ραίιτ. ΑΛοσοτάἴπο]γ 1έ 15 α/Πγπηεά 
Ὦγ ΒάαΡο”, ναί νε Πχςί Ῥτοβδε υτῖῖησς Ίγετα ροθίγ η ϱΥΕτΥ (ης Ῥιέ ελα 
ναηί Ο{ ΤΠΘΔΡΙΤ6: 50 ένα νε Ἰαΐτει νγα5δ ΟΠΙΥ σταάια]]γ ἀἰδοοπάπαεά, οἨ, 
ταίἨ6χ, «Πατεᾶ {πα τεριίαϊῖοη πνμῖο] Ῥτοςο ννας σταΚια]]γ αεφαίηςσ, Τα 
ΟΠΙΥ «.5ε οἳ ρατα]]ε] (ο νο] νο Ἠανα ἴἶια Ίηθαης οἱ αἀνετίίπα, 15 ἔἶια 
Ῥοο]ς οί ἆοῦ. ΈΤ]αι Εχῖς ννοτ]ς 15 α ΡΟεΠ] οἱ νετγ Πϊσ]ι πποχ]ῖ, 15 πον; βείί]εὰ 
Ῥεγοπά (1ο τεασ] οἱ οοΠίΓΟΝΟΙΘΥ:΄ απά {ο πηοδί ρτοῦαῦ]ο ἆαίο οί 15 οοπη- 
Ροδίοη 15 αροιέ 184 γεατς Ῥεΐίοτο Αὕταβμαπῃ, ΟΥ Βοππεν]αί 2Ώονο 2000 
Υεατς Ῥείοχε ἴε τί οὗ Ομτίςς”. Οπ νε οὔμεν Ἰαπᾶ, πε οατ]εδί Ῥτοδθ 
οΟΠΩΡΟΡΙΠΙΟΠ5, υΡΙ 1 νγ]ο]ι νε ατα ασοθιαϊπἰεᾶ, ατα {πε Πδίοτίσα] Ῥοομς οί 
ιο ΟΙά Τοδίαπηθηί, οἱ νν]μ]α]ι Μοβος ννας ία αι{1οΥ, Ρ.οΟ. 1670. ἈΝονν ένας 
αἱρμαδείῖσα] ννγιῖησ ννας ΚΠΟΥΗ {ο ἴα Τδταε]ίίες Ίοπς Ῥείοτο πο ἔἴπιο οί 
Μοβας, ἶ5 οοπβτπηθὰ ὮΥ 5ενετα] ρᾶββᾳσες ἵπ 5 Πήςίοτγ, νλεγείη Ίο 5Ροα]ς5 
ος 1 ἵπ ϐετπης νΥμίο]ι Ρἱαιπ]γ Ῥτουε Ιέ 1ο Ἠανα Ώθεῃ ΤΠ «ΟΙΙΙΠΟΠ δα. Ἠσοτε, 
έεη, ἵ5 4η Ἱηδίαηπος οἱ Ροείτγ απἰεσεἁεηὲ {ο Ῥτοδε; απά ΡΥ α Ρετιοὰ {αχ 
ΏΠΟΤΕ οηβϊἀεταβ]ε (Παπ έλλαί οοπίεπάεᾶ {ο ἵπ {λε νγοτ]κ5 οἱ Ηοπιεγ, Το (ε 
ατσιπηθεηί ἀετῖνεά Ποιη έλα ποή-εχίδίεπος οἱ υυτέθη 1115, {πο οα5ο οἱ ἴἶα 
ρταε]]ίος οαηποί Ιπάθεά Ὃο ορροβεά, 5ίποε ἐεῖτ Ώεσα]οσιιο ννας πηαηϊ{εδί]γ 
Ψπίθη. Ῥυί α)λοιισῃ έλα «οἆε οἳ Ώτασο 15 έἶιο βδί ναί σαΏ ὃε αίΠγηες 
σΙἩ Πδίοτίσα]ὶ οετίαϊηίγ {ο ανα Ῥθεῃ υΥπξίοη ΙΠ (πθεςθ, (Ἴεταο ἵς 5Η] 
στουπά {οτ Ῥε]ενίησ ἐἶναί 5οιπείἩ]ησ οἱ έἶνε Κῑπά ννας ἵπ οχἰδίεησς αί α ΠΩΟΙ 
εατ]ῖεχ ἀαίε. ΈΤηετε ἶ5 α Ῥαδσασε ἵη Ἑτίρίάες, {οπα ν]]ο] Εή5 πηαΥ {αἰχ]γ 
Ῥα Ιπέεττεά, η τε]αίίοη {ο λε τα οἱ {πε Ἐτο]αη ννατ; απἀ Ἀορβος]ος 
6Ρεα]ς ενεη πποτα ἀἰδάποί]γ οἩ έλα Ῥοϊπέ, ΥΕ τείετεπςθ {ο {ο ἃσα οἱ 
Λάἱριςῇ. Αι αἰ] ενεπί», 1 ἆοθ5 πο αρρεατ έἶιαί (πε αὔδεηπσε οί α ΥΣΙίέεη 
]εσίς]αίίοη αἴσιος πηπΕἩ ασαϊηςί (ο Ἰεπον]εάσα οἱ ν]άπςσ ἵπ σεπετα!, α5 
αρρ]ιεά {ο ἔἶνε οτάΙπατγ Ῥιχροβος οἱ Π{6. 

τοι τεσατᾶ {ο (πε οὐ]εοίίοῃ, ἐλαί αἲ] αθεαῖες απά αστοεπιεηί5΄ ν/εγα 
νατβρα!, απἀ {ος ναί τ6βδοη αοοοπηραπΙεά ὮΥ βαοτίβοες απά αρρεα]ς ἴο 
Ἠθανεη, ἵη οχάεχ {ο 6ηιιτα ἐλλεῖχ Ῥογίογππαπσθ, 1έ ]] αρρεατ {ο πανε Πέ] 
ναἰσ]Ώέ, πνηεη 1έ 15 τεπησπηῦετεά ἐἶναί α αἴπηϊ]αχ ομδίοπα Ῥτεναϊ]εά 1η {Πο ϱρα- 
αἰατομα] ασε», απά απποπσ {θε ἆενγς {ο 4 νοτΥ Ἰαΐε Ῥοτῖοᾶ. ΈΤ]ας ΑΡταμαπα 
Ῥιτοβαφεά ἴἶε οανο αἲ ΜαοΏρε]α] 1π {με Ῥγεδεηποε οἱ αἱ] έἶιοδα ΊνΠο επίετεά 
Ιπίο {ο σαΐε5 οῇ {1ο οΙίγ οἱ ΗΠερτοπό: 5ο ἴἶαί λε ριδΠοΙίγ οἱ εμο Ῥαγσαϊη 
τεπάετεά α νγτίεη οοηίτασί ΙΠΠΕΟΘΑΒΒΩΤΥ. ἩΝΟΥ ἀοθς Ιέ αρρεατ (μαί αΠΥ 
οίμετ έἶλαη νοτραὶ «ογεηαπί5, 16 νε εχεερί ο ΒΙ] οἳ Ώινοχοε”, ΊΥΕΤΘ 16- 
φοτίεά {ο, αρ {ο έιε πια οἱ ια ρτορ]εί ἆ ετεπηίαΗ, νο ππεηέῖοης α νχΙίοη 

1 Τη0. Τ. Ρ. 94. 3 Ἠλ]οβθ) ἁπαϊγείε ο 6ἠγοποῖοφη, νο]. ΤΙ. Ὁ. 1. 
5 Ῥεο, {ου ἱηρίαπορ, Ναπιῦ. ν. 29. 
4 Επτῖρ. Ἠοο. 864, 'Ἡ πλῆθος αὐτὸν πόλεος, ἢ νόμων γραφαὶ Ῥϊργουσι χρῆσθαι μὴ 

κατὰ γνώμην τρόποις. ΒΟΡΙ. Ληῖ, 464. ἄγραπτα θεῶν νόμιμα. 
5 «απ. κα, 10. 18. 6 Ῥευί, καῖν. 1. 



χχίν ΡΕΕΙΙΜΙΝΑΗΥ ΟΒΡΕΕΥΑΤΙΟΝΡ. [6εοτ. ΤΠ. 

εοπέταοί προη α ριτο]ιαδε'. ἜΤ]ε Ῥοπιαης, Πκουνίςε, α͵γαγς αἀπετεά {ο ἴπε 
{οτπα οἱ ππαΚκΙησ αστεεπηεηί5 Ῥείοτα ν]ίπεςςες 1π {πε Ἐοταπη, νμΙοὮ ἴἨεγ 
εα]]εὰ δρι]αίίο. Ἶτ πιαγ Ὃε τεπιαγκεά, αἶσο, (αί ἴπε {οτπια]γ οἱ ντῖεη 
ἀοοιππεηπίς ἵνα πο Κε] ἴο οεεΙΡΥ ἴἶε αιἴεηίῖοη ΟΓ ἹπατΓΙοτς, πο Ἠαά 
ερεπί (Πεῖγ Ίνες ἵπ {πε βοτνίςε Οἱ αΤπη5: Ἰμδί α5 α στήλη, ος ἴμε επηῬ]ετα 
οἱ Ἠϊς Ρτοίεςδίοη, 85 α πΊοτε τεαάγ πιαχ]κ οἱ (ηο στανε οί α ἀεροτίεά Ἠετο 
Ώιαη α στανεπ εριίαρΏ απἀἆ α Ἰαρουτεά Ιηδοτίρᾶοη. Ἠεπεε 4η 08χ ν/α5 (πε 
οπ]γ πιοπαπηεηί οἨ {πο {οπηβ οἱ Ε]ρεπος”. 

ΑςἉ {ο αοίπα] ΠΗ]5ίοτῖσα] ονιἀεπσα. ἴηετα 15 ΠοΠ6Θ, αἴίπετ ΟΠ 9Π6 5ἷάς ΟΥ ΟΠ 
εμε οίπετ. ἆοδερ]ιας Ιπάεεά, νο υτοίε αἂ5 Ἰαΐε α5 {1 βταί οεπίατγ οί {πα 
ΟἨτίςίαπ εργα, ΕΧΡΤΕεΣ5ες ἃ ἄουδε οἩ έλα 5α0]εοί, απά πιεηᾶοης 4Π ΟΡΙΠΙΟΠ 
πηαϊπίαϊπεάα Ὦ}. 50ΟΠΠΕ Ῥ6Ι5ΟΠ5, ἴμαί Ἠοππετ ἀῑά ποί Ίεανε Ἰή5 Ῥοεπίς Ιῃ 
πν]ηησὃ. Έτ ενεῃ Ἡ εωα Πϊπιοτίαη 5Ροκε πηοτο ἀεοϊάεᾶ]γ, Ἠὶ5 αιπθογΙεγ 
οου]ά πο Ὦο αἁπιιοά αξ οοπε]αδίνε; 5ἴποῬ ἴε Ῥᾶδεασε Ιπ απεδίοη 15 
{ουιπά Τη νε πη]άςε οἱ α Ἰαρουτεά αἰτετηρί {ο (τονν ἀἰδοτεά]ί προῃ ἴπε ϱατ]Υ 
Ἰήκέοτγ οἳ «τεεςε, απᾶ α ρατιῖα] εα]οσίατῃ οη 5 ΟΠ «οιπίγ, νηετε ἴ1ε 
Κπονν]εάσε οἱ Ἰείτεις Ἰαά εχἰσιεά αἲ α πιασ]ι εατ]]ετ Ῥετῖοά. Τ]ε σεπεταΙ 
Ῥε]]εί, Ἡονγεγετ, τεδρεσοησ (νε Ιπιτοάιςῖοη οἱ Ητετα] εἰατασίετς Ιπίο (πτοεςε, 
5εοπ» {ο Βκ Τε {ο ἴε ασε οἳ Οαάπιας, Ἐ.ο. 10453: απἀ ἴἶλε Υετγ τππςετ- 
{αΙΠίΨ, ἵπ ννΠ]ς] εἶνε οἴγοιπηδίαηςοε 15 Ἰηνο]νεά, 15 5ίτοησ]γ Ιπ {ανοιτ οἱ Ἠ]σ] 
απ πίγ. Ἀονν, νμαίενετ ἀϊβει]Πες τηαΥγ Ῥε 5αρροςεά {ο Ἠανε αζεπάεά 
Ένα ἤτςί ἀἴδεονετγ οἱ {ἶε ατί οἱ υγπα, 1ὲ ἄοες ποῖ αρρεαΓ ναί ἴΊχεγε νγετε 
ΔΠΥ Ιππρεάϊππεηίς {ο 15 τεεερίοπ απά Ῥτοστεδδῖνε ΙΠΙΡΤΟΥΕΠΙεΩί, νγλ]σ]ι 
νιοπ]ά ποί Ὦε απιρ]γ οοιπίετρα]αποεά Ὦγ ἴπε εχετίῖοης νλίοὮ 15 ραταπποιηί 
τι. τηαςε ανα Ιπάασθᾶ, 1ἵπ οτάετ {ο τεπάετ Ιέ Ῥτασισαρ]ο,. Μακίπσ 
ενειγ αἱ]ονγαπσα, (πετείοτε, {οτ ἴπε 5οατοῖίγ απά ταάεπεςς οἱ πιαίετῖα]ς 1π 
Ένα Ιηίαπογ οἳ (πε Ἰηγεπίίοη, ΤΕ 15 ἨΙσΗ]γ Πππρτοαβ]ε ἴμαί (λε Ίαρςε οἱ βνε 
εεηίέυτῖες, υγλ]ο] ἶς πε Ῥετιοά βοπι {πο αττίναΙ οἱ Οαάπιας ἵπ (τεεςε {ο 
νο οατ]ῖεςε ἀαῑε ο Ῥγοδε οοπηροβ!οη, 5Ώου]ά Ἰανε Ιπίεγνεπεά Ῥείνγθεη ένε 
Πτει Ιπίτοάισιοη οἱ ντῖεῖησ απἀ 15 σεπετα] αρρ]σαιῖοη. Τὲ 15 ΠΠΟΓΕΟΥΕΓ 
οετίαῖη, ηαί α φΡεςσῖε5 ος ρατεμιπεπί ος Ῥτερατεά ςΚίπ, προηῃ Ισ] (1εΥ 
Ἠτοίε νΊα α Κῑπά ο πί, οα]]εά Ὦν Ὁ]οετο αἰγαπιεπέωπι, απά Ῥτερατεά [ποπι 
Όλο Ῥ]αε]ς Ἠάπγοιχ οἱ ἴἶε σερία, οἱ ομ{[ε-]δ], νναδ ΥΕΙΥ εατΙΥ 1Π α5ε απποησ 
{με ἆεννςὸς απἀ δἶησε {με Ῥεςί οἳ ἐς Ῥατεβπηεπί, σα]]εὰ 6λατία Βεγφαπιεπα, 
ννας πιπαπι{ασίιτεὰ αἲ ἨΒεισαππος, αΌοιί 8ΙΧίΥ πη]ες αὔονε πιγτηα, Ιτ ἴ5 
Ισ]]γ Ῥτοβαβ]ε (αι Ἠοπ]ατ, νο ἵνας απ Αδίαίῖο (τεεκ, να αοηιαϊπίεὰ 
νίἩ νε ατΠς]ε. ἸΙπάεεά, ἨΗεγπε Ππηδε]{ αἱ]οννς, ελαί αἱρμαρειῖσαὶ ντιῖης 
ννας επιρ]ογεά ὮΥ νε Τοπίαης πηπις εατ]ετ ἴἶναη Ιπ Ἐπορεαη τοεεςε, ΟΠ 
αοςουηῖ οἱ ελεῖτ Κπον]εάσε οἱ ρατεμππεπίς απά ναί (εγ Ἰιαά αἶδο ενεῖτ 
ΝτΙτίοη ῬοοΚς, (Πποιισ] ΤΕ 15 αποετίαῖη Ὕν]αί Ῥεσαπηπε οἱ ἵἼεπη, αππ]ά {πε τη 
οἱ Ολοῖτ Ητεταίατε, ννμΙεὮ Παρρεπεά αὐοιί πε ἄπηε ο{ με τενῖνα] οἱ Ἱεατῃ- 
ἴησ ἵῃ Έτορο”. 

ΆΠεη Τε 15 οοηβΙἀετεά, ἴπεπ, ἴλαί Ἠοππετ Ἠήπηδε]{, ἵη ΟΠΕ Ῥάδρασε αί 
1εαδί, ας α Ῥτοραβ]ε α]ήδίοῃ {ο αἱρμαδειῖσα] ε[ατασίετς], λετε ατε πο Πσ]νί 
στουπάς [ον Ιπ{ετίησ {αι Ἡε οοπηπη]ίεά Ἠ5 Ῥοεπῃς {ο Ἠτίησ, απἀ ἴαί 
εορῖε5 οἱ {επι ννετε ἀϊδρετςεά (μτοισ]ιοιί Τοπία ἀπτίπσ Πῖ5 Η{ε. Τπ Ἐπτο- 
Ῥεαπ (τεεςσε, Πούγενετ, (πε Κπον]εάσε οἱ (επῃ 86εεπῃς {ο Ἠανε Όεεη Ηπητεά, 

1 Ίετετ. κσχΠ. 10, 3 04. Μ. 14. 
3 Οοπία ΑΡΙΟΠ. 1.2. Φασὶν, οὐδὲ Ὅμηρον ἐν γράµµασι τὴν αὐτοῦ ποίησιν κατα- 

λιπεῖν. 
Σ 5εε Ἠετοά. Υ. ὅδ. 5 15αίαἩ αχχῖν. 4. 1ετεπι. καχνΙ. 2, 18. 
5 Ἠεγῃπ. Ηοπι. Τ. ΥΤΙΙ. ΡΡ. 814. 816. Ί δεε οπ Ἡ. 7. 168. 
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απά ἀαπγινεά απίταο]γ {ποπη ἴἶπε ταοἰαίῖοης οἱ ο Ἠλαρςοδϊδί, ννηο (χα- 
νε]]εά ννΙ επεπι (Ἠτοισ] (πε ἀετεπί βίαΐε, ρετ]αρ» ἀε]ίνοτίπςσ Είοπη 
ΠΊΘΥΠΟΥΥ δι] ἀείαεμεά Ροτίοη5 ἆ5 {1εγ ἀθεπιεά πιοδί Ἰ1]κεΙγ {ο αίίτασί 
αοηίῖοη. ἈΝοιμῖπς ο5α, (εγείογθ, σοι] Ῥε γεαςοπαΡ]γ εκρεσίεά, ἔἶναι εαέ 
ιο οοππεχίοη οί να ν]οἰα φποιι]ά΄ σγαάια]]γ ανα Ῥδσοσπιο οοη{ιδες : 
8Ο1ΏΘ ΡαΓί5, Ρεγ]αΡς, Ἰοδί, απά οίμενς Ιπίετρο]αίεά. ας], Ιπάθεά, ἵνας (ἶνα 
παίιταὶ «οΠδε( οπές; απά 5ο ἀεερ]Υ ἵνα 1{]απποηίεά αἲ ΑΙΠΘΗ5, α 5]ογέ ἐἴπηο 
Ῥοίοτε έμε αδιγραοἨ ΟΕ ΡΙΦΙ5ΙΤαίΗ5, ἴΠαί 4η ϱβΟΤέ 86ΘΙΩ5 {ο Ἠαγε Ῥαεῃ πηαᾶθ Ὦγ 
Φο]οπ' τονατάς απ αιγαησθπηεηί οῇ (νε Π]αά απ νε Όάγβςερ, απά (νε έαδ]ς 
νγα5 ενεπίια]]γ απάετίακεπ Ὦγ ΡΙδίδααἴας ΠΙπηΦΕΙ. Οἱ ἀοσ[ῖογ, αδἰκ5 Οἴσετο, 
ἐἱφάσηι 1119 {οππρογέθις, απί ο) οἰοφιεπίία Πέογίο ἠπδίγιοίῖογ μἱ956 ἐγαάδέιγ, 
φαπι Εἱἰκέγαίι; φἱ Ῥγίπιις ΠΠοπιογί Πἱ0γοβ, σοπ/µβος απίεα, αἷο ἀἱεροδιίδθε 
αἰοέιιγ, αἱ πιο αρερμμαη ὁ Το νο δαπιθ ΠἨϊφίοτῖσα] {αοί, ννο Ἠανο (ο υιπ]οά 
(θ5ΙΠΙοΠΥ οἳ Ῥαυδαπία», ἄγαα, Ἰμήραπίας, Βιυϊσας, νἃ Ἠρια(Π]ιις ὃς απά 
Ίμεο Ααῑα5 αοίες (ἶνε {ο]]οννῖπσ Ποια απ ερισταρ]ι 5αϊᾳ {ο Ίανο Όεοι ἵπ- 
«δετιρθά οἨ α 5ίαΐαε οἳ ΡΙβιδίταίις : 

Τρίς µε τυραννήσαντα τοσαυτίκις ἐξεδίωξε 
Δῆμος Ἐρεχθειδών, καὶ τρὶς ἐπεσπάσατο, 

Τὸν µέγαν ἐν βουλαῖς Πεισίστρατον' ὃς τὸν Ὅμηρον 
"Ἠθροισα, σποράδην τὸ πρὶν ἀειδόμενον. 

Τί ας Ῥεεη φαϊά ἶναί Ῥϊφδίταίας εππρ]ογεά 5ενεηίγ διασκενασταὶ Ιπ (6 
ταν]βῖοη οί ἴο νιοτ]ς; Ὀαέ αἰίλοιισΏ οςε ζἱαδοσιαδί ατα {ειεηί]γ ππεη- 
Ποπεά ἵη νε Γεπείίαη Ιδο]ιοῖία ρα ρ]Ιδηεά Ὦγ Ιοίδοη, Τε 15 ἀῑίΠοι]ε εἴ(]νευ 
(ο ἀεοῖάε προη (Πα παίατθ οῇ (εῖτ ο[ῇσε, ο {ο α[ῆκ αΠηΥ Ρτοσῖσα ππεαηίης 
{0Ο ἴἶιε εΧΡΤΕΡΣΙΟΠ διασκευάζειν τὴν τοῦ Ὁμηροῦ ποίησιν. Βοππδίμίησ ΠΠΟΓΘ 
Όλαη Ίηθγε νετῦα] ογἰοῖσπα ἵ5 ορτίαϊη]γ Ἱππρ]εά; απά οἱ 6αρροςες έ]ιαί 
Ἱέ εχίεπὰἀεἆ {ο (λε οπηἱδδίοη, αάά1Π1οπ, απά το-πποάε]]ίπσ οἳ οπίίτε Ῥάβδασθς. 
Ῥτοβαβ]γ, Ιπάεεᾶ, πε αρροϊπαπεηί ο{ είς «οἶ]εσε οἱ ἀἰαδοειμασίδ 15 α Ππθτθ 
{αρ]εῖ. Α: αἲ] ονεηῖς, Ιέ 15 πποτθ σεπετα]]γ Ὀε]ονας εἶναι ΡΙβΙίταίας ννας 
αβεϊκίοά ἵπ 5 Ἰαῦοιτ Ὦγ 5οπις οἱ (λε Ῥοείς οἱ ένα πια, ΥΠ γνηοπα Ἡε 
νεά οἨ {6χπης οἳ {πε στεαίεςί ΙΠΙΠΠΔΟΥ, απᾶἀ αΠΙΟΠσ ΥΙΟΙ νεο Ότρ]αιι5 
οἱ Οτοίοπα, Οποππασίας οἱ Αίπεῃπς, Ῥιπιοπῖάες, απἀ ΑΠαάΟΙΘΟΠ. πα 
ἀϊα]οσιιε, Πούγενετ, νν]]ο] 15 «ΟΠΊΠΠΟΠΙΥ, (ΠοισΏ νΥτοησ]γ, αδοτιρεὰ {ο Ῥ]αίο, 
εχε πετ οϐ νε ιπάετίαΚκίησ 15 Ἰοάσεά νι ἨΗιρρατομιςὸς 5ο (ναί 
νε ΊΠΑΥ 5α{εΙγ εοπο]ιάε ν Ίμεο Α]]αίίας, ἴμαί νε 5οη οοπηρ]είεά ἴἶιε 

α Τ 15 ἀμβοα]έ {ο αβοοτίαῖπ γ]αῖ 15 ἆπο {ο Φο]οπ ἵπ ἴπο Γοτπιηθίοπ οἱ {5 επέογρτῖςο. 
ΒΟΠΠο Ἠαγο 5αρροβοᾶ {]αί Ίο ραβδςεά α Ίαν {ον ἴμο Ῥήτροςε οἱ βεοιτίης ἴ]ε ορ]εοῦ πα 
Ἠαὰ ἵπ νίεν; Ὀπέ, ποουχά1ηρ {ο α Βἰαζεππεηί ἵπ Πίος. Ἱμασνί. Τ. 67, δ πιεγα]γ επίογοθἆ 
Ἡροπ {Ποβθ ννΠο γεοῖιεά ἔἶλο Ηοπιετίο ροεπ15 ἁατίης ἐἶιο Ῥαβ]ῖο {εβίάνα]ς, ἐλαῦ ἴεγ β]ιου]ά 
βἰγιοί]γ οΏβεσνε {νο οτάςν ο{ πιο Ἰπάϊοαίεᾶ Ὦγ οοηδεοιθίνε ογνεπίδ. ΈΤ]με εχργεββῖοῃ 
τὸ ἐξ ὑποβολῆς ῥαψφδεῖσθαι 15 εκρ]αϊπεᾶ Ὦγ Ίλο]ξ {ο ἹπαρΙγ 5α6Ἡ α οοπηθοίεὰ πποᾶς οἳ 
τοοϊίαοη, θ]ιαί οαο]ι Ἠλαρβοάϊδέ θ]λοα]ά ἔα]κο πρ ἴμο 5{οτΥ αἲ έ]λε ροῖπέ Ὕνπετο Ἰ5 Ργεάε- 
66885ΟΥ 1είέ 16. 

3 Ῥε Οταί. ΤΠ. 94. 
} Ῥαμραῃ, ΤΙ. 90. Ρ. 694. Πεισίστρατος ἔπη τὰ Ὁμήρου διεσπασμένα τε καὶ άλλα- 

χοῦ μνημονευόµενα ἠθροΐζετο. Ἀμαπ. Υ. Η. ΧΤΙΙ. 14. Ὕστερον Πεισίστρατος συν- 
αγαγὼν ἀπέφῃνε τὴν Ἰλιάδα καὶ τὴν ᾿Οδύσσειαν. Τήραπ. Ῥαποσγτ. ἵπ «α]ίαπ. Τ. 1. 
Ῥ. 170. Ἠεῖδ]ς. Πεισίστρατον ἐ ἐπαινοῦμεν ὑπὲρ τῆς τῶν Ὁμήρῳ πεποιηµέγων συλλογῆο, 
Απά {ο {λα 8απιθ οΏβεοῦ ῥυ]άας ἵπ ν. "Ὅμηρος, απά ΕπδίαίἩ. Οοπαπιεηί. Ρ. δ. Έοτ πιασ]ι 
βἀάῑβοπα] είίτποηΥ οἩ (15 Ῥοΐηέ, 56ε Ί/οἱ/”5 Ῥτο]εροπῃ. 90, η. 

4 Θθε ἨΤο]ξ, αὐί 5αρτα. 
δ Ῥ]αίοη. Ἡθρρανο. Ρ. 21. Ἑ. ὃς ἄλλα τε πολλὰ καὶ καλὰ ἔργα σοφίας ἀπεδείξατο, 

καὶ τὰ Ὁμήρου ἔπη πρῶτος ἐκόμισεν εἰς τὴν γῆν ταυτηνἰ. 



Χχν] ΡΕΕΙΙΜΙΝΑΒΥ ΟΒΡΕΕΒΝΥΔΑΤΙΟΝΡ, [βεοτ. ΠΠ. 

πνοτ]κς νμ]ε] πα {αίμεν Ἰαά Ῥεσαπ. ἜΤηϊς ορίπῖοη, Ὦς Τέ τοππατκεᾶ, ἆο- 
τ]νες εοηδἰἀεταβ]ε 5αρροτί {Τοπ {Πε αΏουθ Ῥαβδασε οἱ Οἴσεγο, 1 υΠῖςεὮ (λε 
αἀ]εοᾶνε ϱγίπιαδ 56επη5 ενΙάεπ!]Υ {ο Ῥοϊπί αἲ α 5αΏεεαιεπί τοεγ]δίοη {ο (ἶναί 
οἱ Ριβϊιταία5, 

ΤΕ 15 ΠεΟΘΘΡΑΣΥ {0 δίαίε ναί {νε αιἰλοτ]ῖες αΏονο οἴτθᾶ, αγε 4ἱ5δο αἀάασεά 
Ὦψ Ίοιί ἵπ Ῥτοος οἱ 5 Πγροϊμεςῖς, ἰλαί ία Π1αά απάἆ ἴε Οἀἆγεςεε νγετε 
εοπηπη]έ{εά {ο γτῖῆπσ {ο {1ο βτδί ππε, απἁ οο]]εοιθᾶᾷ ἵη νετ ρτεδεηί {ΟΠΗ 
Ῥγ Βιβιείταία5, ΟΥ οπε οἳ Πῖς [ΑΠΗΙΥ. Τη ες ἀοείτῖπε Ἠε σοε5 Ῥεγοπά 
Ἠεγπε, πο αἀπῃίς ἴ1α αχϊδίοπσε ΟΕ ὙυτΙέίεη σορίε5 ο{ ἴπε οοπιροπεπί 
Ρατίς ἵπ Τοπία Ίοπα Ώείοτε {Πε ασο οἱ {πε Ρἰβϊιταιϊάς», (λοιση Ἡε πιαίη- 
«1ἱΠ5, νι σγθαίεΓ ΙποοΠβΙ5ίΕΠΕΥ Ῥετ]μαρς, πε ἀῑδάπεί ααί]ογ5ΗΙρ οἱ ἴλοδε 
Ρατίς, νγλΙοἩ Ίνεγε α[τεγννατὰς {οτιπεά Ιπίο α οοηπεσίεᾷ 5ετῖο5. ῬΒμΐ, πναϊνίησ 
νε βἰπσα]ατίίγ οἱ αἀπητῖησ {πε πΙγ οἱ (λε Ῥοειηδ, απἀ ἀεηγίησ (πε 
υπΙγ ο παπά ἵπ Οχεῖτ οοπιροδίοη, 1ὲ 15 ενιἀεηί εἶναί ἔλεςε αππίποτίΠες νν]] 
ποί Ώθαγ ἴἶλε αβδυχηρίῖοη ουί. Τε υτίίέετς ἵπ απεδίοη αηριαίε {ο ΕΙ5ἱδ- 
(ταία5 ποίμ]πσ πηΟτε ἴαη α τε-ατταησεπηεπί ο{ {ε 5οαί(ετεά ροτίοης οἳ (1 
Ῥοεπῃς νΥμΙςὴ Ἰαά Ὄθεη ογἰσίπα]]γ σοηπεοίεάἀ. ΤΗϊ5 Ἱπιροτί 15 ΠΠΟΣΕ ΡραΓ- 
Πει]ατ]γ πηαπ]{εδί 1η ἴἩο Ῥᾶβδασαο οἱ Οἴσετο, νετε ἴπο υγοτά ο0η/µβοδ 
ἀῑδαπεί]γ τείετς {ο α Ῥτίος εοηππεχίοη απά οτάετ]γ αγταησεπηεηί. Τ]ῆε τὰ 
Ὁμήρου, νε] ατε 5α]ά {ο Ἠανε Ῥεεη Ῥτοισῆῖ {ο Αἴπεης ϱγ Ηϊρρατεβμας,--- 
ΌποισΏ Ηεγπε αβεοῖς {ο ἀοιβί ν]ιαί Ῥοεπης ατα Ιπίεπάεά,---πιμδί Ίανε Ῥεεῃ 
Όιε νγ]λο]ε ο εἶνε αεκπον]εάσεᾶ νγοτ]κ5 ος (ἶε Ροεί: Ἰμδέ 45 τὰ Πλατῶνος 
Άτε {Πο Ἠοτᾗς ο Βἰαίο; τὰ ᾿Δριστοτέλουε, ἴμε Ἠ/οτᾗς οἱ «γὶκίοίίε; απά 
Όιε Ἰκε. ἜΤ]ε νετΏ κοµίζω αἶξο, α5 Μτ, Ῥεπηπ οὔΏδεινες', αρρ]ίε5 {ο ἴπε 

«ΟΠΏΥεΥαηςε οΠΙΥ οἱ Οήπσς τεα] απἀ παίοτία!], απἀ «οπδεαιεπ!]γ {ο (πε 
ποτ] ο Ἠοππετ 1π απ επιροάϊ]εά {οτπι ος νο]αππθ. Έτοπι {ε {οτεσοίηςσ 
οὔδεγνα(ῖοῃ, {Πετείοχε, (πε {ο]]ονῖησ 1Π{ετεησοες πΙαΥ Ῥο {αἴτ]γ απά Ῥτοβαβ]γ 
ἀεάισεά :---- 

Τ]αε ένο Τ]]αἆ οπᾶ (πε Οάἆγεςεε ατο ένο ργοάποίίομ5 οἱ οπθ πηϊπά :----ἔμαέ 
Ώιεγ ννετε οτἰσΙπα]]γ οοπηπηϊέεά {ο υπ] ίπσ Ὦγ Ηοπετ Ἠπηδε]{ζ:----ἶναί πε 
οοπ{α5ΙΟΠ ΙΠ νΠΙε] {Πεγ ἵνογε α[τετννατάς Ιηνο]νεά, 41056 {ποπ {πε ππσοῃ- 
ηθείεᾷ ΠΙΩΠΠΕΥ ο{ τεοϊεπσ ἴἨεπη Ιπ Ἐππορεαη (τεεςε :----ἴ]αί εΠῖς οοπ/{αδίοη. 
ἀῑά ποί εχίεπά {ο νε ἹνγΙεη οορίες ἀἱδρειεεά {Πτοισβοιί Τοηῖα :----ἴπαίς 
«ἨἩεΥ ν/ετε ασαῖη τεάισεά Ιπίο (Παῖγ οτἰσίπα] {οχπῃ, απά οάϊεεά 1η νε οτᾷεχ 
ἵη υγμΙσὮ νε ΠΟΙΨ Ῥο55ε5ς {Ἠεπῃ, ΡΥ ΡΙδίδίταίιις τ----απᾶ (ναί πε ατταπσεπηεηί 
οἱ ΡἱεΙςίταίις ννας οοπβτπηεᾶ, ΟΥ αππεπάεά 1{ πεσεξδατγ, ὮΥ εο]]απο Τέ νη](Ἡ 
α ΜΑΡ. οοΡΥ οἱ ἴἶια ἔννο Ῥοεπῃς, ΝΥΠΙΟΗ Ἠαᾶ Ῥθδεπ οὐίαϊπθά {οτ Οναί ράτροδθ 
{τοτα Τοπία, ὮΥ 5 5οη ἨΗϊρρατεμας. Τ]ετε 15 αποίἸεχ ορΙπΙοπ πηεηοπεᾶ 
Ὦγ ἨΗετασ]ίάες Ῥοπίίσις, απά αἴτετ Ἠϊπι ὮΥ ΑΙαπ απᾶ Β]αίατομ”, εχαί νε 

1 Ῥτίπιανγ Αγσιππεπέ ο{ {πο Π]αά, «παρ. ΧΙ. Ρ. 910. 
3 Τὲ 15 πο {ο ο Ιη{εγτεᾶ, ἐλαί Ἠοπιες τδθᾷ {ο 5απ1θ {ογπι απᾶ οΠατασίεις ἵπ Ἠ18 

ν]ἶπσ, ΠΙΟ ενα α[εγναγάς επΙρ]ογεά. Ἔ]ιο ἄπτεε]κ αἱρ]αρεί να, αἱ Πχεδί, νετγ 
Ἱππρεγίεοί, οοηβῖςίῖησ οη]Υ οἱ βἰκίοει Ἰείίεγ5; 5ο {αι 5ενενα] ἀῑδίποί 5ουπἀ5 Ίνετε 
εχργεςδδεά ὮΥ ἴἶιε βαππε οΠατασίεν. 6ε ΡΗΠ. Ν. Η. ΥΙΙ. 66. Ταοῖι. ΑπῃΠ. ΧΙ. 14. Τ]μθ 
νονε]5 Ἡ απάἀ Ω, απᾶ ἴπε ἆοαβ]α οοπβδοπαηί5, πθγς ἹΠΚΠΟΥΥΠ Σ οἱ νυμ]σ]ι ἴ]ιε {οσπιετ νγετα 
τεργεδεπίθεᾶᾷ ὮΥ Ἐ απᾶ Ο, απᾶ πε Ἰαΐζον ὮΥ λμεῖν οοπιροπεπέ 5οιπᾶς, οἨ ὮΥ {πε αδρίταίο. 
Τὴ15 οἰγοαπηξίαπσε, Ἡούγενετ, οαηπού αΏεοί ἴλε πηεαπ5 ὮΥ ν/πῖοἩ {πο Ῥοεπ]5 Ίγεγε ρχε- 
6εγγεά. θε Κιάά οἳ Ώαπες5 Ἠ5ο. ΟπΙέ. ρ. 55. ΕΚπὶσημί οἳ πο ἄτεεκ Α]ρμαρεί, 
Ῥ. 11. 

3 Ἠεταςσ]. Ῥοπέ. ἵη Πολιτειῶὼν Ίνασπι. Τὴν Ὁμήρου ποίησιν παρὰ τῶν ἀπογόνων 
Κρεοφύλου λαβὼν, πρῶτος διεκόµισεν εἰς Πελοπόννησον. «μαι. Ψ. Ἡ. ΧΙΙ. 14. 
Λυκοῦργος ὁ Λακεδαιμόνιος ἀθρόαν πρὠτος εἰς τὴν Ελλάδα ἐκόμισε τὴν Ὁμήρου ποίη- 
σιν. Ἑ]αιατομ. 1η Ύ. Ίωγο. ᾿Εκεῖ δὲ καὶ τοῖς 'Ὁμήρου ποιήµασιν ἐντυχὼν πρώτον, ὡς 
ἔοικε, παρὰ τοῖς ἐκγόνοις τοῖς Κλεοφύλου διατηρουµένοις, καὶ ἐγράψατο προθύµως, καὶ 



Θποτ. Π.] ΡΠΕΙΗΜΙΝΑΠΒΥ ΟΡΣΕΒΥΑΤΙΟΝΕΣ, Χχν]ϊ 

ἱπιτοάιοοι οϐ ία ἩἨοπποτῖο Ῥοσπης Ἱπίο (τοεςσε, ἵ5 ἆπε (ο Τ,γουχσας, πο 
οδίαϊπεά ἴλθπι {ποπα έἶιε ἀεδεεηάαηίς οἱ 6γεορήφ ζω», ος (6εορ]ήζω8, Η οπιετ᾽5 
Ἠοδέ αἱ ᾷαππος. Τ]ετο ἵ5 α (ααΠίοη ναί Οδ Ῥοίδοπ Ίνας α Ῥοεί οῇ 6οπιθ 
βίΩπΠΡ, απά ἴ]ε απί]οχ ος α Ρίεσε επεί]οά Οἰχαλίας ἅλωσις, οἳ υλ]ο] ενα 
Ρ]αΏ ννας 5ασσεςίεά {ο Ἠϊπα Ὦγ ἨΠοιπετ Πϊπηδοι, ΤἨΠϊ5 αεσοιηί, Ἠονγενετ, ἵ5 
πο 5αρροτίεά ΡΥ αΏὖ 5α/Πο]επέ εν]άεπος. 

ΤΈ]ε εαε]ευταιεά Ἰοἰβαπ ἴΠεοΥγ Πανῖηπσ Ώθεεη εἶνας βΙΙ1Υ Ιπνοεεσαίεά, α 
{ενν ραδδῖησ νγογᾶς νυν] 5ιῆσο {ο ἀἴδροδο οί {πε πηοᾶϊβεά ορίηῖοη οἱ (Ἴλοςα, 
ἩἨο, ΝΙἩ Ῥαγποε Κπὶσηί οί λεῖτ πεας, οαστγ ἐ]αῖχ ο]ογὶκοπίίο Ῥτορεηρίῖος 
οη]γ 5ο {αΣ, 45 {ο 5εραταίε (1ε αιπ(Ποι5Η!ρ οῇ ἴπε Οάγβδεε ῄοπη (ναί οῇ ελα 
Πιαά. ΤΠ ες ορίηῖοη {Π16Ύ ἵνετο αποἴραίοᾷ ὮΥ 5οπ]θ οἱ {ο ΑΙεχαπάτίαπ 
5ε]οο]. Οοποεάϊπσ α ἀϊδαποί απά ρετ{εοί ΙΠΙΙΥ (ο εαοἩ οἳ (ο (νο Ῥοσιης, 
ἤιοςο ογ]εῖος {ουπά πείς ορῖπίοη ο ἴε δι] κίησ ἀῑδιπη]ατΙίγ οϐ 5αρ]εοί ; 
εις ἀἱβῄοτοπος οἱ Ἰαδίέ, απἀ βεπίππεηί, απά {εε]ίησ; ἴἶπε νατίεά {οτπα απά 
εἰτισίιτο ο {να πατταίῖνε: απ {πο φοίἵοχ, 1 ποί Ίε5ς πιατκεᾶ, ἀε]ιποαίίοης 
οἱ εἰἸατασίει, ὮΥ νε] ιο Οάγεςεε ἵδ ἀἰδαπσιϊκμοά: απά ἴπεγ πιαϊπίαίη 
ενας εῖς ἀῑςιποίίοη, ὙνΠΙοἩὮ ἰπάϊσαίες πο οπ]γ α οοηδΙἀεταβ]α Ἱπιρτονεπιεπέ 
ἵπ φοεῖα] 146, Όαίε απ αἀναποεά αροοἩ 1η πε Ῥτοστεβεῖοη ΟοΓ-ἴπε (τοεῖς 
Ίαηριασε απά {με ατί ο{ ΡοείτΥ, «αη ΟΠΙΥ Ρο εχρ]αϊπεά Ὦ} {ο Ιπίεγνεπᾶοπ 
οἱ 5ο Ίοπς α Ῥετῖοὰ Ῥείνγθεη 15 οοπηροδΙίοη απά {μαί οἳ {ο Π]αά, α5 {ο 
εχοεεὰ (α οτάίπατγ Π{ο ο{ πηαῦ. Τί 5οι]ά 5εεπη, Ἠονγενοτ, (μαί. 1ο «ΟΠ]- 
ΡΙείε ἀῑνεγδιιγ οἱ εαΏ]εοί απά ἀθδίση, ἔλε πιατίῖα] Πτα ο{ έμα οπθ Ῥοεπῃ, 
απᾶ (λε ἀοπιεεεῖο αιϊείιάε οἱ (νε οὔες, νγ]] αρυπάαπί]γ αοσοιηί {ο Επεῖχ 
εἰατασίαγῖςεῖο ἀἰδοτοραποίεδ: ΠΟΥ ἆοες Ιί αρρεατ, αἴτετ αἰ], ναί απγ να]ιά 
τεΏδοπ ας Όδον α]]εροά αραϊηέ (αι 5ο]αοη οἱ (λα ᾳπθεείοη, λίς] το 
σατάς (λα Π]αά α5 πε νναπες απά ποτ Ἱπηραβδίοπεά Ῥτοάπείοη ος 
ἨΗοπιετ΄5 γουίἩ, απἀ {λε Οάγβςεε α5 ἴιε πποτε θαράπεά απά ρεπί]ο ο- 
αρτῖησ ος Ἠῖς ασθ. ο ρτεαί, Ιπάεεᾶ, ἵ5 ἴε {απηϊ]γ τεδεπιρ]αησε Ρείψ θεη 
ἔπεςα ἔννο ιητινα]]εά ερίο5, ἴἶλαί α ΟΟΠΩΠΙΟΏΠ Ῥαΐεγπῖίψ, οίμεχνγῖδε 1418- 
Ριίεἀ, 18 ποῖ {ο Ὀε 5αί αδῖἀε ὮΥ α 5οερίῖσα] οοπη]εσίιτο. 

Τε πονν οη]γ τεπηαῖης, {Ίεη, {ο 5αΏ]οῖη α ταρ]ᾶ Κοίο] οἳ νε Ἠτεταιγ 
Ἠ]θίοτγ οἱ ἨΠοπιει απά Πὶς οπῖεῖος, {ποπη έἶλε ασε οἱ Ριβςάατας ἀοννηνγατάς. 
Το ἔἶνε ἀἰαδεειαςί» 5ιεσθεάεᾶ (ια {άΐΐογς, Ρτορετ]γ 5ο σα]]εᾶ, Ὕν]ιο {ο]]ονεά 
πρ ἔπε Ίαροιτς ο{ χεῖτ Ῥτεάεοεβεοις ὮΥ οτ]ῖσα] γεοεηπδίοΏδ, διορθώσεις, πο 
οπ]γ ο έἶνε ατταησοπηεηί οἱ έε 8ενεταο] τλαρδοᾶίθ5 ππαἆε απάεχ (λοῖν ἀῑτες- 
Ώοη, Ῥαΐέ οἱ ινε Ἡοππετίς ἴεχί. Απιοησ ἴηεςε ἴἩ6 πηοδὲ οε]ερταυεά Ίγετο 
Απσιασμας οἱ ΟοΙορΠοΠ, α Ῥοεί οί 80116 ποίθ, πο Ποιτῖδηεά αὈοιί 150 
γθασς οΐτεν ΡιΦιίταίις: Ηιρρίας οἱ Τ]αδο8: απά ]α5ί1γ Ατίκίοίς, νο 15 
δαῖά {ο Ἠανο φιρετιηίεπάεά ἴἩο {ππποις {αίοη οἱ {Πε (αδμεί", ννΏῖσ] 
Α]εχαπάςετ (πε (τεαί ρ]ασεά γη] Ἠῖς 5ννοτὰ ονετΥγ π]σηί απάετ Πῖ5 Ῥή]]ονη, 
απ Ισ γννας 5αῦδεαιοπί]γ τονίκεά Ὦγ Ππιδε]έ νυν (με αθβἰσίαπεο οἱ 
Οαἱδίπεπες. ΎΤῆετε Ίγετε 4ἶδο οετίαῖη εἀΙάοη5, ΚΠΟΥΝΠ ὮΥ {ε παπηες οἱ 
ὕνε οἶτες αἲ πμοςα οοδέ ἴἨογ Ίγετο ῬτοβαβΙγ απάετίακεη. ῬΒι6Ἡ Ίγετα 
ἴλοςε οἱ ἠ{αγδει(ζεδ, (05, «4ΤΦΟδ, 9ίπορε, (η ργιδ, απᾶ Οτείε, νε] ατα 
Ραταει]ατ]γ πιεπάοπεἆ απποΏς {Ἀο5ε ἀεροβίίεά Ιπ {1ε Πρτατγ {ουπάεά ὮΥ (νε 

συνήγαγεν ὡς δεῦρο κομιών' ἦν γάρ τις ἤδη δόξα τῶν ἐπῶν ἁμαυρὰ παρὰ τοῖς “Ἑλ- 
λησιν. ᾿Ἐκέκτηντο δὲ οὐ πολλοὶ µέρη τινὰ σποράδην τῆς ποιήσεως, ὡς ἔτυχε, δια- 
Φερομένης' γνωρίµην δὲ αὐτὴν µάλιστα καὶ πρώτος ἐποίησε Λυκοῦργος. 

1 Ρίαρβο, ΧΤΠΙ. Ρ. 594. ἡ ἐκ τοῦ νάρθηκος λεγομένη. ῬΗΠ. Ν. Η. Υ1Ι. 29. 4ἴεταπᾶεν 
1{αὐπιβ, ἐπίεγ εροῖία ΙΠ)αγίὶ Ῥεγεαγιπι γεσῖς πποιεπίογιπι Φογἰπίο σαρίο, φιοᾶ εγαΐ αιγο Φεπι- 
Ιπίκφιε ασ πιαγφαγἰ(ῖς Ῥγείϊοδαπι, ταγίος εἶις δι απιὶσὶς ἀεπιοπείγαπέϊδις, φιαπᾶο {αάεραί 
απφιιοπδὶ θεἰἰαίογεπι εἰ πιζία εογάἰά πι, Ίππο, Ἠετοι]ε, ἐπφιῖί, Πβτοταπα Ἡοπιετί οπβίρα1θρ 
ἀείαν: τί ργεἱοθἰθοηιιώι ἠπωπαπί αλιζηιῖ ορ 4 παπα πηηχίπηε ἁῑν]ά ορογε 5οχνατείατ 1 
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Ῥιο]επιίες αἱ Α]εκαπάτία, απ ἀεδοτιοεά α5 αἱ διορθώσεις αἱ κατὰ πόλεις, Ιπ 
εοπίγαάϊςιπειῖοη ποπη {με τεσεηκίοης εχεοιίεά Ὦγ ἱπάϊνιάπα] οτιᾶος οἩ Εεῖτ 
ΟΝΏ τεδροηβΙΡΙΠΕγ, ο αἱ διορθώσεις αἱ κατ ἄνδρα. εν επεσε απἀ οἵ]οτ 
εο]]ατετα] αἷάς οο]]εσίεά ἵπ Οῖς το] 5ίογεµοιςε οἱ Ἱεατηῖπς, υγλῖο] Ἱναά 
αἰγεαάγ ρῖνει {ο ἴἶα ννοτ]ἀ πε Βερίιασῖπε Τταπε]αίοη οἱ ἴε Ηεβτεν; 
Φοπρίιτθς, (ωε Α]εχαπάτίαη οτ]ᾶςς ἀενοίεά {μεπιφε]νες {ο ἔἶνε τεν]δίοηπ απά 
εποπάαίίοη ο{ ἴμο Ἠοπηετίο Ῥοειῃ. Τ]ε βγεί ννοςε εβοτίς Ίνετε εχετίιεά 
1η Ως ἀἴτεσ[ῖοη να Ζοεποάοία5, α πα"νο οἱ Ἐρμεβας, νο 5εαάιεά απά 
{αασΏε αἲ Α]εκοπάτία, απἆετ Ῥίο]επιν ῬΡμαάείριιας, αὐοιί μ.ο. 280. 
Βογοπά αἲ] α πεδίο (νε ἀῑ[Ποι]ες οἱ 5 {αθὶς πηαςί Ἠπνο Ῥοεῃ Υετγ στεαῖ, 
ἵπ οοηδἰἀεταίοη ο6 νν]]ο]ι ἆῑπε αἱ]ονγαησε 9Ποι]ά Ὄε πιαἆε {ος εἶνε οἰπεγννίδα 
απνγατταπίαθ]ε Ἠηετίίες νΠ]σ] Ίνα αρρεατς {ο Ἠανε (ακεη να Ες ααἴ]ογ. 
Μπορ Ῥιπίκιταίις Ἠαά οΏετοά απ οὐοίας Ῥεγ ἰἶπε {οι ενειγ {πασπιεπι ος 
ἨΠοππετ εοπεπρατεὰ {ο πε ἀἰαδσσειαδίίο τενΙδίοη, Τε να5 ποῖ 5ατρτϊίης λαί 
[πο οατ]γ εορίες 5Ίου]ά Ῥε ἀϊκβσιτεά Ὁγ ππαπγ πιαπῖ{εςί {οτσετῖες, εοπίτα- 
ἀῑείῖοις, απἀ Ιπίετρο]αίίοη», Ιπάερεπάεπ!]γ ο{ α Ἰο5ί οἱ νατίους τεαάϊησ», 
απά οἵποες οογταρίοης: απᾶ Ζεποάοίας αςοοτάΙησ]γ ε]εείεά αὔοιε Ώνε 
Ἠαπάτεά πες βοπι {πο Πα αἶοπε, Ὀεδίάες Ιπίτοάιεῖησ α ναδί ΠΙΠηΡεΓ ος 
αἸοταιῖοη5. Απποης Ἠἱ5 ΟΠΙΙ6ΦΙΟΠ5, ΠΟΥΥΕΥΕΥ, ἵνα5 (πα επῖῖτε ἀεεοπρίῖοη ος 
ελ 3ΗΤε]ά οὗ Λολί]]ες, απά ππαπγ οἳ Πὶ5 τεοοτάεά οοτγεοΓῖοης ἆγε Ιπ]ιάἶσῖοιιΒ 
ΊΏ ἔλε εκίτεπΊος 5ο ἴ]αί νν]αίενετ τηαΥγ ανα Ὀθεῃ Π]5 τοο] πιεγῖῖ» α5 α σταπ- 
ΠΠΒΤΙΑΠ απά οτῖς, ωθ 5εγν]ος υυηῖο]Ὦ Ἡε γεπάστεά {ο ἨΗοπιεΓ οαηποῖ Ὀο εδίῖ- 
πιαίεὰ νετγ Ἠση]γ. Ηῖς ἀῑπαίρ]ε, Απδίορμαπες οἳ Βγσαπίαπι, {ο]ονγεὰ 
πρ Ἠ]5 τεν]δῖοη:. Ῥαέ, εκετεῖσίησ {αχ στεαίαει πιοεταῖοη ἵη Πὶς ἀεα]ίπος 
ην με {εχί, Ἠε εοπίεπίϱά Ἡήπηφο]Ε {ος (ἶνο Πιοσί ρατί νη(ῃ 5ασσεςίῖησ πο 
5ριγΙοµ5ηθςς ΟΓ {οδε Ίϊπες ΟΥ Ῥάδσασες γγλίοὮ ε οοπάειηπεά: ἆπποης 
υλῖο]ι νγας (1ο οοπο]αάἶπσ Ῥατί οί ενα Οἀγρςεε, Ποπ Ο. Ψ. 297 ἰπο]ιοίνς- 
ἨΗ]5 απο, Ιπάθεᾶ, 5εεΙΠ5 {ο Ἠανα Ῥθεη πιοτε εδρεςία]]γ ἀῑτεείθά {ο απ 
Ἱπρτογεά απΓαησεπιεπέ οξ (με Ῥοεπι5, απά {ο (πε επιρε]]ἰςμίηπς οἱ τἶνε 
ἀϊσίῖοη απά νετειβσαίίοη. Ατἰδίορµαπες ασᾳαἶτεά α στεαί τεριίαίίοη ππάετ 
Ῥιο]επιγ ῬΜοραίετ απά 5 5πιοσθς5ος Ερίρμαπες, Ῥοτ] α5 α 5εµο]ατ απά α 
ἴθασῃετ. Άπποηπσ Ἠὶς ραρί]5 ννας (ο οε]ευταίεά ΑτίίατεἨι5, γΥοβε {απιε 
35 α οπῖεῖο [αγ 5αγραβδεά ἴαί οἳ αηΥ Ίππο Ἠαὰ Ῥτεοεάεά Είπα; απά πνηοςε 
«αποηΏ5 απά ἀθεῖδίοπς οοπίίπιαεἁ {ο Ῥε τεοεῖνεά να τενεγθΏσε {ΟΥ ΤΩΔΠΥ 
5ιεσεεά(πσ σεποταῖοη5. Ἠεποε {πε Ἠοταιίαη Εεί «4γίδίατολιςδ, απἀ ἴἶνε 
Ῥτονετβία] Ἱπροτί ος 5 παπηε εγεῃ {0 {6 Ῥτεδεπί ἀαγ. Το ΕἨῖπα ΤΕ 15 ας 
ΝΕ ονε νε Πα απἆ Όε Οάγδεεο ἵπ (είς Ῥτεδεηί {οτπας ἰΠποισῃ αἲ ἴπε 
5απηε Πππο 1έ 15 Ῥτοβαβ]ε ναί ννε Ἰανε {ο τεστεί {Πε Ίο5ς οἱ ΥΕΤΥ ΠΙΒΗΥ 
πες, απά ρετῃαρς ν]ο]ο ρᾶδςασθς, υυμίοἩ Ἠ5 απερατῖίησ Ἠαπά οίετατεά 
{τοπα ἴἶε (οχι. Τί 15 σαϊἀ, Ιπάεεᾶ, ἐλαί Ίε ννας πποτθ 5ρατῖησ οἱ εταδιτε 
ἔναη Ζοποάοίαδ; Ὀιαέ, 1 νε πα Ἰαάσαο τοπ 5 νπο]εσα]ε οοπάεπΠ- 
θίἴοη οἱ Ίοπσ Ῥατασταρ]ς, απάἆ ενεπ επίῖτε Ώοοκς, Ιπάερεπάεπί]γ οἳ (πε 
νγοτάς απἀ νειςες {ο νηῖεμ Ἡε Ἠας αβηχεά Ἠς ἀῑκαρρτονῖηπσ οὐεζιδ ΟΥ 
5Η11]είίο”, 5 Ῥουςί οἱ Ἠανίηπσ οιτεὰ Ἠοπιος οἱ (πε ἀτγ-τοί εου]ά ννε]] Ρε 
5Ρατεά. Ο6 Πῖς τεσοθηδίοΏ ἔθτα νετ νο ϱάΙΠΟΠ5, οἳ πγς]ι έπε {ογπηες 
(προέκξοσις) να ριβ]ςιοά Ὦγ ΠΙπηδεΙ, απά νας ναί νλετείη ἴἶε νο 
Ῥοεπῃς Ἱνετε {οτ ἔπε βτςί πιο ἀῑνιάεᾶ ΙΠπίο Ὠνεπίγ-ίοιχ Ῥοοξς, 5αοσεδεῖνεΙγ 

1 Ἠεποο {πο γετὮ ὀβελίζειν, ἰο πιαγ] πο] απ οδεῖιις (ή), βἰσηϊΠεᾶ, α5 επιρ]ογεᾶ ὮΥ 
5ΤΑΠΙΠΙΔΤΙ8ΗΒ, ἔο οοπᾶεπιπ. Το Όλμδ, απά {πε οίπετ θγπιροῖς οἱ {πε σγεαί Α]εκαπάτίαῃ 
οπ]ῖο, Απδοπῖας ο]]αάος ἔπ Ερὶσί, ΧΥΤΙΙ. 29. Θωΐφμο ποίαδ εριγὶῖς νεγεῖδις ἐπιροδιζό. 
Ῥεηθςα αἱδο πηεη!ῖοης «4γἰδίαγολί ποία5, φίδι αἴίεπα σαγηιῖπα οοπιραησ!ῦ, 
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ἀρεισηαίαά Ὦγ οπε ο{ πε Ἰείίει οἱ ἴἶνε αἱρμαρεί'. ΈΤ]ε 5οσοπἆ εΠίοῃ 
(ἐπέκδοσις) Υνᾶ5 ῬτοβαβΙγ Ῥτερατοᾶ {οπα 5 Ῥοδίμαπποι5 οΏδοτγαίίοης: 
απᾶ α βπΠα] τεοθΩΦΙΟΏ οἱ με ἨἩοπηετίο (εχί αὈοιίέ ἴἶα «οπηπηεησεπηρΠὲ οἱ 
Όιε {οτί οεπίτγ, οοπάιοίοᾷ Ῥοτ[μαρδ Ἡροη {λε Ῥαδῖς οἳ Ῥοίμ, απά ϱΟΠ]- 
Ῥαγεά νη( έπο πιοΙβσαίἴοης Ιπίτοάισεά Ὦ}γ ΤΙππο]εοη οἳ Ἱματῖδδα, Οταίες έἶια 
Έπερας, Ώιάγπηις, ΔΡρίοη, απά οἴμες οτῖο5 οἱ Ιπίεγπιεβϊαίε ἀαίε, εοη»ί]- 
(αΐες ἴἶε οτἰσίηα] απλοί οἱ αἲ] πε ΜΑ. νυλ]οἩ απε αἲ Ῥγεδεηί Ι«ΠΟΥΝΗ 
{0ο εσι5ί. 

Έτοπα έλα «πια οἱ ἴἶα Εγςέ 5εί(]ειποπέ οἱ {πε Ἠοπιετίο ἰοχί, Ιέ5 Π]αξία- 
ἄοη. βιτηϊσηοά οππρ]ογιποεηί {ου υτίίθις ἵηπ ενετγ ἀεραταπεπί οί Πέεγαίιτε: 
απά Ιπάθεὰ νε αιἰ]λογΙ{γ ο6 Οχίς Ῥτίηος ος Ροεί5 566ΠΗ5 {ο ανα Ῥεεπ Ἰοοκεά 
ἩροηἨ α5 εοπο]αδῖνε οἩἨ αἲ] ερ]θοίς, απά ἵπ αἲἰ ἀἱδριίο. Ὠειηδίτίις Ῥ]α- 
Ίεγειις απά ΕΒ]ιίατοΠ, Βίταβο απά Πἱοηγδίις ο{ ἨΗα]ιοαγπαδδΗς, νεγθ αιίμου5 
οἳ ἰπεα[ῖ5ε5, 5οπης εχίαηί, οίμοις Ἰο5ί, 1π Ισ ία πνοπίίοη οί ἴἶια Ῥοεε, 
Όνε πηοτα]ς οἱ ἴἶλε ΡΗΙ]οδορΒος, ἴἶπε »ἷ1]] οἱ ελα τ]είοτισίαηΏ, απά ἴἶο αοςιι- 
τας} ος τε σεορταΡρ!αΥ, ΊΥες χεβροοίίνεἰγ πιαϊηίαϊπεἁ {ο Ῥε Ῥτο-επηίπεηί 
ΙΠ Ἠοπηοτ. ΤΠ ίπε εατ]γ ρατί οῇ λα Πτοί ερηίατγ οἱ ἴπε ΟἨτϊκίαη ατα, 
ΑΡρο]]οπίς5 {πο 5ορΗῖςί εοτηρ]]εά Ἰῖς {Ποπιεγίς Πιεπίουπ; απά οοπηπηεηίατίε5 
οἩ ἴπε επεῖτε ΊΝΟΣΙΒ, 1π (λε {οτπα οἳ δολοίία, Ιηδετίεᾶ {π (λε τηατσίης οἱ ἴ]ια 
ΜΡΡ., νετε ῬτοῦαῦΙγ ο{ αη εατΙγ ἀαῑ. Πε εατ]οδέ, Ἡούνενατ, νΥ]ΙοἩ 
Ἠανο οοπΏιθ ἆονΏ ἴο ὨΙοάΘτΏ ππθς, αἴθ ἴποδα αίίασῃεά {ο {ο οε]ερταίοά 
γεπείίαη Μ5. οἱ πε Πιαά, απἀ, Οιοισ] Ίοπσ ἸΚΠΟΥΏ {ο (πε Ἰδατησᾶ, Πτςί 
ρι]δμεά Ὁγ ΓΠοίδοη ἵπ 1Τ8δ. ἘΤηὶς ΜΕ. εκΗΙρῖί5 αἰ] ἴἶνε οτίασα] 51σης 
ο{ ἴπε Α]εκαπάτίαπ οπής; απά ἴἶε Φο]οζία ατα 5αρροδεά ἴο Ἰανο Ῥεθῃ 
ΝΤΙΤΕΩ 5 εατ]γ α5 (Πε εἰενεήίῃ οεπίιγ. ΑΡοιῖ ἴο πηϊάἆ]ε οῇ να ἐν εἰ{ε]ι 
εεηίγ, Γαδίαἰλζμ», ΒΙδΙορ οἱ «αδατεα, οοπηρ]]εά Ἠῖ5 Παρεκβολαὶ, 1ῃ 
νγη]σ] ηε Ἰας σῖνει ἴἶλε 5αὐβίαηςσε οἱ νΥαίενετ Ἰαά Ῥθεπ ΡτενΙοιιδ]γ νΥτΙ{έεπ 
ἵη Παδίταίοη οἱ λή απο; απά νΥΠΙσἩ, αἰίποιρ] οϐ πο ρτεαί οτιᾶσα] 
Ῥτείθηβίοηβ, ατα εκοεεάἰησΙγ να]ααβ]ε οη αἰ] Ροῖηί5 τε]αίῖησ {ο {πε Ἴδαρες 
απά ουδίοπης οἱ ἴπε αποϊεηί (Τθε]ς5, απά ποῖ ψηλοί ννεϊσῃε 1η απθδους 
οἱ ῬΠΙ]ο]οσγ απά εχερεεῖ. Τοννατάς (λε επ οἱ ἴα 8αΠΠΕ ΟοΕΠΜΗΤΥ, οι 
1ΥΙΦεγά νιτοίε α ραϊταρηχαςε απά 5δοΠο]α οἨη ΗΟΠΙΟΤ: απά 1η ἴε Ῥεσ]ηπίησ 
οἳ εἶνε κἰχίεεπίἩ «επίιΣγ, {1ο ὡσ]ιοίία ΠΗπογα, ντοπσ]γ απιραίεά {ο Ρἱάγ- 
ΏΠ15, Ίπθτε Ῥιβ]ιδμεά απάεχ νε ἀῑτεοίίοη οἳ Ίμεο Χ. ΟΕ πιοάετη σοπ(τ]- 
Ῥωίίοης {ο Ἠοπιστῖς Πίοταίμτα, 1ΙΠ αἰ] 15 νατῖοις Ὀταπε]α» οἱ {οχίιια] 
ΙπίεστΙίψ, νετρα] οτιΙαῖση, Ῥ]]ο]οσίσα], στατηπηαίίσα], ρεορταρ]ίσα], απά 
απϊαατίαη Ιπίεγρτείαίίοη, απά ἀἰα]εοίῖο απά πηδίτῖσα] ἀῑδααἰςιίοη, 1 νο] 
Ῥε απ επά]εςς {αδίς {ο 5ΡεαΚκ; Ῥιῖ 1 ΤΙΑΥ ποί Ῥε απηῖ5ς {ο εοπε]ιάᾳ νε 
5εοῖοη νηϊε αη εππηθτα(ἴοη ος {λε πηοτα Ἱππροτίαπί Ρηηίοά οἀϊβομς, απἀ 
{Ἡθ πιεηίίοη ος α {ενν ν/οχ]5 οί πποτε ἴαη οτάἴπατγ Ιπίετεςί απά αγ (ο 
{λο φιαάεηέ νο πΙΑΥ νηῖδα {ο Ῥετίεοί Ἠ5 ασφιαϊηίαπος ΥΠ ο Ῥατά οί 
Ίτογ. 
Πε Γάῑίο ργίποερ» οἱ ΗΟΠΙεΤ ννας Ῥηϊπίεά ὮΥ ἴ]ιε Λεγῆ, αἱ Έ]ογσπςς, ἵῃ 

1488. Τ 15 α Ῥεαυα{υ], απά εγεπ πιασπ]βσεηί 5Ροσοίππεη ο{ εατ]γ (γροσταρΗγ, 
α]ηουισί (Ίε εαῖτου, /λεπιείγζι 6ᾖαἰσοπάφίε», α παϊῖνο οἳ ΑίΠΕΠΡ, οΏδοινες 
ἵη Ἠὶ5 Ῥτείασε ἐἶναί πο εοηφΙἀεταβ]ε γοτ]ς Ἰαά Ἱη]ετίο Ώεεη Ῥρηπίέοά 1π 
τεεκ. Ῥενεταὶ ΜΒ. ννετε σο]]αίεᾶ, απά (ια οοπηπιεηίαχγ οἱ Εδία μίας 

1 Ῥ]αίατει ἵη Ύ. Ἠοπι, διμρηµένη ἑκατέρα ποίησις εἰς τὸν ἀριθμὸν τῶν στοιχειων 
οὐχ ὑπ᾿ αὐτοῦ τοῦ ποιητοῦ, ἀλλ᾽ ὑπὸ τῶν περὶ ᾿Αριστάρχου. Ῥεπεσα (Ἐρίςί, 88), 
Ἰοννενετ, ᾳποίε5 Αρίοη ἴε σταπιπ]ατίαη {ο ἴμα εβεοί {]ιαί Ἠοπιεγ πιαᾷο {]ιο ἀῑνΙδίοπ, 
Ἠάπηβε]{; 1π Ῥτοοἕ οἱ νη]ῖς]ι Ίιε α1]εσεῬ {]ναί ἔἶια ἔννο βγςέ Ἰοίίετς οἱ έλα ννογά Μ Ηνις, ν]ι 
ΝΕΕΣ (πο Πῖαά Ῥερίης, εαν νε παππετα] Υα]αο οἱ Τογίη-εἰφΗ. Οοπν]πεῖπρ οογ(ίαἳπ]γ | 
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ςατε{α]]γ εχαιηϊπεᾶ, ἵπ οτάατ {ο Ῥτοάιςσε α {επί α5 οοττεσί ἂ5 ο Ἱπιρετίεσί 
5έαΐε οἱ έλα πιαίετία]ς πγου]ά αἶ]ον. ἜΤηϊς ποβ]ο νο]απιε ννας {ο]]οννεά ὮΥ 
ειε 4{άΐπε, οπίίπε, απᾶά οὔ]πει εἀΙᾶοηῃς, οΠΙεΗΥ να]παβ]α ἵη σοΠ5εαιεπςε οΓ 
Ειεῖτ τατΙίψ, απ], 1π 1Τ11, οοδ]μια Βαγπεςδ Ῥτοάισεᾶ, αἲ 4η ΙΠΙΙΠΕΠΗΡΕ Ῥεςιι- 
ΠΙΑΥΥ 5αστιῃσε, ῖς οἀϊτίοη 1π ένο νο]απηες 4ΐο. Νοϊντμείαπάῖησ Βεηί]ογ”5 
5ΠΘΕΥ αξ ἐλῖς ἀἴ]]σεπε απἀ, γη] τείεγεπςθ {ο ἔἶε πιο αἲ νλῖο Ίε Ηνες, 
τεα]]γ Ἱεαγπεά εά1τοτ, εα σατε υπ ΥνΠΙοἩ Ἡε ας Ρετίογπιεά (ο {αδκ ος 
εοττθοίῖησ {1α έοχί, εππεπάίπσ απἀ οπ]ατσίησ (λε 5ολο]ία, απᾶ επτίολίης Ἠῖ5 
εἀϊίοι υγ 5εγεταὶ Ῥτγε]παίπατγ ἀοοιππεηπί5 Π]ας(ὰᾶνε οἱ 15 αιίᾖος, 
τεβεςέ (λε Ἠ]σ]ιοςί ογθά1ξ προηπ 5 Ἱπάαςδαγ απά Ἱαάσμπεηί. Ηῖ5 οση ποίες 
ατα {ονν, Ῥαέ αφεβα], απἆ πιαγ 6υεη 51] Ῥε-σοπει]εεᾶ ὑκΙ αἀναπίασα. Τ]ε 
εὐΙίοι Ῥεσιπ ὮΥγ Ὀν. δαπιμεῖ 6ἰατᾗε, ἵπ 1199, οοπηρ]είεᾷ ὮΥ Πί5 5ος, απά 
α{τεγνγατάς τε-εάιτεά Ὦγ Γγποςίέ νι νε αἀάϊίοι ος ππας] να]ααβ]ε τηαί- 
ἴοτ, οοπΏπιιεά {οΥ α Ίοπσ Ῥετῖος {ο Ἠο]ά έΊε Πτεί ταπ]ς ἵη Ῥάβ]]ο ο5μπηαοη., 
Τε πας Ῥεεπ {Γεαπεηπί]γ τερηϊηίεά, Ῥαέ ἔπε Οχκ{οτά Ἐάϊδοη ἵ5 ἴα Ῥοαψι. ΤΠ 
1788, ας αἰτεαάγ ππεποπεά, 7ἱοίδοπ Ῥτιπίοά απ ο[ίοπ οἱ (πε Γίαᾶ, 
(οσείπαγ πι {πε δε]ο]ία, Ἠϊειετίο απραρ]ῃκμεά, {ποπ ἐἶε οε]ερταίεά 
γεπείῖαπ ΜΘ. Ο8Ρ ἴιεσε 5οπο]ία στθαί δε Ίνα ππαάε ὮΥ Ίο], π Ῥτε- 
Ρατῖης ῖς Ώγοίεφοπιεπα ἴο απ εἀἰεῖοπ ος {6 επεῖτε ΊΥΟΤΚΕ5, ππάετ ἴἶε εἰση]- 
Πεαπί Π]α οἱ Ποπιεγί εἰ Ποπιεγιάαγαπι Όρετα εἰ Πιεἰιφιίσ. νο νο]ατηεΒ 
οἱ είς πιαςίοτρίεςε οἱ οπ]οῖδπι απἀ ῬΗΙ]ο]οσγ, εοπιρεϊσίησ ἴε Πίαᾶ, αρ- 
Ρεατεά ἵπ 1794, ντετε τεριαὈ]κηεά σι α να]ααβ]ε 5αρρ]επιεπί ἵπ 1804, 
αηά {ο]]ονγεά Ὦγ εἶνε Οάγςςεεε ἵπ ένο αἀάϊποπα] νο]απῃες 1π 1817, Ἰεανῖης 
ιο ννοτ]κς 51] Ἱποοπηρ]είο. Ηεγπε΄ς αἀπήταρ]ε εἀϊἸίοη, ἵπ πῖπε νο]απηες 
(8νο. 1809), νι 1856 νατίοις τεαάίησς, οοπηπηεη{ασίε5, απά εκειΙς5, πηδέ 
51] Ῥεγμαρς Όε τεσατάεά α5 νε φιαπάατᾶ {(εχί οἱ ναί Ἱπηπποτία] Ῥοεῃ: 
πνη]]ε {1 Ἰησεπῖοις αἰζεπηρί οἱ Μτ. Ῥαγπο Κηῖσηί (ο τερτοάασε ΗΟΠΙΕΣ 1π 
5 ογ]σίηα] ἔοτπῃ, νι Όλο ἀϊσαπητηα απἀ εατ]γ οτίποσταρΗγ τεςίοτεά {ο {πε 
(οχέ, ἀεδεινες αἰίεπίοπ ταίπεχ α5 απ οὐ]οεί οϐ οωγ]οδῖίγ, (αι οἱ 15ε. 
15 Όμέ Ἰαςί {ο δίαίε, Ἀούγενετ, έλαί ἴπε Βγοζεφοπιεπα οἳ ες εἀῑίοι ατα {α]] 
οἱ να]ααβ]α Ἱπ{ογππαέίοη οῬίαϊπεά {Ποπ 5οµτοες ]ε55 εαδῖ]1γ αοσεδ5ίβ]ε, απά 
οοπηρτεςςεἆ υημΙη πιοάθταίο Ἠπηϊίς. ΟΕ 5υὈδεαποπέ εἀΙΠοΠ5, ἐλαί ος πε 
Ἰγογὰς, ὮΥ Βοΐ]ε (6 νο]. 8νο. 18582, ὅτο.), απ εἶναι οἱ ἴἶνε Γήίαᾶ, Ὦγ δρίίρπεν 
(9 νοῖς. 1852, δτο.), νεα 15 Ἰαάϊοίοις οτ]εῖσα] ποίςς, .τε αἰ ειαί τεφαῖτε 
(ο Ῥε Ῥατσι]ατῖσεά. 

Τη αἀάϊίοη (ο εἶνε Ἰσ]ε (Ἡχονγη προη Ἠοπιετ ὮΥ 5 εοπιπιεηίαίοτς, 
αποϊεηί απά πιοάστη, ένα 5επἀεπί νο νο] Ιππρτογε Ἠῖ5 αειαϊπίαπσε υγ] 
ια Ῥοθέ απά Ἠΐ5 νοτκς, υν]] Επά Τε αδε(α] {ο Ἠανε (ιο {ο]]ονηίης νγοτες α 
Ἠαπά, εἶε]οι {ον Ρετιισα]ὶ ος τείετεηοε :---Βἱασκνγε]]”ς Γπφιίγψ ἵπίο έε Πήγε 
απᾶ Ἠ/γΙίπφς ο Ποπιεγ; οος᾽ Εδεαν ο ἴμε Οτίφίπαῖ ἀεπίως απἆ {πε 
Ἠγήέπσς οὗ Ἠοπιεγ; (. Ῥεππ Εααπιπαίίοη οἱ {λε Ετίπατν «4πφωπιεπέ οἱ 
ἔ]ε Πίαά; Οπιοπ΄ς ᾖαδίί ΠΗεἰεπιοί, Όξτίεὶ ἆε ()ιγοποϊοφία Ποπιετῖσα ; 
Εεϊεῖ «{πίφωιίαίες Ποπιεγίοσς; Γετρδίτοο «πίφιίας Ποπιεγίεα; Ἠ]οςῖ 
Γἱερμίαίίοπες Ποπιεγίες; Ἱμ. Καφιετὶ Πἱδίογία Ογέέΐσα Ποπιετί; ΝΙΙσΦεΠΗ 
ἆε ΠΠἱείογία ΠΠοπιεγί }Γεἰείεπιαία. πι νο Πἰκίοτία τέέσα Ποπιετί, απᾶ 
ες Οιώδίίοπες Ποπιεγίεσ οἳ ελα 5απιε αιίπος»  ἄ]]πεγ ἄε (ψεἴο Εγρίσο 
Ῥοείίσφιε (φεἰἰείε; Μή]]ετ ἄε (ψαῖο ἄπαωεο Ερίεο εἰ Ροείῖς 6ηοἰοίε; 
Τιαηοῖἱ Ι)ἰφιϊκΗίοπες ΠἩοπιετίσὤ; Άτπάί ἆε Πἰίαᾶἰς Βοεπιαίἰς (οπιρυδάίοπε; 
Μοςετῖ ἆε Γ[ἰίαάο Ποπιογίσα Οιιῶοίίοπες; Ἰμεῖτ ἄε «τίκίατε]ί δέιαἰἰς 
Ποιπεγίαίς; Ἠειπιαππ (Ο.) ἄε Ππίεγροἰαἰοπίθις Ποπιεγί ; Βρίίσπετ ἄε ἤεγδι 
ἄγαεογιπι Γεγοίσο, εἰ πιαφίπιο ἠοπιεγίοο» Η ετππαπηϊ Πἱδδεγίαίίο ἄε )Η{]ιο- 
ἰοφία (ΥσΦεογΠΠ, εί ἆο Πδίογία ἄταεσα Εγἰπιογᾶις; Ἀε]δηεπιαπηϊ (οπι- 
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πιεπίαίίο ἄε εοφγαρ]ία Ποπιεγίοα; ΒΡο]Ώ ἆθ «φγο Τγο]απο; Ἠρσεις ἄε 
ἀναΐυπι Ποπιεγίεαγωπι Γατίίδις; Ἡα]ρκατά Γογολοϊοφία Ποπιεγίοα. ΕΥ 
ὤιοδο νο απάεικίαπά (ο Ἰαησιασα, ιο {ο]]ονίπο (ἄδπιαη ννοσ]ςς υγ]! 
Ῥε οοηδι]έθᾷ υγ] αἀναπίασε :---ΤΠϊθτβε]ι ἐἴθεγ ὧας Ζεἰαἰίεγ πά Ἰαἰογίαπᾶ 
ἄεδ Ποπιεγ; Βοπαρατιμ)ς [άεεη δεν ΠΗοπιεγ υπ δείπ Ζεἰία[εγ; ἆτειιδοι’ς 
Γοη/γαφεη δεν ΠΗοπιεγοδ, δείπε Ζεἴί τπᾶ (1εδᾶπφε; Μῆ]]οι ογίαης απᾶ 
Ποπιετίσε]ε Ἰογδολιίε; Μεπε]κε’᾽5 Γογδο]μιῖε ες Ποπιεγ; ἸΝεἰο]κοτ απᾶ 
Ἠ ὕπίσποαχ οἨ (ε Γρίδελε Οψοἴιδ, ἃο.: Βδιάσετ ἄθεν ἀἱε Γγβπάιπφ ἄες 
ΛΗραρφτα τιπά ἄεδεεη Υεγύγεϊίπφ ὑπ (τίεσ]ιεπίαπᾶ; νε Ἠεπιατκς (ἄπππεγ- 
Αιπφεη κω ΓΠοπιεγ, δ-ο.) οἳ Κορρεπ, Βαάείππαπη, ΝΙΙΖΟΝ, απά ἈΝαεσε]θ- 
ῬασἩ: νε ποτ] οἱ Ὑ ὄ]]κετ, σ]μ]εσε!, ]κονε, (τοϊείεπά, απἆ Ὑο5ς, οἩ 
με (εοφγαρ]η/ ο Ποπιεγ ; Πεε]ενα]ῖετ απἀ Τιεηζ οἨ (λα Ῥ]αϊπ οἱ Ττου (άΐε 
Εὐεπε υοη Ίτο]α): ὙΝοιτετ]εῖπ ἢίαπ ἆεν Πίας; Ἰαπσε᾿ Ἰργδισ ἀἷε 
Ῥοείΐδε]ε Πζπ]ιεί ἀεγ Πίαάε πι θεδίππιεη; Ναρί δεν ΠΗοπιεγ δργαελε ; 
ενα πγοτ]κ5 οἳ Ὑο5ς απά ΗΕετΙΙάΠΠ οἨ {με {Ποπιεγίο 1ηἱ]ιοίούφ; Βαίαπαμη΄ς 
}επίζοφις 1 ΠΠοπιεγ απᾶ ΙΠεδίοᾶμς; απἀ ἴἶα Ποπιεγίο Πιεπίεοι οἱ {α. 
Οτιβίᾳ5. Όπε ΟΥ {πο οἱ ἴπο αΏονα ννοτ]ς Ἠανα Ῥεεη ἐγαηδ]αίοά Ιπίο 
Ἐπσ]δα: απά 4ΠΠΟΠΡ {Ἠοχη ἔἶλε Ζιοωἰζοφις οἱ Βιίπαηη Ίαν Ῥεεπ αἲ]γ τεή- 
ἀετεά Ὦγ Μτ. Ἐϊδη]ακα. Α εοπιρτγεμεηδίνε /,εωίσοπ {ο ΠΟΠΙΕΥ 15, Ἰοννενογ, 
5(1]] α 5εγίους ἀεδιάεταίιπη (ο Ἐπο]ϊδη φίιάεηίς. Τη οοπο]αδίοη, έλαια αἴθ α 
{ενν νο]ιπηες ἴπ Ἐτεποῃ, υγηῖο οισΏί ηοί {ο ραδς πηποῖῖσεά. Θάσο] ατς ἴἶια 
Ηἱδίοίγε ἄεδ Γοέδίες ΠΗοπιέτίφιες οἳ Ώασας-Μοπίρε!: αη 655αγ Ὦγ Έταη- 
6Ε5ΟΠ 51 ᾖα φιεδίίοη δἱ Ποπιογε α οοππαι {αδαφε ἆξογ]ίωγο, αἱ δἱ ἰε5 ἀεια 
Φοῦπιες ἄε ἰ’ Πἰαᾶε εἰ 4ε { Οἄψδεξε δοπέ επι επἰίεγ ὧε [ιί δεῖ; ἶνα Πκό[ιίαίίοπι 
ἆ η ραγαάοα ἠίέγαίΐτε ἄε Ην. Ἠ/οἰ δι εδ ροΐπιες ἆ Ποπιογε Ὦγ Βία 
Οτοῖκ; Μ. ΑΛ. Βἰσηαπ ᾖαδαί δωγ {άρομρέο ΠΜοπιέγίφμε; απᾶ Ποπιὸγε εἰ 
565 Βοτίδ, Ῥγ Μ. Εοτῖα ἀ Ὄτραη. 

ΦΗΟΤΙΟΝ ΤΠ. 

ΟΝ ΤΗΕ ΡΒΙΜΑΒΥ ΔΕΒαῦΌΜΕΝΤ ος ΤΗΕ ΤΙΑΡ. 

. Οπἱ π]] πιο]ίαχ Ἱπερίο. 
Ἠοματ. Α. Ρ. 140. 

Της οχίπαοτΙπατγ ποβίοη οἱ {πε («ΕΓπΠαΠ οτ]Πσς τεβρεοπα {πε οοπηροβί- 
ἄοπ οἱ έἶνε Ἠιαᾶ, Ὦ} ννλ]ο] 6πεγ Ἠανα Όεεν Ἱπάπσεά (ο ἆεπγ ἴ1ε ρεγδοπαΠίγ 
οἱ 1{5 αιί]ος, 86ΕΙΊς Ιη ἃ ρτεαί ΥπεᾶδυΤθ {ο Ἠανα οπἰσιπα(εά ἵη ἴἶα Ιάεας 
νυμῖοὮ Οεγ Ἰαὰ Ιπιρῖρεά νν]ί] τεδρεσί (ο 15 ορ]εοεί απἀ ἀοδίση. Τί 15 ννε]] 
ΚπονηΏ (αί Ατιςίοί]α, ἵπ 5 [οεἱίοδ, Ἰαδ Ἰαιά ἆονπ α δεί οἱ τι]ο5 {ογ {]ια 

ϱΟΙΠΡΟΣΙΠΙΟΠ οί 4η ορῖο Ῥοετη, νὰ Ίε {ουπάεά αροῃ ἔε Ῥαδἱ5 ο{ έἶιο Πιαά 
απά {λε Οάγςεος, απά οἱ νυμῖσὮ ινε Ῥγοποιποεά (Ἴοδο Ῥοεπῃς {ο Ῥε οοπηρ]εία 
απά Ῥετ{εοί πιοάε]. Ἀοὺν ἴπ {πε σαδε ο ίπε Όάγρδρεε, ἴε ]πάσιπεπί οί 
ΑτὶΦίοί]ε 156 σεπεΓα]]γ αἱ]ονγεά;: νγμί]ο, νηί] γαδρεσί {ο ἴἶιε Π1αἀ, Ιέ Ἰας Ώεεῃ 
35 σεπετα]]γ ἀεπιεά; ἵπαδππαο]Ὦ α5, νΥΏεη πηεαθυτεά ὮΥ ἴἶνε αβ5απιεᾷ ατσι]- 
ππεηέ, υπ] ννλῖοὮ ΤΕ Ποιά Ὦε οχαοί]γ οοπηπηεηδιταίθ, Τέ 15 {ουπά {ο Ίεαγε 
ἃ «οηβΙάεταβ]ε εκόθ5. ΟΕ «οἱσ5ο, {Πῖς οχοθ5δς ἵ5 αί οπςε οοπἀεπιπεά αδ 
αρυτίοιδ; απ, ία ἵνοτ]ς οἱ τε]εσοίίοπ οοηππεηςσθά, Ῥου]ς α[τει Ῥοοῖ]ς 18. 
Ῥχοπουποεά απ Ιπίετρο]αίῖοη, (] (λε ν/]ο]ε νγοτ]ς ἶ5 ἀῑνιάεά αΠΠοΏΡ 4Ώ 
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υη]πη(οᾷ δεί ο ντΙ{αι5, αἲῑ εφιαῖῖψ απ]πουπ. Ῥαὲ νε {αοί ἵ5, ἐλαί (νε 
αΤ6ΙΙΠΙΕΗί, ὙνΠΙε (εγ Ἠανο αδδιπηεά, ἵ5 πο ἴπα πε οπ8 Ισ Ἠοπηες 
ἀθδίσπεᾶ, απ Ισ] ννας τεοορηίπεά Ὦγ Απείοςο. Ἀου ἶ5 1έ ρτοῦαβ]ε (λαξ 
ελαί Π]αςαΊοιις οτ]ᾶο ννου]ά Ίανε Ώεεπ 5ο οοπηρ]οίο]γ ἀεοεῖνεά Ιπ ἴ1ε αρρ]ί- 
σαϊῖοη οἱ Ἠῖ5 ΟΝΏ τα]ε5, α5 {ο οΏ ος (Πο Τ]]αἆ αξ απ οχαοί Ἰ]]αδάαίοΠ, νΏεη 
ΙΠ [αοί 1ε νναδ α ἀῑτεςί νΙο]αίοη, οϐ (επι. ΦΙπςθ, (Ἠετείογςθ, Ἶε Ἠας πο 
ἨἨεγε κία(εἀ ν]ιαί Ὦε (οο]ς {ος ἴἶνα Ρτίηατγ αισιππεηῖ, 1 ἵ5 ΠΟΙ ΊΠΟΤΕ 
Ἠκε]ν εἶλαι Ἠϊ5 πιοάετη {ο]]ονγεις Ίανε (πεὰ ἴἶλε Ῥοεπι ὮΥ α ἀῑβετεπί 5εα]ε 
{τοπ εἶναι ννη]σ]ι Ὦο επαρ]ογεά '. 
1 ννε (πχ {ο (πε Ῥτοσπη, ος Ιπίτοάιςξίοη οἱ {α 5αβ]εοῖ, ἵῃ γἨΙς] νγε 

πα(Ιτα]]Υ Ἰοο]ς {ος α Ῥτίιεί ποβοαίίοι ο ἔἶε π]ο]α ατσαπηθηί,---απά. 5116Ἠ 
ΩµΙπε]αη ἀεε]ατες {ο Ῥε αβοτάεά ἵη ἴἶνε ορεπίηςσ οἱ ἴἶνα Τα Σ,---νε απά 
ελας Τε επηΏταςες ἴπννο ἀῑδίποί ῬΡΓοΡοδΙΙΟΠΒ, οοηπεοίεά ψ]ι εασ] οἴμει Ὦγ 
(πο αἀνειςαίῖνε Ῥατίς]ε δέ. Τί αρρεατς αἶ5ο (]αί λε μῆνις ᾽Αχιλῆος ἵπ Έχε 
Πχεί εἶαιςδε 15 ορρο5οᾷ Ὦγ νε Διὸς βουλὴ ἵη πο 5εοοπᾶ, απά 1π 5ΗΟ] α 
ΤΩ8ΏΠΕΥ ας {ο ἀοποίθ ἴπε 5αρετιογΙίγ οἱ ἴἶε Ἰαΐετ. Αεοοτάῖησ {ο ἴἶε σοπι- 
ΠΙΟΠΙΥ τοεοεῖνεᾷ Ριποίιαίίοηπ οἱ {ο Ῥαδεασο, Ιπάεεά, (5 εοηπεαίοπ απά 
ορροβ!ῖοη ἆοες ποί ΙππηθάΙαίεΙγ αρρεατ; Ῥαί Ὦγ τεππονίησ {ο ρατεηίμεςί5 
ἵπ νΠΙοἩ {ε νιοτάς Διὸς δὲ τελείετο βουλὴ ατα αδια]]γ Ιπο]οδεά, 5ο α5 {ο 
τεηάθχ ἔπεπα απἰηίε]]Ισίρ]ε, έἶνε Ῥοατίησ απἀ Ππίεηπί οἱ ἴἶαο εκοτάϊἴαπα 15 
πηαη]{οςε”. μαι Οχῖς Λιὸς βουλὴ, οἱ 1111 οἱ ουε, 85, απά 1 σταιια] 
αεεοπιρ]5ηπηεπέ ἀπτίπσ {πε Εἴπιο οὗ Αο]ι]]ες᾽ 4πΏσεχ, ἶ5 Ῥτοροδεά α5 ἴ1ε 
εα0]εοί οἱ τε Ῥοεπι, απά πημδέ Ὃο «ο]]εοίοά {ποπη α Ρρετυσα] οἱ ἴ]ε Ῥοεπα 
1186]. 

Έτοπα λε Ῥοεπῃ, επ, να Ππά, ας Τε ἶ Πκεά ἵπ να ἀείιεγπηϊπαίε 
«οιηςε]ς οἱ αφ αρίΐες, ναι Έτογ 5Που]ά Ῥε εγεπίια]]γ ἀθείτογεά, ἰοσείπες 
ΨΙ (λε νο]ε ταςε οἱ Ῥτίαπι, ὮΥ ἴἶε αἰ]ῖοὰ «τεεκς: ἨΗεείοτ Πανίησ βςδέ 
ποΡ]γ {α1εη ἵπ {ο Πε], απά τεοεϊνεά (ια τίίε5 ο Ποπουταδ]ε Ὀατία]”. Τε 

1 Τμε {οΠονπςσ 15 ἃ οοποῖδε ΒΙΠΙΠΙΑΥΥ οἱ {ια Ταᾶ, α5 πεπ!ί]γ σἴνεπ ὮΥ 1ἱαιδέ :---- 
Αομῖ]]ε5, έ]ε Ἠεγο, τεδοπ{ῖησ γη ποῦ]ε ΙπάΙσπαξἶοῃ απ ΙΠ]άΤΥ τεσεϊνεᾶ ἔτοπι Ασαπιεπη- 
ΠΟΠ, {Πε σεπετα] οἳ ἴῑπα α]]]εά {ογοθβ ο έλα ἄτεε]κ5 αἲ ἴ]ε 8ἶεσε οἳ Έτογ, τεῖῖτες {ο Π18 
τεηί, απά Του α τηε νη(]λάτανν5 Ἠϊ5 {γΟΟΡΒ {Τοπα {πο Πε]ὰ. Ώπτῖησ 5 Ππίογνα], υΙοίοῦΥ 
ἈΡΑΠάΟΠΡ {ιο αΓΠΙΥ: απά {Πε στεαῦ επἰεγρτῖςδε 1 νλΙσ {Πεγ Πάνε Ῥεεπ εησασεᾶ {ου πἶπα 
Υεα15, απά οἩ {1θ 5166055 οἳ νήσ] ἴμο Ἰοποις οἳ ἐμαῖν οοαπίαγ ἀερειᾶ», 56ΕΠ15 {ο Ὦο 
{μτεαίεπεᾶ ναι α ἀ]δαξίτοις {ααπθ. Αί ]εησί]ῃ {Πε εγος οἳ {πε σεπεγα] ατα ορεπεᾷ {ο 
Όλα {αι]{ νΥμ]ο] Ὦα Ἠας5 οοπηπηϊέέεᾶ ; απάἀ α ἀεραίαίῖοη οἳ Ἠῖ5 Ργϊποῖρα] οὔῄσετς α1ε 5εηί 
{ο ππαΚκε οοπιρεηβαίίοη {ον ἴπο ΙΠ]άχγ, νι πε οῇετ οἱ πιαρπίΠσεπί ρτεβδεπίς. ΓΙ 
Όλαί Ρτϊάε απ οὐβίίπαογ πνΠῖσο]ι αὖθ {με ρειππαπεπό {εαίατεῬ οἳ 5 ελανασίεν, Αοβί]]ες 
ῬεΙδενεγες 1η 15 τεβεπίτηεηέ : {ο ΑΤΠΙΥ 15 ασαϊη ἀε[εαίεά, απά ἀεξίγασίίοη βίαχε5 έπειτα 
1η {λε {ασθ, ῥΘοπιενμαί 5αρᾶάιεᾶ ὮΥ {Πο έθαν5 απά επίγεαΗες οἳ Ῥαΐποσ]ας, πο αδίς {οτ 
Ἠΐ5 ατΤΗΒ, Νέ] Ῥεγπιϊβδῖοη {ο ἴα]κε Ἠϊς Ῥ]ασο ἵπ ἴε Πσ]ί, {πε Ιπεχοταβ]ε Ἠετο γΙε]ά5 {ο 
{πιεπάδΠΙΡρ ναί Ώε Παὰ ἀεπίεὰ {ο πε Ιπέεγορβδῖοης οἱ {πε απηραξδαάοτ5 απά {Πε σΙ[ί5 ο 
{Πε σεπενα]. Ἡε Ιεπάς Πῖ5 αππποασ {0 5 {πῖοπά 5 Ῥαΐ, {εαγῖης {ον Πῖ5 βα{είγ, οπΙοηΒ 
Ἠϊπι αραϊπδί επσασῖησ νέ] Ηοείος, ἴπο Ττο]απ οἨ]εξ, απᾶ Ρραδ]ηῖηπςσ Ἰή5 οοπαιεςδί Ῥεγοπά 
Ά οετίαίη Ῥοϊης. Το οαπίίοη ἵς Γογσοίζεη ; ἴ]ια {γεπᾶ 15 δ]αῖπ : 5 οοχρςε ἶ5 Ῥτοισ]ί 
Ῥαε]ς {ο ἔππο Ἠετο”5 {επῖ, Ῥαί {Πο αππΙοΙΣ ῬεσοπαθεΒ {με Ῥτίσε οἱ ίε νιοίον. Ῥμτεηζιεᾶ 
νη(Ἡ ἀεεραῖτ, Αελῖ]]ες που; Ῥγεραχες {οΥ Ῥαΐί]ο: τεοεῖνες ἔτοπι Ὑπ]σαη α πεν 5π]ΐέ οΕ 
ἈΠΠΟΙΣ 2 Ῥεσοππες τοσοπο]]εά νν]θ]ι ΑμαππεΠΙπος : 1π Ἠ]5 ἐήτεί ου ΡΊοΣΥ απᾶ πενεηρε 
εηασί5 Ῥγοβϊσίε5 οἱ να]οις; {πγης {πε έάε οἳ νΙείονγ : 45 Ηεείος; Ποποιτς Πῖ5 {]επά 
ναι α πιασηϊβοεπέ {απεγα]; απᾶ εκεγοῖδε5 α οΓαε] νεηρεαηοο οἩ {με Ῥοᾶυ οἱ 18 
ἀεδίπογεγ. ΑΡρρεαδεά αἱ Ἰεησί]π Ὦγ {πε {εαν απά ῬΤΑΥΕΥ5 οἱ {πε ασεᾶ {αΐμεν οἱ ἴλα 
5ἱαασηίετοᾶ πναττίου, Ἡθ τεδίογες {ο Ἠΐτη {με πιαησ]εά «οτρ5ο οἱ Ἠῖ5 50η, νμίοϊ ἶ5 Ῥατιεά 
ν(Ἡ Ῥεσοπαῖης 5ο]επηπΙ{γ. 

3 Ὢοθε ποίε οη Ἡ. Α. 1. 3 8εε ποίε οἩ Π. Α. δ. 
ὁ Απδοπῖάςδ: οἱ ΠΗΟΙΙΕΤΙΠΙ δογἱρίογοπι 1 γοῖοὶ δεῖ εαίεπις, φια [ἰαᾶσπι «παπι ὑποῖρῖῖ, 

'σπαφιις Ππϊέ, Ρεγοεπξεαπιιδ, ΟΙ5ΗΠΙ 89 Ιτασυπᾶῖα ΑεΠΙΠ]ή5 αἆ βερι]έαταπα Ηεοίοσῖς, φιαίιογ 
εἰ εἰφίπίῖ {ἱγος οοπέεπιίβδε πιοπδίγαδύημβ.” 



Θεοτ. ΠΠ.] ΡΒΕΕΙΙΜΙΝΔΑΗΥ ΟΒΡΕΒΝΥΑΤΙΟΝΡ, καχχιῇ 

Ρεγῖοἆ Πχαά ΡΥ εἶιε ἀεε]αταίῖοης ο Ἐαΐο {ον ο Επαὶ ἀενε]ορπιοπί οὔ (ἶιε 
ἀϊνίπε ρ]αης νγα5 πονν ταρίἁ]γ ἀτανῖπς {ο α 6Ἴοδε ἵπ ἴἶε ἐεηίλ γθαι οἱ (λα 
Ὕναχ, νηεπ {λε εχρεσίαίοης ο6 (πτεασε ατα 5ιάἀοπ]γ οἰοιάεά Ὦγ α εοπέο»ί, 
αρρατεηί]γ ἱτγεππεάίαβ]ε, Ῥείννεεη ΑραπΙΘΙΗΠΟΠ απᾶ Ασλί]]65, νγ]ίο]ι επάς ἵπ 
λε 5οεεδδίοΏ ΟΡ {πε Ἰαέίες νε Ἠϊς {ουςζε5, απᾶ Ίθανος (ο ἆεοτεες οἱ δαρίίος, 
{ο αἲ] Ἠωπηαπ αρρεαταηςσε, Ἰ]κε]Υ (ο Ῥο πη[α]Η]]εά. Β1] να ρετεσίνε (ἶια 
ἀῑνίπε πηϊπά σταάπα]]γ εβεσίῖησ 15 Ῥαχροςε5]: απά (οισ] Ἡα οοπρ]ίᾳ5, {ο 
Ὦ ερτίαίη εχίθηί, νη(Ἡ (Ἡε Ῥγαγεγ οἱ Τμείῖς, ἵπ {ανοιχ οἱ Πεχ 5οη, Υεί Ἠθ 
ἀῑδε]οδας {ο απο, ρατίία]]γ ἵη Ἡ. Θ. 4Τ89, απά οοπιρ]αίεΙγ ἵπ Ἡ. Ο. 5ο. 
5ᾳα.,”. 5 Ιπίοπᾶοη οἱ Ῥγϊησίησ Ῥασ]ς Αε]ί]]ες (ο ἴἶνε νναχ, ὮΥγ ππεαΠς οῇ έπο 
ἀεαί]ι οἳ Ῥαΐτοσ]ας. Αοσοτάιπσὶψ νε οΏδοινε, (ναί (ἴ]] εῑίς ιαίοά ρετῖοά, 
Όιο επίτεα(ῖες οἱ Γοπά», ἴἶνε ἀϊδαεδρος οἱ Ἠῖ5 οοιπίΥΥΠΙΕΠ, απά ἔἶνε «οΠΏςθ8-. 
δίοη5 οἳ ΑΡάΠΙΕΙΠΗΠΟΗ, αγα αῑ]κε υπαναϊ]αθ]α ΙΠ γγογκίπσ ιροπ ἴ1α πηϊπά ος 
ΑεμΙ]]ε5, νο {6ε]ς απ πηπαίαγα], οπά αἱπιοδί ἱππιππα. ἀε]σ]ις, {π ἔἶνα ἆἱς- 
αδίτοις εβεοί5 ο 15 βγ. Ῥιέ ἵπ δρίίε οἱ Ἰ5 απρεπά(πσ ερ]τῖε οϐ Ἰηνοίς- 
χαΐε ΤενεηΏσε, ηΟ 8ΟΟΠΕΥ ἆἄοθες {1ο οιηςε] ος ο αρίίογ 5εο Πί, ἔπαη Ίο εβεοίς 
ἃ ἨΠΕΠΡ {ΟΥ οοπηρ]είίης Ἠ5 Ῥιχρο5ε, ΡΥ ἀϊνετίπο ἔιε οὐδίπασγ οἱ Αολί]]ος 

1 ΤηΗ15 π]αΥ ποῖ Ῥο Απ ΙΠΙΡΥΟΡΕΣ Ρ]αςο {ο 54} α Γενν νους πεδροσίίπρ ἴἶιο ΤΠεο]οσγ οἳ 
Ἠοπῃεγ, Τί Ἠα5δ ονεπ Ῥεεῃ ποασ]έ (λαῦ ἐἶχε ταπίέγ οἳ {πε Θαρτεπηο Βεῖης πια ὃς τεςος- 
π]σεὰ 1π Πἱ5 ννν]απρβ; {]ιαῦ Ἠῖς οπιπἱροίεηοε απά οπιπἰδοῖεησο αγα ἀβίπεί]γ αββενίεᾷ, απᾶ 
15 αἰαήλνίος ο ροοάποββ, ΠΙΘΤΟΥ, απιά ]αβίσο ο]εατ]γ ἀεβπεά; απά ναί ἴἶιο Ππιπιογίαίγ 
οἱ ἔπε 5ου], απά α Γαύαγα βἰηίο οἱ γοννηνἆ5 απά ριπΙβΗπιοη{5, ἆγο Ιπου]οαίθά α5 ατίῖο]ες 
ο Ῥεμεί, ΤΕ, Ιπάεαᾶ, ἴθβο οἸεπιοπίς οἱ ἴγιθ το]ρίοη 396 Το Ῥο ἐγασθά ἵπ ἐο Ποπιοτῖςο 
Ῥοεπ]ς, {16Υ ατα, {ου ἴ]ιο τποβέ ρατί, 5ο ἀθερ]γ Ἰπνο]νεά ἴπ απ Ἱπίγ]σβίε τηαζε οἱ {αΡ]6, 5 {ο 
χεφῖγε ἃ, νΕΣΥ παογοβοορίο 6Υγε {ο ἀείεοῦ {παπα » Ῥαὸ 16 18 οεγίαϊῖη, Πεγοτί]οΙοβ», έμαξ, 
Ἀ]έποαρ] ἔπε ιπ]γ οἱ ίπε οἀ]οαά 15 επθῖτε]γ ]ο56, γεί ία 5ΗΡΓΕΠΙΔΟΥ οἳ {αρίέου απ]οηπς 
{πο ροά5 αββεπιρ]εᾶ ον ΟΙγππρας 15 Πχεά απά αποοπίτο]]εᾶ. ἩἨε ΘΙΠΙΠΙΟΠΒ {Π6πΙ {ο Ηΐ5 
οοππο]] αἲ ]ής Ῥ]εαβιτο ; Ίνα ΕΠΙΡΙΟΥΒ έπεπι 5 παπ]δίετς οἱ Πῖ5 ἆεενγεεδ; 6 {νθαίεπβ 
ἔπεπα υν]έἩ ένο βενεγοβί ρεπα]ίε5 ἵη σΏβε οἱ ἀἰδορεάίεπσα, απά Ἠ5 ηοᾶ 15 {ο Παΐ οἱ 4θβ- 
Μπγ. Θ011 ο ἀπνῖπο νη]] ἆοθ5δ ποῦ 4ΡΡροῦΣ {ο Ῥα βἰγ]οίΙγ οΏδο]αίε; 16 ριίἀες, Ῥαέ Τε 
ἀοθς πού αἱιοσεί]ιαν οοι(το] {πο ἀεσγεες οἱ Ἐπίες ν]η]]α, αἲ ἴπο 84Π1θ {1πιθ, «παπος ἵ5 50 
οπ/ἴτε]γ οα{ οἱ θε απεδίῖομ, ἐλλαῦ {χε πνοτᾶ Τυχὴ ἆοες ποί οπσθ οσσατ {μγοιρλοιέ έθ 
Ἠ]αά οὉ {ο Ογβδεο. Όσο οἩ ΤΠ. Β. 156. ἨΠί τεδρεοῦ {ο με ἁῑνίπα αἰ]ραίος, {Π16Υ 
απο ἀῑδίτι {ες αἲ Ίατρε ΑΠΠΟΗΡ {λε νἨο]ε Ῥαπίμεοὴ, απ Ιπίεγπηϊηρ]εά νη(Ὦ εΥενΥ αρρε- 
Ώτε απᾶ Ῥαδδίοη, 6ΥεΥΥ νῖοο απά εποτπαΙόγ, ΝΗΙΟἩ ολαγαοίετῖσε {ιο ἨΠΠΙΑΠ Υ3σθ. Ἠσεποα 
{πε ροᾷς ανα {Γε(πεπ{]γ τερτερεπίεά α5 ἴ]πε Ιππιεάϊαίε «81565 Ῥοίμ ο σοοά απ Ἡ] {ο ππεπ. 
(11. 1. 200. Υ. 906); ἴμοις] πιαπ]ϊπᾶ απο αρῦ {ο οἨαγρε προῃ 8οΠ16 ππ{γ]ειά]γ ἀαιγ 
ΤΙΩΠΥ οἱ {με βὀγγον5 απἀ οα]απϊθες {οΥ ννΠΙο] {εν Ἠανο οΠΙΥ {ετηδε]νες {ο Ῥ]απις 
(04. Β. 99). Α {εο]ίπσ οἳ ἀερεπάσπερ υροΏ ἀϊνίπε αἲᾶ ἶ5 οοηδἰαπ{]γ εκ] ρ]ιοά Ὦγ {ιο 
Ἡοππετῖς Ἠεχοθςδ. Ένεπ οἨ ἴ]ιε πιοδέ ἐγ]ν]α] οοσβδΙΟΠΕ {Π6Υ ἵπιρ]ογα {πε {ανοιγ απιᾶ ϱτο- 
{εσίῖοη οἱ {με σοά5; απᾶ οα6Ἡ οἱ ἔλεπα 5 8ΟΠ16 Ῥαίτον ἀεΙίΥ, ἐο νλοπα Ἡε πενογ {α1]5 
{0 αΡρρεα] οπ οοσβδΙΟΠΕ οἳ εβμεοῖα] ἀῑβιοι]ίγ ου ἆαηρεν (Α. 95. Τ. 440. Κ. 278). Απᾶ 
Ἠετο 16 νη]] Ῥο ενίάειέ ἐ]λαί ἔλα ορίπίθι, ΙΠΙΟἩ περαχᾶβ ο Ἡοπιετίο πιγίΠοΙοΡΥγ αβ 
επίῖτε]γ Πριγανε απ α]εσογίσα], 15 αἱιορείμες αὐ νατίαποο νη(] ο παίιτο οί ἴμο 
δοᾷβ {Παιηβε]νας, έ]να πιοάε οἱ (εῖν εκϊδίεηςσθ, απά {Πεῖγ ΠΙΑΠΠ6Σ οἱ αεἰοῃ. Ἐκοερῦ 
ἐλαί Ἴλεγ αγο ἀεβοτιρεᾶ α5 ἰα]]εν απά πιογε πηλ]εδίῖο, απά επάεᾶ γα βαρετῖον βἰγεησί] 
(5. 828. Ο. 961), 61εγ Ἠανο ἑαηρίρ]ε Ροᾶἱε5 απᾶά αοίῖνε 1Π196, απἀ {1εΥ εχετοῖδο ἴ]θ 
Β4Π16 οογρογεα] {πποβῖοη5 45 πιαπ]πᾶ. ΑΠ Ἱπηπιυτία] ἰχὼρ Ώονβ Ιπάεεά Ἱπ ἐπεῖτ 
γεῖης (1. Β. 940), ννπῖο]Ὦ 56εσαγος {ο ἔλετα εὔετπαὶ γοαί] » Ῥαΐ 16{ ἆοεβ πού Ῥγεδεχγε {]επι 
{νοια Ἠατίς απά αεοἰἀθηίς, ννμ]ο] βαρ]εοῦ ἔεπα {ο ραῖπ, αἱρεῖό Πεγ ατα Τνεε {Τοπ εἴέ]αν 
516ἷΠο58 οἱ ἀϊδεαςδε (Β. 989. 409. 868. 885. 901). ΤΠεγ ατε ρεπετα]!;’ Ιπν]βι]α, Ὀιῦ οσσα- 
ΒΙοΠα]Ιγ αΡρεαχ {ο α {αγουνίέα ππογέα] ἵπ ἔ]λα {ουπα Οἱ 60Π16 Ἠάππαη {π1επά (Β. 189. Ω. 464), 
νε {Π6Υ αγο αβδιια]]γ τεοοσηϊ2εά ὉΥ εἶχε ρεσου]ίαχ τηα]εδίγ οἱ ρα1ί,ου ἴπο ἀαζζ]ίις Ὀτί]]απογ 
οἱ εγε, νν ίσο] 15 πεγετ ]αϊά αδίἀε (Ἑ. 778). ἴπ οχἀες {ο τεπάεσ πποσία]ς Ιπν]διρ]ε, {Π6γ Ίανε 
36ο {λε Ῥοῦνεν οἱ επγε]ορίῃρ ἔΊχεπι 1Π εἶἸοαάδ: απᾶά ἐποαρ] ππαβ] {ο αγετί ἔ]ε δίνο](α 
οἱ ἀθεαί]ι, ἴπε πατασα]οας οιχο οἱ ψνουπᾶς 15 {γοαιθη{]γ αυἰτ]ραίαεᾶ {ο ἐπεπι. Ίο ἱπ[ετῖου 
ἀεϊιῖας, οθγίαϊπΙγ, απο πο οπιηὶβοϊεπες Ῥιέ {Πεγ Ῥο5βε58 3. ἆερταοο οἱ {ογοβῖρμέ απά 
Ἰπίε]]Ισεποο {αν Ῥεγοπά ο οαραΡ!]1165 οἱ παει (Ἡ]. Β. 486. Ἑ. 441). θε αἶδο οἨ Π. Α. 
194. Ω. 626. 

3 566 {μο ποίςς ΟΠ {λορο Ρᾳ58856Ρ. 
Ρ 



πχχὶν ΡΕΒΙΙΜΙΝΔΗΥ ΟΡΒΡΕΗΠΥΑΤΙΟΝΡ, [θεςτ. ΠΠ. 

Ἱπίο α ἀιβοτεπί αηπε], απά τεπάετίησ Ἠϊπα α5 απχίοιι5 {ον Ῥαΐ]ε, απᾶ {ο 
πηθεί απά 8]αγ Ηεείοτ, α5 ε Ιαὰ Ῥεεπ {ΟΥ {ε 5αοςᾳ5» οἳ Ττογ, απά ἀείετ- 
πη]πεά {ο τεπιαῖη Ιπασίνθ. Ἠε αοσοτϊησ]γ ἴδδαος Ποπ 5 τειϊτοππεε, 
τενεησες ἨΙπηςε]{ προη Ἠεείος, απά τεςο]νε5 {ο σίνο Ἠῖδ ππρυτῖεά «018 
(ο ἔἶιε Ὀϊγάς απἆ Ῥεαρίς οί Ῥτεγ. ἘΤΗϊ5, ασαΐη, ἵ5 ἵπ ἀῑτοοεί ορροδ!ῖοη {ο 
Ώια νυν] ο ᾖονο, πο ἀεδίπες Πεείογ {οτ Ποποιταξ]ε Ῥατία]. Αοσοτάίπσ]γ, 
Ἰε ἶ5 ασαϊη ἀῑνοτίεά {Τοπα Π]5 Ῥιτροςε ΒΥ α εοπηππαπά Ποπι δαρίίετ; απἀ ἴμο 
Ῥοάγ Ῥεῖησ σίνεῃ πρ {ο Ῥτίαπι, απά Ἱοπουτεά νι {απετα] πίτες, (Πε υν] οί 
7ονο 15 αεσοπηρ]δ]εά, απά {λε Ῥοεπη «οησ]αάος. 3ο ἔμαί νγο τεα(Ι]γ τεσοσ- 
ηπίσο ἴἶια ΠΙ]] εχίοπί οἱ ελα Ῥτοροδίῖοη 1π με Ῥτοεπῃ, απά ἀειεεί ἴἶχε αγσιι- 
ππεηίέ οἱ ἔἶνε Π]αά, νο] 15 οἰεατ]γ Ιπίεπάεά 1ο ἀἱκρ]αγ {ενα Ιτεβὶςίρ]ε 
Ῥουγει οἱ (νε ἀῑνίπε νυν] ονεν ἴε πιοδί τοβο]ιίε απἀ ἀείεγπιπεά νν] 
οἳ ΊηαΠ, εκοπιρ]ιβοᾶ ἵπ {πο ἀοαίι απἀ Ῥυτία] οὗ Ἠεσίοτ, ὮΡΥ ἴιε ἵη- 
5ιππεπία]ίγ οἱ Αομί]]ες, ας νο Ἱηπηεάϊαία Ῥτε]τηῖίπατγ {ο με ἀεδίγαςίῖοη 
οἱ Ττου !. 

Νον; 1έ 15 Ε45Υ ἴο ἀἴδοονοτ, ὮΥ αρρ]γίπσ εῖς αγσαπιεηί {ο ἴε Πας, εἶναι 
1 οουγε5ροπά5 εκαο]γ ννἩ (ο τα]ες ]αιά ἆονπ Ὦυ Ατικίοίε, απά νι νε 
Παάσιποπέ νΏῖο] Ὦε ας ἀε]νετεὰ τοδρεείῖπσ έἶαι Ῥοεπι: {ος 1 ἵ5 εησασεά 
πν](] οπθ αοιῖοπ”, απά ἵ5 ΙΠ Ιδε]ί α οΠ6, επΏτε, απἀ Ῥετίεοί ν]ο]ε, Ῥος- 
ςο5είησ {ος οδεεπίῖαὶ απαες οἱ υπῖίγ απά επΏτεηοςς,---α Ῥοσίπηίπς, ἃ 
πηϊάά]ς, απά απ επ”. Τ]ας νο Άπσετ οἳ Αομί]ες, απἆ 15 οοπδεφιεῃί 
εβεοίς πἼροη (ο (τοε]κ, ατα ἴἩε Ῥτορετ ἀρχὴ, οἱ θεφππίπαᾳ; νε ἀεαῖῖι ος 
Ἠσοείου, {ο]]ονγεά Ὦγ Πΐ5 φεριι]ο]ιγαὶ Ποποιι5, ἵπ νγ]ΙἩ ἴμε Διὸς βουλὴ ἶ5 
Δοσοηρ]]ισά, ἶ5 ἴ]ιε τέλος, οἵ οπἀ; απᾶ νε ροῖπέ αἱ ΥΠΙΕΗ νε γη] ος 
Φαρίέου Πνςε 5Ίοννς 15 ππαπ]{οςί 5αρογΙοσΙέγ ον6τ (ο νι] οἱ τησ, π τεςα]]- 
Ἱπσ Ασλί]]ες {ο πε: Πε]ἀ, 1.6. Όια ἀεαίι οἳ Ῥαΐτοε]α5, ἶδ {πε µέσον, ΟΥ 
πιἰἀαάζο.  ΊΝ νεπερ Ιε εἰεατ]γ αρρεατς Όμαί με ππαῖη ααεῖοῃ οἱ ἴπε Τ]αά 
16 5ἶησ]ο απά 5Ιππρ]ο, µία καὶ ἁπλοῦς, απᾶ αἱναγς ἀῑτεσιεά {ο οπο απά {πα 
ςα1πε Ῥοϊηέ, {ο υίο]ι αἲ] 185 νατίοις Πποιάεηίς ἀῑτεςί]γ (επά: νΙΖ. ἴπε Ῥτίης- 
ἵησ απ Ποποιταῦ]α ἀθαί]ι απἀ Ῥατία] προπ Ἠεείοτ Ὦ} (λαο ΙηδέγαππεπέαΠίγ ος 
Ασμ]]]ο5. Όπ ια οἴεν Παπά, (ας οἱ Όιε Οἀγβεεε ἶς οοπιρΗσαίεά, (επάϊίπσ 
ποξ οη]γ {ο ο ΡτοβρεπΙίγ ος Ὀ]γδῬες, Ῥιί αἰδο {ο ἔα ἀεδιισίῖοιῃ οἳ (πε 
η]ίοις”. Απά Ια51γ, ο ατσιπηεπί οἱ Όιε Πῖαά 15 εχαςί]γ «ο-εκίεηδίνε 
νν]έ πε ]εησί] ο ἴπε Ῥοεπῃ, 5ο (λαί λετε 15 πεΙίῃεχ ἀεβεΙεποΥ ποχ τεάη- 
4απογ ΙΠ 15 εχίθηέ. 

Ἠεηπσε, «Ίχεπ, Ίνθ αἲ οπσθ Ῥρετοεῖνε {πα παίατο Οἱ {Πε εΙΤΟΣ Ιπίο ννΠΙς] 
πποάθτη ος» Ἰανε {α]]οΠ, γη] τεδροσί {ο {ια αοίῖοη οἱ πε Τ]αά. Τπε 
᾿βτεί ης ννλ]ε]ι βίος (ἶνε εγο αἲ ένα ορεπῖπσ ο{ (πε Ῥοεπῃ, 5 ἴπε Απηρεχ 
οἱ Αο]ί]]ε5, απἀ Ες Ίιας Ῥθδει σεπετα]]γ απιπηεᾶ, Ἱπάερεπάεπί]γ οἱ απΠΥγ 
εοΏππεχκΙοη γ(Ἡ έλα 5οεοπά εἶαι5ε ο{ πε Ῥτοειη, 45 ἴἶα Ῥτίππατγ αΤσιΠΙΕΗΕ, 
Βιιέ ἵπ αρρ]γΊησ είς ατσιπηεηὲ {ο ἔἶνε Ῥοεπῃ Π5εΙί, 1έ 15 {ουπά {ο {α1] αἲ ενα 
οροεπίησ οἱ Βοοκ ΧΥΠΠ., Ιεανῖης απ εχεςς» ο πεατ]γ δέυεπ Ῥουκ. Α 
Ίο55 οχσες», Ὀιέ 5611] εαπα]]γ Γαία] (ο νε αβδιπηρίοη, 15 οβδεινεά ὮΥ (οβα 
οπ]ῖςς οἱ έλα Ἐτεπο]ι 5οΠοο!, πγ]λο Ἠανε (ποισ]ί εναί νε αγσυπηεπέ πιαΥ Ῥε 
ἀΙδεονετεά Ιἵπ ἔε Ῥταγετ οἱ Τ]μεςδ. Τ]ετε 15, ἵπ μῖς «15Ε, α τεάππάαπςε 
οἳ ἔωο Ῥοοις. Ἀουυ Ιέ 15, αἲ αἰ] ενεηίς, εετίαῖΏ, ἰλαί Ῥοίι οἱ ὤπεςσε αἷσιι- 

1 Ῥεππς Ργίπιατη 4πζιπιοπί οἵ το Γαά, «Ἡ. Ψ. Ρ. 164. 
2 Απὶδίο. Ῥοεξ. «. 8. περὶ µίαν πρᾶξιν, οἵαν λέγομεν τὴν ᾿Οδύσσειαν' ὁμοίως δὲ καὶ 

Ἰλιάδα. 
6 Τρίά.ς. 7. Ὅλον δέ ἐστι τὸ ἔχον ἀρχὴν, καὶ µέσο», καὶ τελευτήν. 
4 Τν]ά. ο, 24. ἡ μὲν Ἰλιὰς, ἁπλοῦν καὶ παθητικόν' ἡ δὲ ᾿Οδύσσεια, πεπλεγ- 

μένον. 



βιοτ. Ιν.]  ΡΕΕΙΙΜΙΝΑΗΒΥ ΟΒΒΕΕΥΑΤΙΟΝΡ. ακαν 

πηθηί5 «αηποί 6 ἴταθ: απά οπο πνου]ά Είη]ς εἶναί, α5 πεϊέ]ογ οῦ (επ ρἶνες 
Ένα ΠΘΟΘΒΡΩΣΥ τοβυ]ίς, (ο {αϊγεςδί οοπο]αδίοη 15, {αι Ῥοί]ᾗ ατα {αΐδα, ΒΗ11 
έε οπε ος {6 οἵπετ Ἰαά Ῥεεπ ΙπνατίαΡ]γ αἀπετεὰ ἴο, 01] Μν. Ῥεπη ν]πά]- 
εαζεά Ατίκιοί]ε {οπι {πε «Ἠαγρο οἳ Ῥείης Ἱποοπηρείεπί (ο αΡΡΙΥ α αἴπιρ]α 
τυ]ε ος 5 οἵνΏ, απᾶ ερίαρ]ἰδ]ιεὰ γν]ιαί νο Ἰανε Ἰμδίέ 566η {ο Ὦε {ο ΡΓΙΤΠΑΤΥ 
ατριπηεηί οἱ ἴἶιε ΠΙαά). 

Τίς στα(ιίοι5 αβδιπρίίοΏ, α5 αἰτεαάγ οὔῬδετνεά, Ίνα, ἀοιρί]εςς, πια- 
τεγία]]γ οοπίτρι(εά {ο ἴἶνα Ῥγορασαίίοῃ Οἱ {ἶλοδε 6ΥΓΟΙΑ, ΥΙ] ἆγα 5ο 
Ἱη]ατίοις5 {ο [ιο {9ππο οξ Ἠοπιετ, απά ἴἶε να]ιε ο 5 Ῥοειης. Νο οπ]γ 
ας Τέ Ῥεεη {Πε ππεαης οἱ οοπάεπηπίησ α5 δριτίοις5 (ο Επαὶ Ῥου]κς οἱ έἶια 
Πας, Ὦ}. νίο]ι Τε ἵ βαρροδεά {ο εχοεεά (ο Ἱερ]ήπῃαίε Ἰοησί]ι, Ῥιί ραξξασα 
α{τετ Ῥαδεασθ Ίπας Ῥεεη {δαίεά ΙΠ λε 5αΠΠΟ ΙΙΠΟΘΓΕΙΠΟΠΙΟΙΣ ΠΠΩΠΠΘΥ, ΙΠ{Ι] 
Ἱτ 195 ἀῑβπου]έ {ο ἀείεγπιῖπα ν/μαί Ῥοτίοη ἴἶε οπῖος 1π απεδίοη αἱ]ουν ἐο 
Ῥε]οπο {ο ἴἶε Ῥοεί, απἀ υν]αί {16Υγ τε]εσί. Ἠεγπε, ἵπ ρατήου]ατ, Ἰας πο 
Ἠεβ]ίαίεά {ο τεβίση α πηεχοῖ]ο5ς Ῥτορογίοπ οἱ {ια Ῥοεη {ο (1ο ἨΠαρδοβϊρίς; 
ιτ]κῖησ ουί, νηποιί ΑΠΥ οἵἴμει αβίσηπαβ]θ Υ68δΟΠ, ΨΠαίδοεναγ 5θεπηεά {ο 
οΡΡοςε 5 οΏ {πεογεᾶσα] νίενν. ο βτεαί, 1η [8οῖ, Ἠανο Ῥεεῃ ἴἶιε ἀεργθ- 
ἀαίίοης πνΠπ]οἩ Ἠαγε ἴἶιι Ῥεεπ αἰίεπιρίεᾶ, (αί, Ἰναά πε Ῥαδδασες Ώεοῃ 
αοιπα]]γ εγαθεᾷ, (1ο οοηπεσίεά απΙίγ ος ἀθδίση, νο] ἶ5 5ο ΠΠΠΟἩ απά 5ο 
Ῥτεροδίετοιιδ]γ αἀππ]γεᾶ, ενεπ Ὦ} ἴιοδε νο ἀεπγ ἴἶιε τιπῖέγ οἱ ένα υντί{ας, 
πγοιι]ά Ἰανε Ῥεεῃ ΙπενΙ(αΏ]γ ἀεδαογεά. Ιπίετρο]αίίοης, α5 νεἰ] α5 οπηΙβδίοης, 
Ἠανο, η αἰἱ ῬτοβαβΙΠψ, εοτταρίεά ἔἶε (εχί Ιπ {ο «01196 ΟΓ 50 ΤΠΑΠΥ ασες, 
Ίηοτε ρατου]ατ]γ ἀπτίησ νε τενίδῖοη οἳ (πε Α]εχαπάτίαπ οτιᾶςς; Ὀιί 
(ποτε ἵ5 [αν Ἰε5ς {αῑί] {ο Ῥα Γεροδεά ἵπ ἴἶιε απηριία(ῖπσ γδίοτη οῇ Ηεγπα 
Ἀπά Πῖς ἀῑδεῖρ]ες, ἴἶναῃ 1η ἴα οίμαεχ αχίσ6ιης 5ο {οτοΙβὶγ πιαϊηίαϊπεἁ Ὦγ 
Μακτορίας:----Ίγία Ίσα ο «ηιο ἐπιροδδίὐία ]ωαάϊσαπίων, οεῖ ζουί Γμήπιεῃ, 
υεῖ Πεγοι[ί εἴαυαπι, υεῖ υεγδμπι Ποπιεγο δαὐίγαᾖεγα”. 

ΗΕΟΤΙΟΝ ΙΥ. 

ΟΝ ΤΗΕ ΡΙΑΙΕΟΤ ΟΕ ΗΟΜΕΠ. 

Πηγή τις τῆς διαλέκτου. 

Τιάζε ΦεμνενοαΠϊ Ῥτευ[, αἆ Ἠοπι, 
| 

Έκομν {Πε δε οἱ ΠΠΑΠΥ γγοτάς ἵπ ο Π]αά απά ἐἶνε Οἀγσρεα, νη]ίο]ι ἔἶνε 
βταπΙΠΙΙΙ8Η5 οοηδίἀοχ α5 εχε]ιδινε]γ Αο]ῖς, Ιέ ας Ὄεει νετ σεποτα]]γ 

1 Τμε ν]ο]ε οἳ Μν. Ῥειπ)ς {γοαίῖφα ννῖ]] απαρ]Υ τεραγ ἴ]ια τεπάευ {ον 188 Ῥογιρα]. Α. 
Ῥπϊεί βΚκαίοἩ οπ]γ οἳ 185 εαρ]εοί 15 σίνεπ ΙΠ ἴἼεδε οἨβεγναίίοη8. 1Τὲ Ἠαβδ Ῥεοῃ, ἨονενοΥ, 
ο)]εσείεά ασα]ηδί 5 Ἠγροί]ιερίς, (λαί α Ῥ]απ 5ο ατῃοῖα] να ΡγοβαΡΙγ πευεΥ οὐπ{ίεπ]- 
Ρ]αΐεὰ ὮΥ λε απίλοςς ναί α ἀῑνΙδίοῃ 5ο τεβπεὰ 8 ἴε δερἰπηϊΐπφ, πιάαϊ[α, απιᾶ επ, οἳ 
Απϊβίοίς, 15 {αν ἵηπ αἆναποο οἳ Ἠοππεχ)5 ασε; ἐ]ιαί 16 Ίπνο]νες απ πίετργείαίοπ οἳ πο 
Άτοωπιίηπι, ποῦ ΟΠΊΥ Ἠαχδ απά οὔβοιγε, Ῥαΐ οοηβίδῖτης ρατί]γ οἳ απ Ἰπνοσαίίοη οἱ {ια 
Μιςβε, απά ρατ!ί]γ οἳ απ αβδεγίίοη οῇ το Ῥοεί; απά ἐ]αί έμε ν]ο]ε Ρυεπι, Π]τε ἐ]ιαί ο ἐἶια 
«χ, 15 α πιεγε ταπηίης 8οἩ5, α βΊπΙρ]ο παγγαϊῖο ἀϊγεσία οἳ ἴ]ιε ρτεκί ἰα]ο οἱ Τνογ. Το α 
εεγίαϊπ οχίεπέ {πεδε γεπιαχ]5 αγε οπί]εᾷ {ο οοπβἰἀεταξίοη : Ῥαέ {ΠοΥγ β(]] Ίεανο (ἶνε 
Ροίπέ οἳ Αχϊρίοί]ε”ς {αἴ]ανα Ἱπ ἴπο αρρ]ίοβίοπ ο Ἠἱ5 οἵνη χπ]θς αοσθίμετ απίοις]ιοᾶ. 
με βαρροβίδῖοη {Παΐ ιο μῆνις ᾿Αχιλῆος νν]] ἹερίθπιαίεΙγ ἱπε]αᾶε {16 χοσοποϊ]ἰαίίοη απᾶ 
1{5 6ΟΠΒΘΦΙΕΠΟΕΡ, πηα]κος {λε βουλὴ Διὸς 4Π ΠΠΘΟΕΕΡΑΣΥ αρρεπάασε ; ΠΟΥ ἆοθΡ 1ὲ αΡΡεαΣ 
Όιαί Όλετο ἵΒ απγ Ῥοευ]ίαχ Ππε]οραπσε 1η {πο ραποίαββον οἳ {λε Ραξβασος νήσο] Μη. 
ῬεΙη”5 αγριπ]εηί θιᾳσοβί5. Ῥεο ΜΣ. Η. Ν. Οο]ετίάσε΄5 Γπίγοδιοίίοη ἴο ἔ]ιε δέιᾶν οἱ ἴ]ια 
ὤγεε] Οἰαεείο οείᾳ, ΡΡ. 200. 8ᾳᾳ. 

2 Μαετοῦ. Ῥαΐέαγῃ. ὃ. 9. 

υ 9 



Χαχνι ΡΒΕΕΙΙΜΙΝΑΕΥ ΟΒΡΕΠΥΑΤΙΟΝΡ, [Θεοτ. 1Υ. 

ειρροβδεά εἶναι ἩἨοπιετ” Ίαπσιασε ἵ5 α παχίατο οἱ {πε Τοπίο απᾶ ἄγο]ία 
ἀἰα]εοί5, απᾶ Βεηί]εν Ίας αοροτάϊησ]γ ἀῑςπσιϊκμεά 1έ Ὦ}γ νο εἰατασίετ- 
Ἰφςο ερί]εί, «Φοζΐσο-]οπίοὶ. Α εοπ{αδίοη οἱ ἀῑα]εοί, Ἠούγενετ, 58εΠῃ5 
ίο Ὦε α 5ρεεῖες οἱ αποπια!]γ, π]ο]ι ἨἩἨοππετ γνου]ά πο Ἠανε αἀπηεεά Ιπίο 
5 Ροείης; απά Τε 1 Όε {ουιπᾶ, ρου ΙπαμΙτγ, εἶναι Τὰ Ἰαησιασε ἶ5 655εΠ- 
Πα]]ψ Ιοπίο, απά ἶναί νυΏ]οὮ ννας οιττεηί]γ 5ροκεη ἵη 5 πανε οουΓ{ΤΥ 
ἁωτίης ἴλε αρε ἴηπ νΠίοὮ Ἡε Ἠνεά. 

Τ]ιο οτἰσίη οἱ ἀῑα]εοίς ἵπ (τεθος πιαγ Ὦς (πασεά {ο ἴἶε Ἱπηππεαϊαίε ἆε- 
φεοπᾶαπίς οἱ Ἠε]]εῃ, 5οη ος Ώεισα]ίοη, ἔποπη νγποπα {πε «οΠΕΤΥ τεσοῖνεά 
186 Π9π1θ. νο οί {λε 5οπ5 οἱ ἐς Ῥτίησε, Αδο]ας απἀ Ώοτας, Πανῖησ 
Πχεά αροη φεί(]επιεπίς αρατί, απά ΙΠπίεγπχίησ {λεῖτ ΟΥΏ Ἰαησιασο ουν] 
Ειναι οἱ (πε Ἱοτάςθς {ο πνλΙο] {ἴνεγ αἰίασ]λεά (λειηδε]νες, σανε τῖσε {ο {πε 
Ῥεειυ]ῖατ ἀῑα]εοίίο νατεεῖες νν]]οὰ Ῥεατ (είς τεδρεσίῖνε Παπης. Ίπ ἴπε 
πηθαῦ ἄἴππε Χιίλας, (Πεῖτγοιησετ Ὀτοίμοτ, Ῥαςςεά Ιπίο Αεάσα, απά τπαττ]εά 
α ἀαιισ]ίετ οἱ Ἐπτεσμί]εις, Ὦγ ν]οπη νε Ἰαά ἔνγο 50Π5, Αοπερας οπἀ Το. 
Αεαρας, ΙΠ 6οΠ5εαιεπος οἱ 4η ασοἰἀεηία] Ἰοπαϊσοῖάς, τεεϊτεά Ιπίο Τμασοπία, 
απά σανε Ἠῖ παπης {ο ἰἶναί οουπαγς νηῖ]ε πο Αλοπίαης αἀορίεά εἶναι οἳ 
Το, απά {ποια Ἰήπα νγετο σα]]εά, ἵπ ἴπε ασα οἱ Ἠοππεσ, Ἰάονες", απά πεῖτ 
Ίαησιασαθ, Ποπίαπ. 

Νε]εις, {πε 5οηπ οἱ Οοάγας, 1εά α οοἶοπγ οἱ Τοπίαης Ιπίο Αδία Μίποτ: 
απά Μτ. Κπὶσμί 5ασσοφί5 ἴλαι Ἠοππετ πΠαΥ Ἠανε Όθεη απποησ Ἠΐς οοπ- 
Ραπίοης'. 1τ 15 οἶεατ ἶναί Εἰῖς φαρροςίῖοπ τηϊΗίαίος ντἩ [να {πεοΥΥ νΥΙεἩ 
Ρ]αοες ἴΊε ἀαίο οῇ Ἠῖς Ῥοεπις Ῥείοτε ἴἶνε τείατΏ οὗ νο ἨεταςΠάο»: Ῥαί 
Αδία Ἰαά Ῥθεεπ ῬαγΠα]]γ οο]οπίπεά Ῥείοτε {ο στεαί Τοπίο ππἰσταίϊοη, Ῥτο- 
Ρετ]γ 5ο οα]]εά: 5ο ἴἶναί {Ἡε Ῥοεί νγας 1η αἱ] ῬτοδαΡβΙΠέγ οπο οἳ νε οατ]]ετ 
φοίΐ]ει5. Αί α]ἱ ενεηίς Ιέ πιαγ {αΙτ]γ Ῥε Ιη{ειτεά (λαί {πε Ίαησαασε οἱ ἴε 
Πιας ἶ5 αη πηπηϊκεά «ρεοίπποη οί {6 οἷά Τοπίς, απά πΠεασΙΥ πε 8αππε (μαί 
να 5Ροκεη 1π Αίῑσα αἲ λε ἄπηπε οἱ {νε αΌονε πσταίοη. Τη (5 εατ]Υ 
δίασο ο{ (ια ἀῑα]εοί, Ιέ σαη 5οατοεΙγ Ὦε 5αρροδεά {ο Ἠανα Ῥοβδοβεεά {Ἴοςδθ 
ἀικαησιϊς]]πσ ρεσοιΠατίτες, Ὦ} υνμΙο]ι 1έ 15 ππατκεά 1η εἶνε ννοτ]ς οἱ Ἠετο- 
ἀοία. ΈΤ]ε 5ενετα] ἀῑα]εοίς ογσῖπαΙ]γ τείαϊπεά ππαΠΥ {οτπης απά Ιπῃεχίοης 
1Π «ΟΠΩΠΙΟΠ (1 εασ]ι οἵἩες, απἀ υνὮ ἴε πποίπετ ἴοησιας, Ποπ νε Ῥατ- 
Ῥατιῖες ο νυμ]ε] νε Παά Ῥιιέ τεσεπ!ί]γ εππεισαά: απά νε σταπηπηατίαΠς, 
η αἰιτιραίησ {ο ΗΟΠΙΕΥ ἴΊε πδασε ος Α.ο]ιο απἀ ὨΏοτίο ρεσου]ατῖᾶες, {οτσεί 
Όναί Ώνεγ ννετε ποῖ ῬεειΠατίέῖες αἲ λε ἄπια νε Ἰε πυτοίε΄. ΤΠεΥ ὧκε 
Όιε Ίαησαασε οἱ Ηετοάοία5 α5 {πε φἰαπμάατά οἱ ριαγε Ἰοηῖς: απᾶ, Ῥεσαιιςε 
ελα Ῥοεί εππῃ]ού5 ΠΙΑΠΥ ΓΟΓΠΙ5 ΠΙΕΙ αγο πο {ο α ππαί νη(ῃ ἵπ {ο ῆΐς- 
τοτίαη, {ΕΥ οοπε]αάε αἲ οηΏσε (αί ἶνε ἀῑα]θεί οἱ ἴπε {οτππετ ἶς ὀπριγε. 
Νονν ἔΠετε 15 ηΟ ΠΠΟΓΘ ΤΕΔΦΟΠ {ο 5ΙΡΡρο5θ αι (πε οἷά ἸΙοπίς τεππαϊπεά 
5{α{ἴοΠΤΥ Ιη Ασία, ίπαπ Ολαί (πε οἷά Αις, νπῖεὮ ἵνα λε 5αππε ἀῑα]αοί, 
τεπηαῖηθᾶ 5ία{ΙοΠατΥ 1η «πτεεσε; απά Τέ νου] Ὃε α5 Ἰαςί ἴο εχαπηπε ἴε 
Ίαησιασο ο{ Ἠοππετ Ὦγ ἴπε 5ίαπάατά οἱ ΤΠασγάϊἆες, αξ Τε ἶἵς ὮΥ εῑαί οί 
Ἠετοάοίας. Αί πα 6αππε ππε, ἴπε ἀῑα]εοί οἳ Ηετοάοίας, ἵπ εδεεπΠα]]γ 
εατασίετῖφεῖο Ῥοϊπί5, 5 Ὦ}Υ ηο Ἰπεᾶης 5ο ἀῑδίπεί ποπ ἐαί οἱ Ἠοππετ, 
5 ΤΙΔΥ Ῥετ]μαρς Ῥε 5αρροδ5εᾶ: απᾶ οεγίαϊη]γ Ἰε5 5ο, ἴλαη ἴε Ίαροε οἱ 

1 Ἠοβ]εγ, ἄε Ῥγοξοδιϊε, Ρ. 156. 
3 9εο ΟΠ Π. Ν. 086. 
3 Ῥτο]εροτη. ἵπ Ἠοπῃ. ξ 66, 
6 Κπὶσμί5 Ῥτο]ερ. ἵπ Ηοπι. ὃ 70. ΆῬαγεπε εἰ Ίοπς, 6 φπο τε]ίφια οπιπες ε[Πιιπεγιπί, εδἰ 

Τἴπσια Ἡοπιεγίοα : φις ποπ ϱ ἀνετεία ἀἰα[εοιῖς εἰ [ἱοσπίέτϊα 1 οεἱοῖς, αἱ φγαπιπιαίτοῦ εοπηπίαγαπὲ, 
σοπ]αία εδ, εεά «4οἱαογιι τε [Δαπαογιπη ὉείογἹΊι ΦΕΥΠΙΟ φιοἰαἰαπιιε εἲ πῖνεγεα[ς Γη : 
φιο, Ποπιογίοῖε {επιρογίδις, οπππία ριδίῖσα εἰ ρτϊναία πεφοίῖα ἐχαπεϊφεθαπίαγ; αἴφιιο ΟΠΙΊΕΒ 
βέπΦι5 αἱ α[[εοίμς απἰπιογαπι εηργἰπιεὐαπέιν, Όθε 8ἱ5δο Μα{ΐ. ἄν. στ. 5 6. 



Θεοτ. ΙΝ.] ΡΕΕΙΙΜΙΝΑΗΒΥ ΟΒΡΕΒΥΑΤΙΟΝΡΕ. Ὁ απαπανι 

{οιτ οεπίατῖες Ῥείννεοη (Παίγ τερρεσείίνε ασος, νγοι]ὰ τεαςοπαΡ]γ θεά 5 έο 
εχρεςί’. 

Βυΐ (ποασἩ {πε Ἰαησιασε Ἠαά ποί γεί ατγῖνεά αἲ ἴἶναί Ώ1]ποςς απά Ῥει- 
{οοίῖοη ν]ο] Τε ατεγννατάς ασαι]γες, ἵε Ἰιαά τίδεῃ, πενετί]ε]αςς, {ο α 60Π- 
Ιάεγαβ]ε ἀεστεο οί οοηδίδίεπεγ απά Ῥο[ϊδα.  ΈΤ]ε Ιοηίαης, νο ν/εγθ ἵπ 
Ῥοβθεβείοη οἱ α το] απά Πακιτίαπί φοἵ], απά 800 Ῥεσαπ {ο Τ86 Ιπ σΟΠΙ- 
πηπρτοῖα] ῬτοδρογΙίγ, Ύεγε ἴἶνε ΒΥςί νο 5ο[επεά ἴἶνα αδροτίῖες, απά Ἰαῖά 
αδῖἀε (ε Ἠασδη απ ἱππατπηοπίοις Ιπῃβεχίοης οῇ επεῖτ πποίμεγ ἴοησιθ. Τέ 15 
εχίγεπιε]γ παίαταὶ {ο 5Ἱρροδε (λαί Ἠοππεγ νγοιι]ά {πα οΥετγ αἀναηίασο οί 
Όνα Ιππργονεπηεηίς υίο Ἰαά Ῥεοπ αἰτεαάγ Ιπίιτοάισεὰ Ιπίο ἴε Ἰαησιασε, 
1{ ηε ν/α5 ποῖ ]εά Ὦγ Ἠῖς οὔη οχι εταπί σεηῖας απἀ πηιιθ]σα] ϱαχ {ο οχίοπᾷ 
ἵτ5 τεβπεππεηί,. Τ]ε Ῥοοίς νο Ῥτεσεάεά Ἠΐπῃα, παά ἀοιῦί]οβς οοπέγῖριτοἆ 
5οπηεί]ίησ {ο {ο Ῥεπεβοία] «Ἴαησε; απά Ίιε να ποί ΙκεΙγ {ο πεσ]εοί 
νε ππαϊετίαἰ5 νγ]οὮ (Ί1εγ Ἰαά Ῥτερατες {οχ 1έ5 ατίλεγ αἀναποεπιοπέ, Τε [5 
ενΙάαηί, ἵπ {αοί, {Γοπα {πε (πΙβίησ αἰίεταίῖοη γνΠΙο αρρεατς {ο Ἠανθ (α]κεη 
Ρίασε ἵηπ (πε Τοπίο ἀῑα]εοί Ὀείννοεπ (λε (πες ο{ Ἠοπιεχ απἀ Ηϊρροσταίος, 
ελαέ Τε Ἰαἆ τοσεϊνεὰ Τε εἰαταςίετίίῖο {οὐπῃ, απά αἰίαϊπεά α Ἠΐσὶ ἆεστεα 
οἱ Ῥο]15ῇ, ἴπ ἴε εππε ο Ηοπιος ἨπηδεΗ, Τὲ νν]] Ῥε πεοεςδατγ {ο Ρροῖπέ 
οτί ἴλε οΏΙεί ρεει]ατῖῖος Ὦγ υνηῖο Τετ ἶ5 ἀϊδαπσιίςμεά, απά {ο ποίθ ἴοςθ 
νλῖο]ι α{τεγνγατάς οεαδεᾷ {ο Ῥε Ἰοπῖο, απάἀ Ίνεταο τείαϊπεἁ ὮΥ ἴἶα ᾖο]ίο 
απά Ὠοτίο τεςρεοινε]γ. ΈΤ]ε τείετεπεθ πηιιδί Ὦο πηαἆε ο6 ϱΟΙΙ5Ε {ο ἴἶια 
Αίάῑο αφ α απατά; απά Τί ν] αρρεατ ναί ια πιοδί 5ιτ]κίπσ ἀἱβετεπος 
Ῥείννεεπ ἴ1ε ἔννο ἀῑα]αεί5, νΥῖο] ἵνετο Ῥοΐ]μ οτἰσίπα]]ν (πα 5αππε, ἵ5 ια 
ΝΥΠΙΕἩ αγο5ε ουέ ο χε παίίοπαὶ οἨατασίετ ος ἴΠε Ῥεορ]ε, ὮΥ ποια {ΕΥ 
Ίνετε τεςρεςίῖνε]γ εηΡΙογεά. ΈΤ]ε {γεααεπί «οΠποτΓεησε Οἱ νοννθὶ 5οιπ(», 
ννΙοἩ Ἠοπηετ Ἠα5 5ο αἀπϊταβ]γ αἀαρίεά {ο ἴἩε Ἠετοῖο Πηθᾶδιτε οἱ έῑιε 
Τ]ιαἆ, ννας ἴοο ἸαγςδἩ απά Ιπ]αγπιοπίοι5 {οΥ ἴἶιε ἀε]ῖοαίαε ας οἱ ἔπε τοβπεά 
Αλεπῖαπς, π/ηο σταάια]]γ εο[επεά (εῖγ πανε (οησαθ Ιπίο {με τεσα]ατ 
απᾶ Ρο[ςμεά ἀῑα]εοί οἳ ἴἶνε Ττασίο νυτῖίει. πα υνοτά, Όνε Δίς 18 6855εη- 
Πα11γ εοπίτασίεᾶ Ιοπῖο. Ί1ν τεσατὰ {ο ἴἶλε σεπετα] Ῥτορετίες ος Ηοππεγ5 
Ίαησιασε, ἴ]νε {ο]]οννίπσ αγ ἴ]ιε πηοςί τοππατκαβ]ε; απά (1ε αίεπίῖοη οί ἴἶιε 
ίπάεπί ἴ5 ἀῑτεσίεά {ο (παπα ἵπ (Π5 Ῥ]ασςε, ἂ5 ἴΊεγ ατε οΠΊγ οσσαδίοπα]]Υ 
ποίῖσεά Ιπ (λε ποίθς. 

1. ΤΕΕΜΙΝΑΤΙΟΝΦ ΑΝΡ ΙΝΕΙΙΕΣΙΟΝΕ ΟΕ ΝΟῦΝΒΡ, 

Τη ποµης πηαδοι]ης, οἱ ἴιε Πιςε ἀεο]εηδίοη, επάϊησ Ιἵη ας απᾶ ης, ἴἶιε 
ποπηϊηα νε εἶησιι]ατ ἶ5 {:εαποπί]γ εἠαησεά Ιπίο α; ἄ5 Θυέστα, ἵπ ΠΠ. Β. 107. 
90 α5ο ἴλε ποιης αἀ]εσίῖνε εὐρυόπα, νεφεληγερέτα᾽, µητιέτα, απᾶ ἴια κα; 
φαδείπ. ἜΤηΠϊ ποπιϊπαίνε ννας α[υεγνατᾶς αη {ο]ίο Ρρεουλατίψ. ΊΤΠε 
(εγηϊπα(ίοη οἱ {οπη]πίπες, οἱ είς ἀεο]επδίοῃ, υγηῖο]ι ἵη Ας ἶ5 α α{ἴεΓ ρ ΟΥ 
α νοννε], ἵῃ Τοηίς ἵς υπῖνεΓδα!1γ η: α5 ἡμέρη, σοφίη. 

Τπε σεπ]ενε κἴησιι]αγ οἱ ποιης ἵη ης Ίνας ἔννο (θγπιηαξίοης Ιπ Ἠοπιος, 
εω απά αο. 1]. Φ. 86. θυγάτηρ”Άλταο γέροντος, Άλτεω, ὃς κ.τ.λ. Τ]ιε 
{ΟΥΠΊΕΙ οἱ {Ἴεςε, Πο 15 αἱναγ5 πηοποβγ]]αθῖςο, γνας τείαϊπεάα ΒΥ (λα 

1 Τε Α{ῑο ἀῑα]εοί νατῖεᾶ {ποπα {1ο ρατεπὲ 5ίοσ]ς οοηβἰἀοταΡ]γ τπουθ ἔἶναπ {πο Τοπῖς, 
ρε ΒΙ6ΙΟΡ Ῥ]οπιπε]ά”5 γεπ]ατ]5 ον Μαθ. ἄτ. ἀπ. Ρ. 91, απά απ αγῆς]ο οη {6 Τοηῖα 
Ῥ]α]εοί ἴπ λε Μι5. ΟνΙέ. νο]. ΤΙ. Ρ. 9507. 

2 Ἠεβγο]ίιβ βεεπ] {0 Ίπανε ππἀετδίοοά {Π]5 45 {ῑιε νοσαΏνο, πβεᾷ {0Υ ἐλο ποπαπαίῖνε; 
ελητικὴ ἀντὶ εὐθείας. Βιΐ 5εε Ίζοεπ. αἆ ἄτερ. ΡΡ. 40. 288. 



κασν ΡΠΕΙΙΜΙΝΑΗΥ ΟΒΡΕΠΝΥΑΤΙΟΝΡ, [Ῥεετ. ΙΥ. 

1οπῖαη5, απά 15 {οαπά εοπεϊπια]]γ ἵπ ἨΗετοάοία. Τ]ε Ἰαέει ννας αἴτει- 
πατάς εοπβπεά {ο (πε Ὠοτίς, απά ἵ5 {πεαπεπί ἵῃ ΡΙπάαΓ. 

ΟΕ τε σεη]ίνε Ρ]ητα] αἶςο ἵπ εἰής ἀεε]εηείοῃ ἔἶετε αγ ἔνγο Εεγπηϊπαξἴοη 
Ιῃ ιο Τ]]αἆ, εων απᾶά αων. ᾖἹ]. Ὁ. 275. κεφαλέων. Β. 1460. φελάμή Τῃο 
{οΥπηεΓ οπ]Υ ἵνας τείαϊπεά ὮΥ νε Ἰαΐετ Τοπ]ο ντῖἴεις. 
τμε ἀαίΐνε Ρ]ιιτα] ἴη ῃε {ο αις ἵ ΟΟΠΙΠΠΟΠ αἶδο 1π {Πε ΑίΠς Ροεί.. Ἠει- 

τηάΠΠΣ τεπιαγκς εἶναί Ελῖς ἐθγπηϊπαεῖοι {5 ἱπαιηϊςείρ]ς Ῥείοτε α εοηςοπαπέ: 
απά {πε Ὑεπείίαῃ ΜΕ, τεαᾷς παλάµαις ἵπ Ἡ. Α. 2586. Έπετε ατα οἴ]ετ 
Ῥαδδασες, Ἰούγενες, πμετο ἴἨετε ἶ5 πο νατίείγ οἱ τεαάῖησ, νμ]εὮ ατε ϱ0Ἠ- 
Βτιηαίοτγ ο{ (ἶε τεοεϊνεᾶ {εχέ; ας ἵπ ΤΙ. Π. Τ66. --.. ἐν βήσσῃς βαθέην 
πελεμιζέµεν ὕλην. Όοπιρατε Ο. Α. 608. Φ. 164. Χ. 9287. 

Τ]ετε ατε 5ενετα] που» ο {με Π5ί απἀ 5οεοπἆ ἀθε]εηδίοῃ, ννἩΙεΙ, 1Π ἔἶνε 
σεηῖᾶνα, ἀαΐνε, απά ασοιδανε 5Ἰησι]ατ, αἀορί νε Ιπβεχίοη οἱ ἴἶνε εῑτά. 
Τ]ας "Αιδος, Αϊδι, α5 {οπι” Αἴς; ἀλκὶ, {ον ἀλκῇ, ἂ5 ἴποπι ἄλξς λιτὶ απά 
λττα, {ΟΥ λιτῷ απά λιτόν: ὑσμῖνι, {ος ὑσμίνῃ, ὃο. Όοπιρατε Π. ΑΔ. 4. Ε. 
299. δ4δ. Θ. 50. 441. Ν. 4Τ1. Σ. 9ὅ9: απά 5εε Μαϊ. Οτ. Ογ. ὃ 99. 9. 

Τη ενα 5εσοπἀ ἀεσ]εηδίοῦ, ἴἨε (ΕΥΙΙΙΠΑΙΙΟΠ οιο ἵ5 ἃ Ροείῖς, ταίῃεγ Όιαη α 
ἀϊα]εοῖο νατίείγ. ΈΤ]ε Ῥτορετ ΠΟΙΠ Πετεῶο (1. Β. ὅδ9.) ἵ 5αρροςεά ἴο 
Ἠανε ατῖδεη ΙΠ α 5ΙΠΗΙάΥ ΠΠΠΠΕΣ, {ΤοπΙ {πε {οτΠΙ νΥΒΙοἩ νε σταπηπηατῖ8ης 
σα] Δίες, γ] ο ποπηἰπαίίνε ΙΠ ως. ΟΕ ες οἷαςδς, ἈΠενέλεως απά 

οίμετ ποιης οσοι Ιη {πο Ἠιαάς. ἘτοπιΑθως νγε ππεθί γη ᾿Αθόω, ὮΥ ερες- 
ἰαδῖς {ου "Αθω, ἵπ Ἡ. Ἐ. 9399. ο γαλόῳ ἴοτ γάλῳ, ἴἵπ {πε ἀαἄνε, απἀ 
Κόων ἴοτ Κῶν, ΙΠ ο αεειδαϊῖνο, ἵπ ΠΠ. Τ. 199. 3. 9550. 
Το σεπ]εῖνε απἀ ἀαιῖνε οἱ Ἱππρατισγ]]αὈῖο ποιιης ἵΠ τς, τδος, {πεαπεπί]ν 

οπηῖέ {ε ὃ,. ΤΗ πε Ἰανε µήνιος {οΥ µήνιδος ἵπ Ο4. Ὦ. 195. Τη εινε 
ἀαίῖνε αἶδο α Εατίπετ «Ἴαπσε ἴαλκες Ῥ]αοε Ὦγ εοπίταοίῖοἩ: 5 Ιπ Θέτι {οτ 
θέτιῖ, Ἡ. Σ. 407. ο ἵη Ἡ. Ψ. 915. µήτι. Ο. Γ. 981. παρακοίτι. Όοπι- 
Ρατε αἱ5ο Ο. Λ. 190. Ν. 999. Ἠετοά. ΥΠ. 61. Οἱ ἴἶνε {ΟΓΠΠ θέµιστος, 
{πε Ώοτίο θέµιτος, Η]κε χάριτος, Ὑα5 ῬτοβαὮ]γ ἴια οτἰσῖη. 1Τὲοσσατς ἵπ Π. 
Α. 208. εἰ ραδοῖπ. 3εε Μαι. (τ. (τ. ὃ τ9. 1. 
Τε Ίας: »γ]]αῦ]ε οἱ ειπε αοομσαίῖνε ἶς Πεαιεπί]γ 5γποοραίεά ἵηπ ἴἶιοβε 

ΠΟΙΠ5, ος ΥΥΠΙεΒ ω 5 ἴπε ἤπα] νοννε!: α5 Ποσειδῶ {οι Ποσειὲῶνα. 68 ΟΠ 
Ἡ. Ε. 416. 

Τ]ε σεπῖνε ἆπα] 1η ον 15 ροεῖῖς, 
ΤΠ πε σεη[εῖνε απἀ ἀαίϊνε βἵηπσι]ατ, απᾶ ἵπ ἴε ποπϊπανε Ῥ]ητα], ος 

ΠΟΙΠΕ Τη ευς, ἴπε Τοπίαης ιδεά η ἵπ πε ρεπι]άπιαίε Ιη5ίραά οἱ ε, 6.6. βα- 
σιλπος, /2ασιλῆί, [βασιλῆε. Τ]με Δίῆο εοπίταστεᾷ ῖς Τοηῖο {οτπι ὮΥ 
οπηϊ(ήησ {Ἠε ε: ἂ5 ῥασιλῆς ποπ ᾖβασιλῇες, Ιηδίεαά οἱ βασιλεῖς. 

ηδίοαά οἱ ἴἶνε εοηίταςίΙοΏ ους, Ἠοπιετ 5οπηείῖπηες ἀάορί5 ευ. Ἰ. Θ. 
968. Ἐρέβευς, Ῥ. ὅτο. θάρσευς. Τί πιαγ Ῥε οὔφετνεά {ἶναί Ιπ 5οπιθ γετοα] 
ΓθΓπΠΙΠΕΙΙΟΠ5 αἶδο εο ἵ5 εοπίταο(θἆ ΙΠίο ευ. ᾖἩ. Ι. 64. ἔπλευ. Μ. 160. 
ἀὗτευν. ο αἱδο τεῦ {ΟΥ τοῦ, 1.6. τίνος, ἵη ΤΠ. Β. 988. ΤΠϊ5 νιας αἴτει- 
ψατάς α Ὠοτίς πασο. 

1,α5:1γ, ἵπ (λε σεπϊ]ᾶνε απἀ ἀαίνε κἴησι]ατ απά Ῥ]ατα], πε »γ]]αῦ]α 
φι 15 {τεαιεπί]γ αἀάεά. ΤΠ ελα {οτπιεγ σα5ε ίπε βπα] ς οἱ 5αὐσίαπίῖνες ἵπ 
η ἵδ οπηϊεά, απά ἴἶλο ἀϊρμίποηπσ ου ἆτορς ἴἶε Ἰαδέ νονγε] ἴη ΠοιιΏ ἵηΠ ος. 
ΤἼνης νε Ἠανε ἀπὸ νευρῆφι, 71οπι α δουκτίπφ; ἀπὸ πασσαλόφι, /Τοπι α 
Ῥεφ; απᾶ Ιη Όχε ἀαἄνα, ἅμ᾽ ἠοῖ φαινοµένηφι, ωῖίῇ {ο αρρεατίπφ ἀἄαιυ. 
Τ]ιε οηΙγ Ιηδίαησες ος {πα σεπ]τίνε ἔοτπα ἵπ (πε (τά ἀεε]εηδίοΏ, 5 Ἔρέ- 

Ώευσφιν, ἵπ Ἡ. 1. 668: απά Ιπ ια ἀαΐναε οἱ Ες ἀεο]εηδίοη, 1 οσςιΙΥ5 

1 Αά Ουρ. Ατς, 700. Βεε αἶδο Βαέπιαππ)/5 αν. αγ. 5 94. 005. ΤΥ. 6. 



Βεοτ. ΙΝ.] ΡΠΕΙΗΜΙΝΛΗΥ ΟΒΡΕΒΥΑΤΙΟΝΕ, χχχία 

ἱηχοςδί εχο]ιδίνε]γ νε] ἴἶιε ρ]ιτα] οί πεμίεγς ἵη ος, ἴἶπε Επαὶ τι Ῥεῖπς δυη]ς : 
85 ὑπὸ κράτεσφι, ἵπ ΠΠ. Κ. 156. Το ἴνε σοη]Ίνε αἱδο 15 αβϊχες (ιο 5γ]]α- 
Ῥ]α θεν, απάἀ ἴο ἴἶε ἀαῑῑνε θι, βἰσπ](γίησ /γοπι α Ῥίασα, ΟΥ {π α Ῥίασε, 16- 
βρεοϊνε]γ. Τη Ροῦι «αφο5 ἴε ρεπι]ίππα 15 ΒΠοτίεπαᾶ, αδ 1Π οἴκοθεν, Γγο7η 
Άοπιε ; οἴκοθι, αἱ ιοπιθ. Ἐκαπηρ]ες ο{ Ροί]ι «Ώδες αροιπά. ΈΤ]ε Ἰαΐίεν {οτπης 
ννεχα α{ιογνναγάς α5εά α5δ αἀνετρς ο{ Ῥ]αςο. Ἅςθε οἨ 1]. Δ. 600. 1. 900, 
ΟΕ δὲ, α5 απ αἲῖςκ {ο ἴἶο αεοιβδαΐῖνο, 566 ΟΠ 1]. Α. ὅ4. Η. 990. 

ΤΙ. ΡΕΟὉΙΙΑΛΗΙΤΙΕΣΘ ΙΝ ΤΗΣ ΙΚΕΙΕΧΙΟΝ ΑΝΡ ΤΕΕΜΙΝΑΤΙΟΝΘ ΟΕ ΥΕΒΕΒΒ, 

Τ]ε οπη]βδίοΏ οἱ {πα απσπηεπέ 15 πηεηί]οπεὰ ὮΥ να σταπιπηατίαης 5 ἃ 
Ῥεει]ίατιγ οἱ νε Τοπίο ἀῑα]εοί. ΑΙιοισ]ι ἶετο ἶ5 α οοηδΙάεταβ]α Πιις- 
τπαίίοη. 1π 15 πδο απά το]εσείῖοπ ὮΥ ΗΟΠΙΕΥ, ἔ]ε Ἰαΐίο; οετίαϊπ]γ Ῥγοναῖ]ς: 
απά {Ποπ ΠΠΔΠΥ ΥΕΥΡ5, {ο 'νΙΕΙ Ιέ Ἰαςδ Ῥεεη Ῥτεβχεά ΡΥ (ιο οοργ!δίς, Τί 
εμοιι]ά ῬτοβαΡ!]γ Ῥα τεππογεά. ΤΠα σοοττεςοί τεαάΙπσ οί Ἡ. Α. ὅ. {ου ἵῃ- 
δίαηςθ, ἵ5 υπάουΡίεά]ψ Διὸς δὲ τελείετο [βουλὴ, ἴἰιοιρ] (ο Ἠάἀ. απά ΜΒΕ, 
{ο (ο πηοδέ ρατί τεαά Διὸς ὃ) ἐτελείετο. Ἀοππς νΕΥΡ5, Ἰονγενεχ, τερι]ατ]γ 
Ίανο ἴε απσπιεηί, 45 ἤλυθον απά ἤλυθε; απά οίῃετς αγε {οιιπά 5ΟΙΙΠΕΙΠΙΘΒ 
Ψ(Ἡ, απά 5οππεπηςς οι Τε; Ῥιέ Τη Ομῖς ϱ.56 {ο ππείτε νν]] (πε πεπί]γ 
αοσουηέ {ο {Πε ΙΠΟΟΠΒΙΦίΕΠΕΥ. Έοτ α 8ΙΠΙΙΙΔΥ ΤΕΔΡΟΠ α 5Ίησ]ο ϱρ 15 οσσᾶ- 
βΙοπα]1γ τοαίαϊποά α[ιετ ἴε αγ]]αβίο αἀσρτηοπί 1π Υεγρς Ῥεσιηηίηςσ γη Ειαί 
Ἰοίίετ: απᾶ οἩ {λε οίμεγ Ἰαπά, ένα ΙΠΙ{8] οοΠδοΠαΠέ 15 5οπησΗπηες ἀοιυρ]εά. 
ΤΈ]ας ννο Ἰανο ἔρεζε, ἵΠ ΤΠ. Β. 400: απἀ ἔλλαβε, 1π ΠΠ. Ε. 891. ἘτΤοπ1 8οπηΘ 
«ΟΠΙΡΟΙΠ6Ρ, 5 περιβαίνω απάἀ περιβάλλω, Τε 15 αἰνναγς εχε]ιάεά: ὮΥ οίμεν», 
5 ἀμφικαλύπτω, Τί 15 αἱνναγς τείαϊπεάἀ. ΤἩἨοππεί αἶδο Ῥγεβαες {ο 5οΠΠ6 
γετῦς ἴε 5γ]]αβίο αιισιπεηί Ἰηδίεαὰ οἳ ἴἶε τεπιροχα], π]εβς 1 15 υπάει- 
φίοοᾷ {ο Ῥε {6 (επιροτα] αασππεηί γοφο]νος; ; 85 Ιη ἑάφθη {οτ ἤφθη, Ἡ. Ν. 
0489, 5. 419. ο αἱδο Ηετοά. 1. 161. ἔαδε; 1. 191. ἑάλωκα. Ἶτπ ἴιαδα 
ζ35ε5 αἶδο νε απσππεπί 15 ο μοῤαίήν- Ἰεπσίλεπεά, ῦγ 5αυείαίίηπσ χε 
4ΠρῃίΠοησ ει ΟΥ ευ, ἂ5 εἰοικυῖα, Ἡ. Σ. 418: εὔαδεν, Ἡ. Ἐ. 940. ΈΤ]α 
(ΘΥπΩΙΠΑΙΙΟΏ σκον, ΥΙΟ (με Τοπίαης 5οππείίπηες αβϊςκ {ο ίππο Ἱππρεγίεοί απά 
λα «νο αογ5ί5, ἶδ 5αρροδεά ΡΥ ἴἶε σταηπηαΤΙαΠ5 {ο 5ΗΡΡΙΥ (ο Ρ]ασα οἱ ἴἶια 
απρηιεπί ννμῖοὮ 15 ἴεη οηλέεά. Τί 8εΘΙΠ5 ΏΠΟΓΕΘ Ῥτοβαβ]ε (ναί (Ίχεσο ατα 
ἀετιναίῖνε {ογπης οῇ (πε οτἰσίπα] νετΏ, απά ἰῑλαί με αιαση]επί 15 οπηϊξίεὰ 
ππογε [οπίσο 3. Ἱ. Δ. 990. ἔασκον; Σ. 646. δύσκεν; ἩἨστοά. ΥΠ]. 106. 
πέµπεσκε. Τ]1ε οἩρπηεΠί, Ἠοίνενατ, ἶ5 ποί αἱνναγς ἀτορρεά: αν, {ο ἵῃ- 
βίαπος, ΙΏ ἔφασκον, Ἡ. Ν. 100. Απά ἴε Ῥτεδεηπί Ιππρεγαίίνε ᾖάσκε οςοΙΤ8 
Ιπ ΠΠ. Β. 8, απά εἰδεν]στο. 

τει τοβρεοῖ {ο έλα τεάαρ]σαίίοη, 1έ 15 5οπηδίῖπηος οπηϊίες, απά 501Η6- 
ἤππες Ἰεησίμοπεὰ 1π Ἠοπιας, 5 Τη {ηε σᾳ5θ ο{ ἴ]ε απσιηεηί. Τ]ας, {ΟΥ ἐδέ- 
δεκτο νε ανα δέκτο ἵπ Ἡ. Β. 490, απά δείξεκτο η 1]. 1. 994: δέγµενος {ΟΥ 
δεδεγµένος ἵη . Β. Τ9Έ: ώρας {ου βεβλημένος Ἱ 1π Π. Λ. 191, Τη 5οπ1θ 

νετΏς αἶδο (ε Ι]είίοις οἳ ελα τοάιρ]Ιζαίῖοη 81ε Ἰηνετίεᾶ, 45 ΙΠ ἔμμορε {ΟΥ 
µέμορε, ἵπ Ἡ. Ο. 189: ἔσσυμαι Ίο σέσυµαι, ἵπ ΠΠ. Ν. τθ. ἜΤ]ε ρταπι- 
ΠΙΑΤΙΑἨ5 ποίῖσε α Ῥεει]ίατ Ἱδασαο οἱ ἴε τεάαρ]σαῖοη νι νε αοτῖςί, 
νΠΙο] {πε εκΡργεςδΙγ ἀἰδίπσιϊδα α5 ἴἶε Τοπίο τοάιρ]ϊσαίοη. Τῆο {ο]- 
Ἰουψίης Ιηδίαησε», 4πποΏσ οίμει5, {οεπί]γ τεοΓ: πεπιθεῖν, λελαχεῖν, 
τετυκέσθαι, λελαβέσθαι, κεκαμεῖν, κεκαδέσθαι, ἃο. ΆῬειμαρβ, Ίούγενετ, 

1. Τ]ή58 οσσασ5 τηοςί σεπετα]]γ 1π {ο οᾳ5δο ο{ α ζἱφιζᾶ ; Ῥιΐέ 5οπιείπηθς 1π οίμον είίενς 
4189: 48 ἔδδεισε, ἔββαλε, ἅτο. 

3 ΟἸατκε σεπετα]]γ νεπάετ έ]ιε γετΏς ὮΥ εοἶεο; 45 πλύνεσκον, ἴαταγε φοἴεθαπέ, ἵη ΤΠ. Χ. 
1565.  Ῥεε ἴ]ο φαρ]εοῦ {α11γ ἀἴδοαβδεσά ἵπ Βιέπιαππ) Οοπιρ]είε ἄν, αν. ξ 94. 14. 



κ] ΡΕΕΙΗΜΙΝΔΗΥ ΟΒΡΕΠΥΑΤΙΟΝΡ. [δεετ. 1Υ. 

{ΠεΥ ατα τεα]]γ {ογπης ο{ α πει ἀετῖναίνε Ῥτεσεπί, ΠΤοτη {Πε Ῥεγίεοί οἳ ἴἶιε 
οπἱσίπα] νετρ. εε Ο. Θ. 61. 33ο αἶδο τεταγὼν, ἵπ Ἡ. Α. 691, απἀ 
κεκλήγοντες, ἵη . Μ. 195, πο ατε δοπιΘᾶπιος οοηδιάετεά α5 Ρετίεοί 
Ῥαταςῖρ]ες ἀθο]ιπεά «4οὐΐσε, Η]κε Ενα Ῥτεδεηέ, ατε ἵη αἲἰ ῬτοδαΡβΙ]Πγ {οτε 
{ΟΠ Πεν” νεγῦΏς, τετάγω, κεκλήγω. 

ΤΈ]οτο ατα Π]κειυνῖςε {ο Ῥ6 πηθί ν(Ἡ ἵπ ἨΠοπιες Πενν {ογπις οὗ νετΏς, ἆςθ- 
τ]νεὰ ἄοπα έιε {πίτες οἱ οίμεχ νοτῦς. Τ]ις, ἐβήσετο απᾶ ἐδύσετο τεοιιτ 
εοπ(ίηα]]γ:. νε Ἠανε οἴσετε ἵπ Π. Τ. 105, λέξεο ἵη ΠΠ. 1. 618, απά 5ενοτα! 
οἴμεις. ΟΕ νε Βιέατε ΙΠδε]{, 1έ πιαγ Ῥε οὔδετνεά, {αι (ιο ἴεγπΙϊπα Ιοη εσω, 
ννμῖε] αρΡρεατς οπ]σίπα]]γ {ο Ἠανα Ῥοεπ έἶνε οπ]γ {οττη Τη Ἡψε, ἶ5 οεζαδίοπαΙ]γ 
{ουπᾶ Ιηπ Ἠοππατ, Τη γετΏς π/]ηος5ε ολατασίετΙδεῖο5 4Τε λ αΠά ρ: 85 ὀλέσω, Ιη 
ΤΙ. Μ. 960: ἀρέσω, Ἡ. 1. 190. ἜΤῆ]ς {οτπι, Ποννενεχ, Ἰαά αἰτεαάγ αΠπάεΓ- 
σοπε α ἀουΡ]ε «παπσε, ὮΡΥ οπιτπσ ἴ1ο ε απἆ (πε σ τοδρεονε]γ. ΈΤ]ις 
πο ανα ἄρσω, ἵηπ . Α. 196: διαφθέρσω, ἵπ Ἡ. Ν. 695: βαλέω, ἵπ Ἡ. Θ. 
405: ἀγγελέω, ἵπ Ἡ. Θ. 409. Τπε Ετεί οἳ ἴμεδε {οτπης νας α[τετνγατάς 
Αλο]ίαη, απ ια ]αΐΐει νγα5 τείαϊπεᾶ ὮΥ ἴἶε Τοπῖαης. Ἠεπερ διαφθαρέεται, 
Ἠετοά. ΥΙΠΙ. 108. 

ΤΈ]εγε γνετε 5οπιε Ῥεου]ατίος αἶδο Ιπ 5ενετα] νετρα] (ετπηϊπαίῖοη5 απΊοΏσ 
Έιε Τοηίαης. Τ]αί οἱ αται απἀ ατο, ἵπ νε (τά Ῥετδοπ Ῥ]ητα], {0χ νται 
απά ντο, 5 «ΟΠΊΠΠΟΠ Ῥοΐ] ἵπ ἨΗοπηετ απά ἨΗετοάοίας; αδ ἶ5 αἶσο {πε οτἰσίηα] 
{οτπι οἱ ενα Ῥ]αξαιαπιρετίεοίαπη 1η εα. Τπ ἴπο Ῥεγίεοί αἱδο οξ 5οπιε 
νετρς ριγ6, πεγ τε]εοί κ, 5 Ιπ ἐσταὼς, 1]. Β. 170, {ον πΠΙε Ηετοάοιας 
μ9ε5 ἐστεὼς, Ν. 99. Ίπ πε (τὰ Ῥετσοη Ῥ]υταὶ οἱ ἴἶνε Ἱππρεταίίνε ἴΊεγ 
νυτΙίθ ων ΤΟΓ ωσαν: 35 λεζάασθων, Π]. 1. 07: κτεινέσθω», Ἠετοά. ΥΠ. 10. 
Τ]ιε εεγπηϊπα(ἴοῃ όντων {ΟΙ έτωσαν 15 ΟΟΠΙΠΙΟΏ ἄ5ο Ιηπ με Αἱίῑο νΤΙ{ΕΙΡ. 
Ο8 ενα εθγππΙπα{ίοΏ θεν {ο θησαν, οἱ ἴἶνε Τοπίο {οτπι οἱ ἴπε 5αρ]αηοῖνε, 
απᾶ οἱ έἶνε αἀάτίοη οἱ {λε 5γ]]αΡ]ε σι {ο ἴἨε (πΙτά Ῥετδοπ 5ἵησυ]ατ, 56ε (πε 
ποίος οἩ Ἡ. Α.,ὅτ. 199. 69. τεερεοιϊνε]γ. πε (ετπππα([ίοης έµεν απά 
έµεναι, οἱ {ο ΙπῃβπΙΠνε, ατα ῬοείίοαΙ. ΜαπΥ {0ΥΠ16 45ο ατα {ουπά Ιπ 
Ἠοππετ νν]Ιε] πηαδέ πεορβδατΙ]γ Ῥε τείεγτεὰ {ο οΏδο]είε νετῦς 1η µι. 

Τη οοηίτας(ῖοης, ἴἶιε ἐεγπηϊπαίίοη ἶ5 {εαιεπί]γ εκίεπάεά ὮΥ ἴἶιε Τε-ΊΠδει- 
Ποπ οϐ οπε οἱ ἴ]ε νουνεἰς {οτπηῖπς ἴα εοπίταςίῖοη, οὐ ΟΕ ἴπε εοτγεδροπά!Ίηπσ 
Ίοησ νονγε], 1 τεαιῖτεᾶ ὮΥ ἴα πηείτε. ΤΠα5 πε πιθεέ γΙ( λε Ῥατιιοῖρ]α 
κοµόωντες, ραδδΐπε; ὁράας, 1. Ἡ. 448: βοόωσι, Ῥ. 269: αἰτιάαν, Ν. 915: 
ὁρόω, Ε. 244: ἡβώοιμι, Λ. 669. Ῥοπηειῖπηες αἶδο, ντλοαϊ α οοπίταςοη, 
ἃ Ίοησ νονε] 15 ἀουδ]εά, α5 δώωσιν, Ἡ. Α. 197: στήῃ, Β. 598; ἐμβήῃ, Π. 
94: φθήῃ, Π. δ61. 

ΤΠ. νΔΕΙΤΕΤΙΕ ΙΝ ΤΗΕ Ὅδε ΟΕ 6ΕΕΤΑΙΝ ΙΕΤΤΕΓΙς, 

Τ]ε ρεϊπαῖρα] Πίετα] «Ἴαῃσες Ιπ ία Ποπιετῖςο ἀῑα]εοί ατε :---- 

Α Τογ Ἐ; 45 τάµνειν Τον τέµνειν, ὙνΠΙΟἩ 15 οοπΙπποπ Ῥοέ] 1π Ἠοπιεγ απά Ἡοτοᾶοίηβ. 
Ἐ {ον Η ; 45 ἔσαν Τον ἦσαν, ῥαβείηο. 
Ἡ {ον ΑΣ α5 πρῆξις {ον πρᾶξις, ραφεῖπι: ἰητρὸς {ου ἰατρὸς, ΠΠ. Λ. 899. 
1 {ον Β ; 45 ἱστίη {ον ἑστία, 04. Τ. 904: απά ἵπ Ηετοάοίαβ. 
Υ {ος Ο: 48 ἄγυρις {ου ἀγορὰ, ΠΠ. Π. 661. Ω. 141. 
Ω {ον Η : 35 πτώσσω Τον πτήσσω, ΠΠ. Β. 654. 
ΕΙ {ο Ε ; 45 κεῖνος, ξεῖνος, ἅο. 
ΕΥ {ον Β ; α5 εὔκηλος {ου ἔκηλος, ΠΠ. Α. ὅδ4: δεύοµαι Τ0Υ δέοµαι, ΠΠ. Ν. 910. 
ΟΙ {ον Ο: 48 χροιὴ {ον χροὴ, Π. 5. 164. 
ΟΥ {ον Ο ; α8 μοῦνος, νοῦσος, οὕνομα, ὅδιο. 
ΟΥ {ου Υ: αξ το {ος ἐλήλυθα, γαθεῦπ. ΤΗϊ5 1ης α[ιεγνητάς Ῥοοι]ίαν {ο {ἶνα 

οας. 



ΘΕΟΤ. Ὁ.] ΡΒΕΙΙΜΙΝΑΗΥ ΟΒΡΕΒΥΑΤΙΟΝΡ, π]ὶ 

Δ {ος Σ; α5 ὀδμὴ Τον ὀσμὴ, Ἡ. 5. 415. εἰ ραφεῖπι: Ἠετοαᾶ. ΥΠΠ. 111. 
ᾧ {ον θ: 45 φὴρ {ον θὴρ, Π. Α. 268. Ἑ. 145. 
ΣΣ ΤΟΥ ΠΤ ; 48 πέσσω ἴοχ πέπτω, ΤΠ]. Β. 957. ἩΗοτοᾶ. ΤΙ. 57 ]. 

Ῥερίάες ἴἶε αΏονο Ῥοσι]ατίθς, ΠΠΑΠΥ οἴμεις ν]] οοπέίπιια]]γ Ρτοδοηί 
(επηςε]νες {ο (Πε φίπάεπι, {ΟΥ νίοὮ πα πείτε ΥΠ] {τεαιεπί]γ αβοτᾷ α 
βα{ἱ5{αςίΟΥΥγ χεᾶδοη. Τ]ετε ατε ΠΙΔΗΥ νατίείες ἵη ἴἩε Ῥγοποιιης ν/]]οἩ ἵε 
ας ποί Ὄεεπ πεσθδδατγ {ο Ροῖηί οί, α5 (Ἠ6εγ πηιιδέ 5οοπ Ῥεσοππα {απηϊ]ίατ, 
απά 50ΠΠΕ Οἱ (Ίχεπῃ Ἠανα Ῥεεη οεσᾶδΙοπα]]γ εχρ]αϊπεᾶ ἵωπ (λε ποίον”. Το 
τοβο]αίοη οἱ ἀἱρλίποησς, α5 πάϊς {ο παῖς, ἵπ Ἡ. Ἑ. 609, απά νε ἀοαρ]ίησ 
οἳ «οηδοπαπίς Ιω {πε πηϊάά]ε οἱ ννοχἀς, ατα Ῥιτε]γ ππείτίσα].: εκεερῖ, Ρεί- 
Ἠαρς, µέσσος, τόσσος, απά ἴ]ο Ἰχε, υπο ατε ἀοιδί]οβς ἀῑα]οοίῖο νατῖείῖες, 
έποιρΏ {Π6Υ ατε 5ΟΠΙΘΠΤΩΕς {ο Ῥο ηιεί γη εΥεη ἵπ {πε ἀἰα]οσιες οἱ (πε 
(τεείς (σαρεάίαης. 

ΦΗΟΤΙΟΝ Υ. 

ΟΝ ΤΗΕ ΥΕΕΘΙΕΙΟΑΤΙΟΝ ΟΕ ΗΟΜΕΕ. 

Ἐες σοβίο» γοσαπιᾳπο ἀποιπιαπθ, εί ἐπ]δίία Ῥε]]α, 
Ωπο βοχῖρῖ Ρυβδεηό ΠπΠεΤΟ πιοηβίτανΙν Ἠοπογαβ. 

ἨοΕ. Α. ΡΕ. 15. 

Έ]ετε ἶ5 ποί]]ησ 1η Ἠοππεγ ΠΠΟΥΘ ἀεδετνίης ο{ αἀπαϊγαίίοη {8η {πα εχρτθς- 
βἶνα 5Ιπηρ]ΙοΙίψ, ἴἶιε Παγπιοπίοις οαάεπσς, απᾶ ἴιε επά]αβ νατιείγ οἱ Πὶ6 
Ψεταἰβεαίίοη. Τη 4η ασθ νΠεη (τεεσε γν/ας ἵη α δίαίε ο{ οοππρατα(νε Ῥαχ- 
Ῥατίδπη, απά {πε Ίαησιασε {ε] ἱπβπϊίεΙγ φἨοτί οἱ επαί Ῥετίεσίοαπ ν/ῖο]ι Τί 
α{τεγννατάς ασφϊτεά, Ἶε Ἠαδ 5αοσεεάεά ἵπ ραϊηέίπς ἴἶε Ιοβεδί 5δεπΙπηθηί5 ἴη 
(ης πηοδέ οβεο(ῖνο οοἸοιτ5, απά ἵηπ αἀαρίπσ (πε γεί υηίογππεά ἀῑα]εοί ο 
5 οοιΠίΓΥΠΠΕΩ {ο ἔἶλε πιοδί εχαιἰςῖίο Ῥεαιίίες ος Ῥοείγ. ΤΠο πια]ερίῖςο 
{οτοε οἱ εοπιρουπά ερἰἑ]εί5, ἴἶιε Παγπηοπίους Ῥα1565, ἴε εα5δΥ βοιν οἱ ἴἶα 
ΏΙΠηΡΕΙ, απά έλα απνατίοἆ αἀαρίαίίοι οἱ ενα 5οιπά {ο {ια 5εηςε”, αγε {6]έ 
απά αρρτεοϊα(εἆ εΥεη ὮΥγ α ΟΙΙΡΟΓΥ χεαετ. ΑΔ ίο ἴπε σεπεταὶ ρπαῖρ]ες ος 
Έα 5ίγιοίατε οἱ Ἠῖ5 νεγςε, υγηῖο]Ὦ ἵ5 πε Ῥιτε ΠἨετοῖο Ἠεχαπιεία, {1εγ ατα 
ει{Ποίοπί]γ απάἀειείοοὰ ὮΥ ἐἔἶιε «ΟΠΊΠΙΟΠ χι]ε5 ο{ Ρτο5οᾷγ; 5ο ἴαί Τε νν]] 
Ρε φιιΠσἰεπί {ο Ροῖπέ ουέ 5οπιθ οἱ (πε ]ε55 ορνίοι5 πἰσείίες, απἀ {ο αεσοιηί 
{0Υ 8οπ1ε αρρατεπέ αποπηια]ίο5, νν]]ο]ι ἴἶνε οτῖθῖος ανα Ώ6επ {οο 6ασεΥ {ο εἶαςς 
παπάς {λε Ἠεαά οἱ Ῥοείίο Πίοποες, πνλοιέ οοηβιἀετίησ ἴαί ἴ1εγ Τπαγ ε 
τεἀισεᾶ, {οΥ πε πηοδί Ῥατί, {ο Ηχεά απἀ τεσι]ατ τα]ες. 

1. Εϊτε, τἼοῃ, οἱ έλα Οάδιγα. ΤΠϊς ἴετπι Ἰας Ῥθδεπ νατίοιδΙγ ἀεβηεὰ 
ὮΥγ ἀϊπεγεπέ υντίίετς, ἵη τείετεησθ {ο {λε Ῥτοροτίίες οἱ ἀϊβετεπί δρεεῖες ος 
πηείτε; ΠΟΙ ἆτε ἴΠεγ Ὦγ αΠΥ ππεαη5 αστοεεά Ιπ ἰπεῖτ οΡΙΠΙΟΠ5, εΥεΏ νηοτε (λε 
βαΠ16 πείτε ἵ5 «οποθΓπεά. ΊΤπ λα Ποχαπηείες, ἨΟΥενΕΥ, {Ἡε (ά5ιγα, Ῥτο- 
Ρετ]γ 5ο σα]]εά, ἵ5 ἴἶιε ἀῑνιςδίοη οἱ ἐἶνε νεγςε (τομὴ) αἲ ἴἶνε ερ οἳ α ννοτά, ἵπ 
Ώιο πηϊάἁ]ε οἳ (ο ἐλίγᾶ {οο, νΥηετε ἴἶνε νοίσε πα(ιτα]]γ ραιδες ἵη τεαάίπς 

1 969 Μαΐ{. ατ. ἄτ. Ῥατί 1. ραββίη. Έισρεςς. Ῥνοί. αἆ Ώανγες. Μ]ςο. ΟΙ. Ἠεγῃ. 
0558. ἨΗοπι. Τ. ΥΤΙ. Ρ. 719. 5ᾳα. Ἠ. ΥΙΠΙ. ρ. 226. 5ᾳᾳ. 

2 96ο Μαϊ. 6τ. αν. ὃ 147. 5ᾳᾳ. 
8 Τί νν] ο ομβετνεά, {ον Ἰηδίαπςο, {λαέ ία Ίθανγ βροπᾶαῖο νετςδο 15 πβδια]]γ πἀαρίεά 

{ο ππαίίετς οἵ α ϱγανε, ππε]αποΏο]γ, οἨ Παθεί[α] ἀοβοτίρᾶοῃπ, ϱΌοπιρατο Ἡ, Α. 11. Λ. 190. 
Ψ, 22], 0. Ο. 904. Χ. 1150. 193. 



ΧΙΙ ΡΕΕΙΙΜΙΝΑΗΒΥ ΟΡΡΕΗΒΝΥΑΤΙΟΝΡΑ, [Ῥεοτ. Υ. 

Τη ἐοεμηῖσα] Ἰαησιασα, (ο Οεῤ5υτα ἶ5 ρεπέ]επιπιεγα, οἱ νΥπῖοἩ {λε Ῥτε- 
ναϊ]ησ {οτπης ατε :---- 

Α. Ἡ. Δ. 1. Μῆνιν ἄειδε, θεὰ, | Πηληϊάδεω ᾽ΑχιλΠος 

Β. 2. Οὐλομένην, ἣ μυρί | ̓Αχαιοῖς ἄλγε' ἔθηκε. 

Τ]ε Ῥτορογίίοη ο{ {ηεςε {ογπ]5 ἶ5 πεατ]γ εαιια] Οιτοισ]ιοιέ τε Π]αά, ελοισ]ι 
(ε Ἰαΐίοτ εχοεεάς ἵπ {έἶνε βγςί Ῥοο]κ: νΠΙσΝ, οοηβίςίίησ οί 611 Ἰπες, «οη- 
ταΐης 990 Ἰηδίαηςες οἱ ἴῑε {οτι Α, απἀ 916 οἱ Όλα {οτπα Β: ιο τεπηαϊπῖησ 
δὶκ Ἰπες, νΙ7. νν. 145. 218. 907. 400. 406. ὅ84. Πανῖησ πο Όβφυτα. ΟΕ 
Έλοςε νοιςες νΥηῖε]ι Ἠανα πο Όεβριτα, λε στααίεγ ῬτοροτίοἨ ἀῑνιάε {Ἠπεπῃ- 
5ε]νες Ιπίο (Ίτγεε ἀῑσεπεί 9γ2γσῖες, οἵ ραῖτς οἱ {εοῖ, παΠΥ οἱ ἔἶεπῃ οοηςῖςί- 
Ίησ εΠΕΙΤεΙγ οἳ Ῥτορει Πάπες. ΈΤ]ιις :---- 

Π. Α. 146. Ἡ Αἴας, ἢ | Ἰξομενεὺς, ἢ | δῖος Ὀδυσσεύς. 

Α ἀῑνΙδίοη ΟΡ {πε Υοι5ε αἶφο {εαιεπέ]γ οσοιτς ΙΠ {ιο πιά ]ο οἳ έλα {οτί 
{οοί, νΥλ]ε 15 απια!]γ εα]]εά α ΓΠερλί[επιἰπιεγαϊ Όσρφατα. Τη οπΙγ Ἰεσ- 
Ππιαίο Όαρειτα, Ἠούγεναγ, 586Π15 {ο Όε {λαί αἰτεαάγ ππεποπθεά: απά έχετε 
Δε νοτΥ {εν/ Ιηδίαπσες ἵη γμῖοῃ ἴπε οίπεν ἵ5 {ουπά, ἴμαί ἆο ποί οοπίαϊπ 
Ελ] αἶδο. ΤΠε Πιαά οοπίαῖης {χε {ο]]ονΊπσ, απἆ ρτοβαῦ]γ 5οπια {εν πΊοΤΕ 
εχαπηρ]ες ος {νε Ηερμμεπηΐπιετα] ἀῑνίσιοη οη]γ :----Π. Γ. ΤΙ. Δ. 1924. 929. 
4501. Ο. 946. Ι. 186. Κ. 602. Λ. 494. Ν. 716. Ο. 968. Σ. 667. Τ. ὁδ. 
Φ. 292. Χ. 25δ. Ψ. 962. 

ΠΠ. ΟΕ ἄιε [οίμν πιείτίοις, οἵ γε; απᾶ οἱ ἴἶιε ζεπφίλεπίπφ οἱ δ]ογί 
αφἰἰαδίες φεπεταἰζη. Τε ἵδ α πε]]-Κπονπ Ῥτοροτίγ οἱ ἴἶνε Οα95ατα, ἴἶναί 1 
Όιε νονε] προη νΠΙΟΕ 1{ {α]]ς Ῥο πε Ἰαδί οἱ α πνοτά, απά δλοτί, 54ςἩ νονγεἰ 
ἶ6 εοηδεαπεπ{]γ Πεησίιποπεά. ΤΠ αἀάτῖοη {ο Επῖ5, Ἰούνενας, ἴεγε ἆγε 6ΟἨ- 
ἠπια]. Ιηδίαποες 1η Ἠοππεχ ο{ έλα Ιεησίμεηῖπσ οἱ «οτί 5γ]]αβ]ες ὮΥ {νε 
Ιοΐιδ πιείγἰσιδ, Ῥοί]λ αἲ {πε Ῥεσϊππῖπσ απὰ επά οἱ νγοτά5, Ῥτον]ιάεά αἱναγς 
εμας 5αςἩ »γ]]αῦ]ες Ῥε ιο ἤτςί ος ελα {οοι. Τε Ρτιπεῖρ]ε αροῃ ννλ]σ]ι (π]5 
Ῥτοσεεάς 15 5Ιπηῖ]αγ {ο {λαί οὗ ένα Όδρβυτα, απᾶ ατῖες ΠΟΠΗ ἔλε 5νγε]] οἱ ελα 
νοῖςεθ Ἡροπ {ο Πτδέ 5γ]]αβ]ε ο ενατγ {οο, νΥΒίοἩ ἵγας ενΙἀεπί]γ οοηδιἀετεά 
ΏΘΟΕΡΣάΥΥ {ο ἴ1ε Ῥτορετ τεαάῖπσ ο{ {6 Υειςα. Τ]ε ἵπεγεαςδε ος εππε νΥῖς] 
ης τῖίησ Ιπῆεχίοη ο {Πε νοῖσε, σα]]εᾷ ἴε «ἀγοί, τεφιῖτεὰ {ο ε]εναίε ἴε 
4Ώουε (πε οτάΙπαχΥ {9Π6, γ/α5 οἱ 6οιΠ5θ οοηφϊιάετοά α 5αΠε]εηέ 6.156 {ΟΥ 
Ἰεησίπεπίης ἴἶε 5γ]]αβ]ε προη νΥ]ο] Τε {11 απά ἴἶνε εΏεοί ννας 5ας] έἶιαί 
ες 6απηε 5γ]]αβ]ε οἱ έιε 5απης γνογὰ ἶ5 5οπηείέῖππες Ῥοί]μ Ίοπσ απά 5Ἠοτί, πο 
οπ]γ ἵη (ο οοιτεδροπᾶΐησ {οοί οί α εοηδεσιῖνε πε, Ὀπί ενεηΏ 1Π {1ε 54ΠηΕ 
{οοΐ οί {1ο 5αππε πε. Τ]ας : 

Π. Τ. 857. Διὰ μὲν ἀσπίδος ἦλθε φαεινῆς ὄβριμον ἔγχος, 

968. Καὶ διὰ θώρηκος κ.τ.λ. 

Απ ασαίη, 

ἩΠ. Ε. 91. Αρες, Αρες, βροτολοιγὲ, µιαιφόνε, τειχεσιπλῆτα. 

Έοτ οἵ]ει εχΧαπηρ]ες5, 5εο ΠΠ. Α. 56. Δ. 1956. Β. ὁδ9. Τ. 919. Ο. 99. Ἐ. δ. 
49. 49. 807. 990. 400.  Ἀοππο πας, νμοἩ Ῥεσίπ γι απ Ιαππβιας, Ώανε 
Ῥοεπ σα]]εά ἀκέφαλοι, ΟΥ ἠεαά[εςς; Ῥαί Ώπεγ ατε ἀοπιῦί]εςς τείεταῦ]ο {ο (ἶια 
ΒΩΠΠΕ Ῥτιποϊριθ. Τ]ετε αγ Ιηδίαησες ἵπ ΠΠ. Ι. 6. Χ. 9τ9. Ψ. 9. 195. 

[η οτάεχ {ο Ἰεησίμεη α 5γ]]αβ]ε ἵπ {πα πηϊάά]ε οἱ α νγοτᾶ, απά 50Π16- 
ἄππες, Ιπάεεά, Ιη οίΠαχ σ8δες, 1έ ἵνας αδια] {ο ἀοπῦ]ε {πε 5αοσεεάίησ ϱΟΠ5ο- 
ηαηίς ΟΥ {ο 5η δείς, Ιηδίεαᾶ οἱ (ε νονγε], νε οοττεδροπάίπσ ἀϊρμίμονρ. 



ΦΕΟΤ. Ὁ.] ΡΒΕΙΙΜΙΝΑΠΥ ΟΒΡΕΒΝΥΑΤΙΟΝΕΒ,. ΧΙΙ 

Τηδίαποες οἱ (5 οοσιιγ 1Π ΘΥ6ΙΥ Ρασα; απᾶ Τε ἵ5 Ἠατά]γ 5αΐθ ἐο αἁπηῖέ έλα 
Όνεοτγ οἱ Ῥτοίθαεοι ΏήηβαΥ, ΥΙΟ ΡΥΟΡΟΒε5 {ο τοι 51ο] γνοχᾷς 45 ἔδδεισε, 
κύνεσσι, τελείετο, ἔμμεναι, απἀ {λα Ἰϊ]κα, ννετενεχ (16εγ οσσιιΣ, ](] α 5ἱηρ]α 
«ΟΠΡΟΠΑΠΕ, απά {ο αοσοιιπέ {ΟΥ (λα Ῥτοδιιοίῖοπ ος ία »γ]]αῦ]α προη ές βαπις 
Ῥτϊπαῖρ]ε α5 ἵηῃ οἴμεγ σ.8ε5’. Τη Ἡ. Α. 942. Χ. ὅ. ἴἶιε αἀ]εοίνε ὁλοὸς 
8Ε6Π16 {ο Ὦς 4Π εχοθρίίοη, α5 Ιέ οοστ5 ψΙ (ο Ῥρεπι]ππα Ίοησ; {ου 
ννμίοἩ 1ο οΠΙΥ αΡΡρατεηί τεβδοη ἶ5 ἀετίναὰ {ΤΟΠ ια γαίς. Ῥοππθ, Ιπάεες, 
νγοι]ά τεαᾷ ὁλωῇσι απᾶ ὁλωὴ, απά οίΠΕΙ5 ὁλοι]σι απά ὁλοιὴ, Ιπ ἴἶε ἴννο 
Ἰηδίαποςς τεδρεσϊνεΙγ: Ῥιέ (εχε 866ΙΗ5 {ο Ὦ6 πο απ]ογΙίγ {ο {λε «παπσο. 
Τη ἴπε οοπηροιηάς ἀποειπὼν (Π. Έ. 95), ἀποέρσῃ (Φ. 988), απά ἴἶνε ]ἶκα, 
ὕιε νετ απἀ ἄε Ῥτεροβί(ίοη πηιιδί Ῥε εοηδἰάθτεά α5 ἀῑδίίπο. 

ΤΈ]ατε ατα 8Ο1Π8 Ιηδίαποςςδ αἶ5ο οἳ {πε Ιεπσί]λεηπῖπσ οῇ ϱοτέ 5γ]]αβ]ος α 
ενα οπά οἱ α {οοί, 1.6. ἵπ ἔἶια {ιεσίς, ο {α]1 οί νε νοίσε, Ῥείοτε α ᾖίφωίᾶ. 
Ἠεπεα ἴμεδε ]είίει» ατε 5Ἱρροφεά ἴο Ἠανο Ῥοβδεβεεᾷ α οεγίαϊη Ῥτοροτίγ ο 
ἀοιβρ]ίπρ (Ἰνεπιδε]νος Ιπ (ο Ῥτοπιποίαίῖοη, ΡΥ νΠΙοΙ Ίηθαής {ο Ῥγεσεάϊῖησ 
νονε] Ῥεσοιπες Ίοηςσ. ΤἨι5 Π. Β. 968. πολλὰ λισσοµένη. θε αἱκο Ὦ. Φ. 
968. Ψ. 91. Ἔμϊς νί5 ἐκτατικὴ, ἃ5 1έ ἵ5 σα]]εά, ἀπᾳ πες ΠοπαΡ!Ιγ Ῥε]οπρες {ο 
πε ΙπίπαΙ ρ”, απά ἶ5 {ουπά ἵπ Ἡ. Ω, Τόδ. πολλὰ ῥυστάζεσκε. 1Π εἴε]ιει 
α5ε Τί ἵνα οὐγνίοι!5 {ο χεαά πολλά ἑ λισσυµένη, απἀ πολλά σε ῥυστάζεσκε, 
1 πάεεά μεσα Ῥε ποί (με (πε τεαᾶῖησ»,. ΤΠε σα5ε ἶ5 ἀῑΠετεηί {π Π. Α. 
199. ἕως ὃ ταῦθ’ ὥρμαινε. Ι. 9939. ὃς τις οἳ τ’ ἐπέοικε. Ἠετε Τε ἶ5 ρτοβαῦ]α 
ιοί ια Ῥτοποιης ἆτο επηρµαίῖς, απά ἴἩε 5ίχος5ς οῇ νοῖςσθ, ΨΠΙΟΗ ΙΠ Ο60Π86- 
4πεποε τεδίεά αροη {Πθπη, Ἠαά (πε εβεοί ο Ιεησίπεπίησ (1ε 5γ]]αῦ]θ. Όοπι- 
ρατε Ἡ. Κ. 607. Ο. 599. Ῥ. 106. Σ. 156. Φ. 602. Ἰπ αἰ] ἴπεδε Ῥ]ασες 
Βεπί]εγ Ῥτοροδε5 (ο τεαᾷ ἕως ὅγε. ῬτοβαβΙγ 0Ο. Ἡ. 9280. Κ. 96. 498. 
Μ. 267. Τ. 967. τοφαῖτε οογγθς(1ΟΠ”. 

ΠΠ. ΟΕ ινε «λογίεπίπφ οἵ ἴοπφ υοιυεῖδ οἨ αἴρ]ίλοπα». Τί πιαγ Ῥε οἳ- 
5εγνες, 45 α σεπετα] τα]ε, ναί α Ίοησ νοννε] ο: ἀϊρμίποηπο αἲ {ο επἆ οἱ α 
ννοτά, Ῥείοτε αποίμεχ νονγε] οι ἀϊρμίποηρς, 5 πηαάε 5ποτί, εχοθρέ 1π (θ 
ἀγοῖς; Ῥαί ἵπ (ο Ῥεσίηπίης οἵ πη]άά]ε οἳ α νιοτὰ ἴε σεπετα]]γ τεπηαῖης 
Ίοης, ιπάθχ {λε 6απΏς οἰτομπηδίαηςσθϐ. Έοι Ιηδίαηςα, 

ἩΠ. Α. 90. Ἡμετέρῳ ἐνὶ οἰκῷ ἐν " Αργεϊ τηλόθι πάτρης. 
Ἡ. Β. 6291. Ὑἷες, ὃ μὲν Ἠτεάτου, ὃ ὃ) ἄρ᾽ Ἠὐρύτου ᾿Ακτορίωνος. 

ΤΓε ορνίοις ρτποῖρ]ε αροη υΠΙοἩ {πο ςΠοτίεπῖπσ ἀερεπάς, 5 ἴε 168δο- 
Ἰαΐοᾳ οἳ (πε Ίοπο νονεΙ ου ἀϊρηίμοησ Ιπίο 1ΐ5 οοιτεδροπάίηπσ οἵ ΟΟΠΙ- 
Ῥοπεπί 5Ἰοτέ Υοινεἰ5, οί υνῖο]ι ιο Ἰαΐίοτ 5α/ῇεις ε]ἴδίιοη Ῥείογε (νε ἱπῖῖα] 
νονγε] οἱ ἴπε {ο]]ονπσ νοτᾷ. Τ]ετε ἵ5 Πε Ῥᾶδσασε ἵπ {με Τ]αά νγλίο] 
πηϊ]ίαίες ασαϊηςί {λε {ΟΤΠΠΕΥ Ῥατί οἱ εε ταῖς, Ὕμετε Ῥτοίεβοτ Ώπ/α5, 
{ο ν]ιοτη λε «απο ἶ5 ἆᾳοθ, νοι]ά τεαά Πόντου τ᾽ Ἰκαρίοιο κ.τ.λ. (Β. 145), 
οὐβετνῖησ (ναί πόντος ἶ5δ α5ια]1γ αρρ]εᾷ {ο {Πῖ5 5εα ὮΥ Ἠοπῃαχ, απἀ θά- 
λασσα {ο ἴιε «ίφεαπ; 89 ἴαί ἴννο 8ε85 αἴθ, Ιη {αοί, Ιπίεπάεά, απᾶ πο οηθ 
ΟΠΊΥ, ὮΥ πιθαηΏς ΟΕ απ ΔΡΡΟΒΙΠΟΠ. Αί ἴηε 5αππε Ππης, (16 Ῥτεσίβε]γ εἰπηῖ]αν 
{οτπι, Κούρη ᾿Ἱκαρίοιο, οσοι Ιπ {ο 8απιθ βἰέπαίοη Ἱπ Ο. Α. 999, απἀ 
{γεαπεπ!]γ εἰδεινμετε, 5ο (αί ῬοβδίβΙγ α ἀἰσατηπια ΊΠαΥ ὃς ἴἶλα ΤΠΙΕΙΥ: 
ἵηπ υνηῖοΙ 0356 θάλασσα υγ] Ιπάϊσαίο ἔἶλε δίατο οί {11ο 56. νεπ εχοῖιεὰ 
Ὦγ ἴἶμε πάς. Όοπιρατο Τ.Α. 167. Β. 2994. Ασαϊπ, να πηὶσηί τεαὰ τὸν 
ὃ) αὗτ᾽ Ἰδομενεὺς κ.τ. λ. ἵπ Ἡ. Δ. 966: απἀ (λε {ενν οἴ]ει εχεθρίίοµς {ο (με 

1 μα ῬτοίεξβεοΥ, Ἠούγενευγ, Ία5 αΡ]Υ Π]αβίταίεᾶ {ῑνε ρτϊποῖρ]ες οἱ Ηοπιασῖς γεγβῖβοα/{ΙοΏ 
1η η Ἐπρ]ϊεὴ ἀἰδδεγίαίίοτ, αἰίασμεὰ {ο Ἠϊ5 ἢΕγοβοᾶἱα ἄγασα. 

} 8εο οη ΒοΡΗ. (4. Τ. 847. Ῥεπί. αγ. Ρ. 60. 
8 Φε6 ποίο οπ Ἡ. Ο. 66. 



χ]ῖν ΡΠΕΙΙΜΙΝΑΒΥ ΟΒΡΘΕΒΝΥΑΤΊΟΝΕΣ, [Ῥεοτ. Υ. 

τα]ε π]σΒέ Ῥετ]μαρς Ῥο τεπηονεά γψέ] εαιια] {αοἴΠτγ, ας ὮΥ τησ ἐνὶ {ο 
ἐν, ἵη Ἡ. Ε. 916: ἐκ μηροῦ ἐρύσαι, ἵη Ἡ. Ἐ. 666: εἰ αἰεγ αἰία». Ντι 
τεσατᾷ {ο Ίοησ γοννεὶς οι ἀἱρ]ίλοηπσς τεπιαϊηίησ 5ο Ίη ἴπε πη]άᾷ]ε ος Ῥε- 
σιηπίησ οί νγοτ5, εχοερίοη5 ατε οἹιεβγ εοπῄπεᾶ {ο {πε-νγοτά ἐπειὴ, νΥ]]ο] 

πΙΔΥ Ῥε αεοουηίεά {οτ ὮΥ οοηβϊἀετίηςσ Εἶνο αἀνετῦ α5 τεςο]νεᾶά Ιπίο ἴπε Ῥατί5 
οἳ νο Τε 15 οτισίπα]]γ οοπιροδεά’. Ἱπ ΠΠ. Β. 415, απά οἴμετ Ρᾶβδασες 
νἨετε {λε νγοτά δήϊῖος οσστ5 ΥΥΙ ἴε Πτδί 5γ]]αῦ]ε δἰιοτί, ἴλε ε ππαγ Ῥε 
ιΏφοτιρεά: απά ἵῃπ Ἡ. Λ. 980, ἔἶα έτιο τοαάϊηπσ ἶ5 Ῥτοβαῦ]γ ᾖέβλεαι, θε 
9 5ἶπο. Ῥγθς. ρᾶ55. Ο( βέβληµι, ν]ΙοἩ 15 {ουπά ἵη πε Ψεπείαη Μ5, 

- γι τεδρεοί {ο ἴε (οτγγερίίοπες 4{ἱέΐσσν, α5 ἴΠεγ ατε σα]]εὰ, 1. 6. πε 
βΠοχγίεπῖησ ο{ νοννε]5 Ῥείοτε υνοτάς Ῥοσϊηπίησ γη α ἀοαβ]ε εοηδοπαηί ΟΥ α 
πηπίε απά α Πα ιιίά, Τε 15 α ἀἰδαπσιϊςμίησ ῬοοιατΙίγ ἵπ Ἠοπηες, ἴλαί Τε 5ε]- 
ἆοπι αἀορίς (επι, πη]εςς 1η ἴος5ε υνογάς, «ἨΙεΗΥ Ῥτορεγ ΠαΠΠΕΡ, γγηίο]ι 
εοι]ἀ ποί οἴ]ετννῖςσε Ἠανε Ῥ]ασς ἵπ απ Πεχαπείοτ. Της νε πνοτάς βρα- 
χίων, δράκων, κραδαίνω, απᾶ 5016 63565, α5 ἴο σεπ] ινε Ῥ]ητα], {ο Ιηδίαπςε, 
ος [2ροτὸς, πηαδί Ἠανε Όεεη εηεϊτε]γ εχκε]ιάεά {Ποπ ἴπε Πϊαά, ντλοιί α 
Ρατίῖα] αἀπη]δείοη οἱ (Πῖς Ἰσεπςθ. Όοπιρατε ΠΠ. Β. 908. Η. 446. Μ. 989. 
Ν. 604. οί ραςςῖτη. Τῆο 5απιε οΏδετνα{ίοη αρΡ]ίθ5 {ο έἶνε γγοτᾷ Σκάμανδρος, 
1. Β. 46056: Ζάκυνθο», Β. 694: Ζέλειαν, Β. 834, απά 5ενεταὶ οἴμει. Ἰη ΠΠ. 
Γ, 414. Ἠοψγενετ, ἴἶχε γνοτὰ σχετλίη οσστς νε] {1ο Ετει 5Υ]]αβΙε 5Ἰοτί, 
νΠϊσΠ, ππ]εςς Ιέ Ῥε οοτταρί, σαηποί Ῥθ εχειδεά ΟΠ {Πε Ῥ]εα ος πεσεδδίῖγ ; 
ΠΘΙἴΠ6Υ «η {Ἠε αΠοτίοπίησ οἱ δὲ, Ῥείοτε δράγµατα, ἵπ Π. Δ. 69: Ῥείοτα 
χρῖεν, ἵη ΤΠ. Ψ. 186: ο Ῥείοτε σταθμοὶ, ἵπ Οἆ. Ἡ. 869. Νε αἶσο πιεοί 
υγ µεμγέῳτο δρόµου, ἵπ Ἡ. Ψ. 861: απά τετράκυκλον, νί]ι ἔπε βτοί 5Υ]]α- 
Ρ]6 εἶιοτε, ἵῃ Π. Ω. 994”. ΘΒαο] ΙΠδίαηςθ5, Ἡονγεγετ, ἆτε εχίΠΕΠΠΕΙΥ τατες 
απά 1έ ἵ5 ἵη ο Ῥεειάο-Οτρ]ειις, απᾶ υντίίεχς οἱ α ]αΐετ ασα, ἴιαί ἴπα ναπί 
οἱ πηε]οάγ, ν;Ἠῖο] ιο το {πεααεπέ αἀππὶβείοπ ος (παπι Ῥτοάυςσες ἵη (πε 
Ἠετοῖο Πεχαπηείος, 15 πποτε ραγίϊοι]ατ]γ ἀἰςοριπίρ]ε”. 

Ι1Υ. ΟΕ ΕΙἰδίοι οι 4{ροδίγορᾖε; απᾶ 6γαδί. Τε Ῥτιπεῖρ]ες πεεᾷ Ῥιέ 
Ἠτ]αο εχρ]απαίῖοη. Τί ἶ5 πε] Ἐπονη επαί αἰ] ενα εἶοτί απᾶ ἀοπρά] 
νονγε]ς ατα εἰιάεά Ὦγ Ηοππες, εκεεριΥ; ἰοσείμετ υγ εἶνε ἀϊρῃμίποπσ ΑΙ, 
απά 5οπηείπηςς, (μοισ] τατε]γ, ΟΙ. ΤΠε Ἰαϊίετ πδασε Ἰα5, Ιπάεεᾶ, Όδεπ 
ἀουριεά αἱιοσείπες: Ῥαέ ἴπετε αγε 5οΟΠ18 απαε5οπαβ]ε εχαπηρ]ες ἴπ ἴμε 
Ἠιαά: ε.σ. Π. Ν. 48Ι. δεῦτε, φίλοι, καί μ οἵῳ ἀμύνετε. Όοππρατε Ἡ. Ζ. 
165. Ι. 669. Κ. ὅ44. Π. 907. ΤΠ ε]δίοη, Ἠονγ6νοθχ, 866ΠΠ5 {ο Ὦθδ οοη- 
Ώπεᾶ {ο µοι απά τοι. ΟΕ εἶνε εΙδίοη οἱ αι Ῥείοτε α 5Ώοτί νονγε] τἶνε Ιηδίαηςες 
ατε ΠΙΠΠεΤΟΙ. 1 τεδρεεί {ο Υονγεῖς, ἴπε οπΙγ οὔεετναίίοη οἱ Ἱπιροτί- 
8ηςθ τε]αίες {ο λε βηαΙ ι οἱ ἴπε ἀαῑνε 5Ἰησια]ατ, οἱ νλῖοὰ νε ε[Ιδίοη ἶ5 
εχίτεπηε]γ τατε. ΤΠ ΤΙ. Ε. δ. νε Πανε ἀστέρ) ὀπωρινῷ, απά ἵπ ἩΠ. Π. 9865. 
ἥματ᾽ ὀπωρυφ. ΌΟπρ8τε Ἡ. Δ. 259. Λ. 6ὄδδ. Μ. 88. Ν. 289. Ώ. 96. 
Οἆ. Ε. 269. 998. Κ. 106. ἘΈοτ ἀσπίδ' ἐνὶ κρατερῇ ἵπ Π. Τ. 949, ννε βπά 
ἀσπίδι ἐν κρατερῇ, ἵηπ Ἡ. Ῥ. 46, ἴοισ]α ἴπε ΜΒ9. νατγ 1π Ροί]μ Ῥ]ασθ. Τη 
Ο. Κ. 816. Βιίαπαπη ψου]ά τεαἆ Σέπᾳ, α5 ἤρῳ ἵπ Ἡ. Η. 458.---Τ]ε πιοδε 
αδιιαἱ Όταδες Ιπ ΗΟΠΠεΣ ἆΤε {Ἠος5ε οἱ η, να (λε ἀρῃίΠοης ου, α5 ἵπ Ἡ. Ε. 
949. ἢ οὐχ ἅλις, απᾶ γη] ει, ἂ5 Ιπ Ἡ. Ἐ,. 466. ἢ εἰσόκε. Τῃε Ῥατᾶσ]ε δὴ, 
Ἀἱδο, 5οηε(ῖπηες {οΥπη5 α Όταςῖς σι πο Ἱπίῖα] νονεὶ οἱ (ο {ομονίησ 
ποτά; α5 ἵῃπ ΠΠ. Υ. 920. ὃς δὴ ἀφνειότατο. Α ΟΌταςῖ ο{ α 5οπιεν]ιαί 

. 6οο ποίθ οἩ Τ]. Α. 156. 
3 Τη ΤΙ. Λ. 666. Όνε ίταε τεαᾶῖπς ἵ5 ππαπεςΒοπαΡῦ]γ ἐαῖ οἱ έπε Ἑοίμει ΜΡΕΡ. βέλεσι 

βεβλήαται, νιπ]ε] Ίας5 Ῥ6επ αἀτηϊεέος ἴπέο {ο {οχί, γ΄ιίφο βελέεσσι. 
3 56ο Ηετππαπμ”5 Αρρεπᾶϊκ {ο ἴλε 4γζοπαιαΐσα, Ῥ. 65. 544. 



ΘΕΟΙ. ΥΠ.] ΡΠΕΙΙΜΙΝΑΠΥ ΟΒΡΕΗΒΝΥΑΤΙΟΝΑ, Χ]ν 

ταππατ]καῦ]ε παίιτε 15 οοηδίταοίεά Ῥείνγεεη ένα ἀϊρ]ί]ιοηπσς ει απ ου, ἵη ΠΠ. Ν. 
77. µέλλω' ἐπεὶ οὐδ' ἐμὲ πάµπαν κ.τ.λ. Όοπιρατε Ο. ΔΑ. 969. 

Υ. ΟΕ δφηἰφεςδί. Τμ βσυτε ἶ5 πθατΙγ αἰ]ιεὰά ιο Οταδίς, απά οοηβῖδές ἵπ 
ιο εχίτδίοη ΟΓ α δμοτί νονγα] Ῥείοτε α Ίοησ οπε οἱ α ἀϊἴρμίμοπα, Ὦγ υνη]σ]ι 
πηθαης (ννο 5γ]]αῦ]ες «οα]ε5οθ Ιπίο οπθ. Τίς ἶ5 Ῥατιοι]ατ]γ ελα σπ5ο υνΙ] 
ἔμο νοννε]5 εω; 8 ΙΠ Ἡ. Α. 1. Πηληϊάδεω: απά εα, 5 Ιη ἴπα αοσιιδαίνθ 
βΙησυ]αχ ος Πουης ΙΠ ευο. Τ1ο Ώπο ]αδί 5γ]]αβ]ες, Ἡούνεναχ, ἆο ποί πεςεδ- 
5ατΙ]γ οοα]ε5ςθ ἵπ (Ἴεςα αοοιδα[Ίνας, 85 506 8άβΡοςε; αἶπςο {Πο Πηα] α, 
Οιοιισὴ σεπετα]]γ Ίομσ, 15 πο πεοθδδατΙ]γ 5ο: απά νε {εν ἀανίαίίοηβ {Γοπη 
(με χα]ε, υνλίο] ατε (ο ο {ουπά ἵη (λα Λίο Ῥοεί, ανα πιοδί ῬτοβαΡΙγ 
ΑΤίδεη οι οἱ {λε 5αποίῖοη ν]ΏΙοἩ ἴἶιε Τοπίο ἀῑα]οοίι αΠοτά»]. 

ΥΠ. Α5 α ππαίίεγ ος οιιγοδί(Ψ, 1ὲ πΠαΥ Ῥε τεπιατκεἆ αι α {ουν ὁμοιοτέ- 
λευτα, ΟΥ ΓΕΝ, Ἰανε Ώθ6εη Ροϊπίεά οιέ ἵπ (ας νετςες οί Ἠοιπσγ,. Τ]ιας 
ἵπ . Ὦ, 87. µελισσάων ἀδινάων, αἰεὶ νέον ἐρχομενάω». Οἆ. ΑΔ. 40, ἐκ γὰρ 
Ὀρέσταο τίσις ἔσσεται ᾿Ατρείδαο. 366 4ἱ8ο Οἆ. Α. 997. Θ. 954. Μ. 70. 
Πιν 5ο ἰηδίαποςς, ννἨοα αἲο αεχίτεπηεΙγ τατ6, ΠΠΥ Ῥο οοπροτεά Ὑπτο. 
Εε]. ΥΠ. 80. Ονιἀ. ΑΛ. Δ. 1. 59. 

ΕΟΤΙΟΝ γΊ. 

ΟΝ ΤΗΗ ΡΙΕΑΜΜΑ. 

Ίμερο ππεἰτ] οορῖπιατ. 

γε Ώαννοβ ΜΙβο. Ον1:. Ρ. 256. 

ΤΗσηξ 15 γοί οης Ἱπροτίωπί Ῥοϊηέ οοηπεοίαά γη ἐἶνα Ύειδιῃοαίίοη οἑ 
Ἠοιηατ, γλΙσἩ 8εεπης {ο ἀειπαπά α 5εραταίε εοηδϊἀεταῖοη:. νΙᾷ. ἴο 15ο ος 
εε Ώϊσαπητηα 1π Ἠῖ5 Ῥοεπ]δ. 1 α ποτὰ οπάῖηςσ η α νονγε] 15 ειεσοεεεά 
ὮΥ αποίπεσ Ῥεριηηπῖπσ υγ α νονγε], 1έ ρτοάισες απ ΠΙαία5, ΥΥΠΙοΙ ναςδ εκ- 
οεδδίγε]γ ἀἱδαρτεεαῦ]α {ο ἴε ἀε]ισαίε εατ5 οἱ {1ε (στοεἷς, απά 15, 1 {αοί, 
Ἰποοηβῖσίεηί νυν] (λε σεπετα] πδασε οἱ ἴἶε Ἰαησιασθ. Τ]ο Αἰεπίαης, {ο 
ΝΠΟΠΑ 5ο Ἠαίας5 ννετε Ῥοευ]ατ]γ οΏοπείνε, ἱηνατίαβ]γ ανοϊάεά πετη, 
εἰίπετ ὮΥ (πα Ν ἐφελκυστικον, ΔροδίτορῇΏε, οἵ οοπίταοίἸοη. ἴπ Ἠοππες, Ἠουν- 
ενετ, (εδε αποπηα]ίθ5, ΙΓ 5ο ἴΠ6ΕΥ ΊΠαΥ Ῥε σα]]εά, Ιποεβδαπί]γ οσοσιΣ, απά 
πνοτάς επάίησ εσεη γψί] οτί νονγε]5, ατε {ο]]ονψεά ὮΥ οἴπεις Ῥεριππῖπσ 
νέα βοτί νοννα]5, 1η νἨ]ΙοἩ ἐἶιο οοηςίτισίίοη οἱ {πε νειςαο υ]] ποί αἁπαῖί ος 
Όνε αρρ]ΙσαίΙοη ο{ ΠΥ ΟΓ {Ἴοδε ΠΠΘαΠΡ, ΥΠΙΟ ἆγε α5ιια]1γ επαρ]ογεά ἵπ 51] 
356. Ἠεηποε 1π Ἠγροίμεςίς 5ασσεείεά ΙΦεΙ{ {ο ἴἶνε οε]ευταίεά Ῥεπίεν, 
Ὠναί πΙαΏΥ υνοτάς Ῥερϊηπίης νἩ α νουνε] ννετο ογΙσίπα]]γ Ῥτοπουπσεά να 
ἃ οοΠηδοηαῖ, ΟΥ ΙΙ 8οΊΠ6 5ουπά, νε Ἠαά ενα εβεοί απά Ῥονετ ο α 
οοηδοπαπί. ἈΝον Τί αρρεατ» {οπι Πἱοηγεῖας ΗαΙσαγπαδεεηκίς”, ναί Ιέ 
Ὕνας (λε ουδίοπι ο ἴπε αποϊεηί (ποε]κε ἴο Ῥτοβς {ο ΠΠΔΠΥ ποτά Ῥερίππίηπσ 
υ(Ἡ α νοννε], ἃ Ἰείίος νη]ι ννο οΓο55 πας Ἰοϊπίησ οΠε6 βἰταὶσ]ιέ 9Π6, 8ΟΠΠ6- 
ναί 1π ενα {οσπι οἱ α ἆοιδβ]ε («αππππα (6). Ἠεπεε (πὶς Ἰοείετ ννας οα]]εά 
α Πἱφαπιπια, απἀ Ἱε 15 5αρροβεάἀ {ο Ἠανε οεσιρ]εά {πε βΙχί] Ῥ]ασα Ιπ ία 
οπἱρῖπα] Ῥε]αδσίο αἱρ]αδεί ο{ απεϊεηίέ ὤτοθεσθ. ΤΠε σταπηπηατίαπ Ττγρίο 
85ο αἰιτιριίες ἴἶε δε οἱ ία ἀϊσαππππα {ο ἴπε εατΙγ Αἱο]ίαης, [οηίαης, 

1 Ῥεο Ῥογευπ αιιά Ῥε]ερίες οἨ Επχίρ. Ἠες. 570. 
3 Απίίᾳ. Ῥοιῃ. 1. 20. 



χ]νί ΡΕΕΙΙΜΙΝΑΒΥ ΟΡΒΡΕΒΝΥΑΤΙΟΝΕ, [Ῥεοτ. ΥΠ. 

Γοτῖαπς, 1,ασοπίαης, απά Ῥαοίίαης ; Ῥαέ 5ἶπσε 15 ας ἵγας τειαϊπεά ὮΥ ἴἶνα 
{οΥπηςΥ {ο α πημο] Ἰαΐε; Ῥετίοά ἴμαη 1π ΑΠΥ οίμεχ ος πε (τεεῖαπ Βίαΐος, 
ἵε]ας Ώθεη σεπετα]]γ ἀῑδιιησιιϊκ]εά Ὦγ ἴἶνε Παπης οἱ νε «Φοίίο Πἱφαπηπα. 
Νο ἁοειππεπέ, Ἰοννθνοετ, οἱ 15 εκἰδίοηςαο α5 α ΨΤΙεηΠ οἨατασίεγ ΤΘΠΒΙΗΒ, 
εχεερί οἩ ἴἶε εε]ευταιοά ΤΏε[ίαηπ ππατρ]ε, ἀῑδεονετεά Ὦγ Μοπιίαασοῦ, 1η 
1Τ08: οἨΠ 8ΟΠΠΕ σοΐπ5 οἱ έἶε (τεε]ς (ΟνΥΏ Ὑε]ία: απά ΟΠ 5ΟΠ1Ι6 αποϊεηέ 
Ιη5οιῖρᾶοης ”. 

ΦΙπος, ἴἨεη, 1έ ἄΡΡεας Ενας 5ο] α ]είίου ἀῑά οχῖςσί ἵπ εαγ]γ (τεοςς, απᾶ 
ΊηΟΓθ εδρεςῖα]]γ ἵπ ἴλοςε ρατίς ἵπ νΠΙσἩ ἨοτΠεΣ, ἵπ αἲὶ ῬτοραβΙΠίγ, οοπη- 
Ροσεά Ἠϊ5 Ῥοεπῃ, 1έ απ 5εατζθ]γ Ὦε ἀουδίεὰ (ἶναί 1{5 εβεεί5 νγοτε 51] Ῥει- 
εερεδ]ε η {Πε Ῥοεί”5 εππε; απά (αί 15 αρρ]Ισα(ῖοη πΠαΥ Ῥε {αἰτ]γ αρρ]εά 
το ἴης τεπηονα] οἱ πηείτίσοα] ἀπΠει]άες 1η Πῖς πτ]ησς, Βεπί]εγ, Ιπάθεά, 
Ἠα5 εαἰς[ασίοτΙ]γ οδίαρ]ϊμεά 5 Ῥοῖπί {ο α οοηδΙάἆεταβ]α εχίεηέ, απἆ νγοι]ά 
ῬτοβαΡ!γ Ἠανε 5ιτεησίπεπεά Ἠΐς Πγροί]μεδῖς 1Πίο α στεαίετ ἆεστεε οί 6ες- 
(αΠίγ, Ἰαὰ Τε Πνεὰ {ο Ῥτοδεοιίε Ἠῖς Ῥ]αης5, ΙπΠ δρίίε οϐ ίΠε Ῥαϊαγ απά 
πηαἡοῖοιις τάϊοπ]ε {ο νΥΠ]ε]ι Ἠὶς Ιησεπίοις ἀἰδεογειγ εχρο5εά Πα”. ἜΤ]ε 
Ῥτίποαίρ]6ς, προη ΕΙ ε Ἰαά Ῥτοσεεάεά, τεδίεᾷ προη {πε οῬδεγναίίοπ 
Οναί νογα Ὕνογα οετίαϊη νογᾶς ἵπ ΗΟΠΠΕΙ, Ῥεσϊηηίησ νὰ α νονγε], ΝΠΙσ] 
ννετο ηενεγ Ῥτεσεεά Ὦγ α εοηδοπαπέ; απά οἰμαει5, οἱ νΠῖο]ι (νε (νο Πτεί 
»γ]]αῦ]ες νετα 5Πογί, πΥΠΙε] Ὕνετε πενεχ Ῥτεοεάσά Ὦγ α ἀοιιθ]ε οοηδοπαηέ, 
εχοερί ΙΠ οπ5ος ος πιαπ]{εςί οοττΙρΏοι απά ΕΔ5Υ εποπάαίΙοῃ. 1Π Ῥτοουξ 
οἱ Οχὶς Ροδϊίοη, Ώα1γ65, ν]ιο {οἱ]ονγεά πρ (πε ΙπαυῖτΥ ἵπ Πς 1ἱκεσ[ίαπεα 
6ίδΐσα, ας οχ]ΗΡί(εά ἴἶνε τεςι]{ οἱ απ αοῖιια] οχαπηϊπα(ἴοη οἱ α]] {πε Ῥ]ασες 
1Π ἴα Π]αἆ, ἵπ ννλΙο] έλα νγοτάς ἄγαξ απἀ ἔπος οσσατ ὃ: ἔτοπα ννλ]ο] 1 αρ- 

Ῥεαῖς εμαί, ἵπ εν6τγ ἱπδίαπος, ἴμε Ῥτεσεάῖπα ννογὰ ἱηναηίαῦ]ν επάς νΙι α 
γονγε] {π ἴλε οηε σ.56, απά ψηί]ι α 5Υ]]αΡ]ε παίιτα]]γ 5ποτί ἵπ (λε οἴμετ: ος 
ΊΠαΥ Ῥο πηαᾷε το 4ο 5ο, εἴίμεγ Ὦγ τεππονίησ α πα] ν, ΟΥ νε εχρι]δίοη ος 
ΔΏ ππε]εςς Ῥατῆςσ]ε. Ἠεποε, Ιῖ θΠοι]ά 5εοτη ἐἶαί, ΙΠ έἼεδο απά φΙπηϊ]ατ Ἱπ- 
5ίαησθ5, ἴο ἀϊσαπππια ποσεβκατΙ]γ {ογπθά α εοηδΒίπεπί Ῥατέ οἳ τε νγοτᾶ, 
Ιπ οτάεχ ἴιαί νε πηείτε πηϊσηί ποί Ρε νΙο]αιεά; απά ππεη 1 15 ΚΠΟΝΗ, 
προΏ. ἴα {εδίίπποηΥ οἱ Γ1οηγδί5, {ας ἄναξ να οτΙσῖηα]]γ υντΙίεη Γάναξ, 
μα ενΙάεπεε 1Π {ανοιιτ οΕ λε (Ίχεοτ} 5 απαιε5ΠοπαΡΙγ Ῥονγετέ]. 

Φ{1]] ἔετε ἆγε 5ενετα] 6.5δες {ο νε (λε ἀϊσαππππα νυν] ποί αΡΡΙΥ: 
απά οἴμεις, νι υνηΙο]ι 15 δα ἵ5 αἰίοσείπετ Ἱτεσοπεϊ]αρ]ο.  Α 5εµο]ατ 
Ἰπάεεά, πο Ἰο5ς επηϊποεπέ ἴπαπ Μαιίμίες ὃ, Ἠας νεπίατεά ροή ἔἶεσε στοιιπάς 
(ο ἀιδραίε 1{5 εχϊ5ίεησε 1Π Ἠοιπετ α]ιοσείπετ: απἀ, αεσοτάἶπο {ο ἴἶια 5γςίεπα 
οἱ Ῥτοίεδεοτ Ὀιπύας, (ηετο αγθ Ῥιιέ ἔννο Ἱνοτάς, οἶνος απᾶ εἴξω, ἵπ νυλ]ο]ι 15 
αρρ]σα!ῖοη {5 Πθσθβδατγ. ΤΗε Βεπί]είαπ {ἨΕΟΙΥ, Ἠονενετ, 15 σεπετα]]γ 
αἀπ((εά ὮΥ (νε Ἰεατπεᾶ, απ τε ννεϊῖσλί οἱ ατσαπηεηί 15 ορτίαϊη]γ 1η {ανοιιΓ 
ο 15 απίας αἲ {ωε 5απης πιο {Παί 155 {α1ατς, 1η α νατ]είγ ΟΓ πδίαηςες, απά 

1] Τη Ἠ]5 Πάθη λεξέων, δ 11. Μα5. ΟτΙε, Ῥ. Τ. ῬΡ. 94. προστίθεται δὲ τὸ δίγαµµα παρά 
Ἴωσι, καὶ Αἰολεῦσι, καὶ Δωριεῦσι, καὶ Λάκωσι, καὶ Βοιωτοῖς' οἷον ἄναξ, Εάναξ: 

Ἑλένα, Εελένα" κ.τ.λ. 
5 Α Υευγ τεπιαγκαβ]ε οπο, 1Π {με «Ἠο]ιο ἀῑα]εεί, ἵ5 βίτεη αἱ Ἰεηρίι ὃν Μτ. ΚπὶσΙ. 

Τ6 ννας ἀϊἰδοογετεά Ιπ 1819. ὮΥ Μν. 1, ποαν Ο]γπαρία ἵπ Ε]ῑδ; απᾶ ἶ5 5αρροβεᾶ {ο ανα 
Ῥεοη οιί αδοιέ Β. Ο. 616. -"0ἵοσγο, ἵἩ α Ἰείίον {ο Αῑοι (Ερὶςί. ΙΧ. 9), υτίίες :--- 
Ίεφιε δοἴμπι Ποια, φεᾷ εἴίαπι 1εὐὶ, ἔπαπι ἀἱφαπιπια οἰάεχαπη. 

3 Απιοησ οἱἩοΥ, ἔγοπα Ῥορο (Γποίαἆ ΤΥ. 915) :-- 

Ἱτοπιαπ απᾶ (σγεε]ί φγαπιπιαγίαπ» / Ποιο 11ο) δείέον, 
μον οί βοππείλ!πᾳ 16ἱ Ίπογε φγεαί ἔ]απ Πιεἰίεγ: 
ΤΛΙζε {οιδεγίπιᾳ οἱεν 11011 αἰρλανο, [ρε δαιῖ, 
Φίαπᾶς οι Ιἰφαπιπια, απᾶ ο) εγίορς ἶνεπι αἰῦ. 

4 ΜΠίοο, Οἱέ, ϱΡρ. 947. 969. (Ἐὰ. ΚΙὰΔ,) 6 αν, ἄχαπι. 6 41. 



ΦΕοτ. ΥΠ.] ΡΠΕΙΙΜΙΝΑΗΥ ΟΒΡΕΗΠΝΥΑΤΙΟΝΡΒ, π]ν]ϊ 

ἵη ννοτὰς {ο υλίο]ι ἵπ ομετ ο.5ες Ιέ Ῥε]οησς, (οσεί]ιοτ νι Τί Βποιασῖησ 
αρρ]ϊσα(ίοη 1π «οππροιπά νοτάδ, ατα Ἰηαίίεις ννλῖε Ἠανα ποῖ γοί Ῥοαεπ 
βα{ἱςίασίογΙ]γ αοοοιηίθᾶ {οτ. Τί 15 Ῥοδδίρ]ε (ιαῖ ἴἶια 1156 ο6 {1ο ΥΤΩΡΟΙ ννα5 
σταἁια]]γ ]αϊά αδιἀε α5 ο Ἰαηριιασα αἀναπεσά {ονατάς Ῥοτίεσίίου, ε]] αἲ 
Ἰεησί]ι 1έ ννας ἀῑδεοπεπιαθά αἰίοσείμετ: απά (αῖ, νετ Ἠοππατ νντοίς, 168 
9ἀοροηΠ ννα5 ἃ ΠΠΕΥΘ πηαίίΟΥ οἱ Ῥοείίο {ἰοεποε. Ἰηδίαπεςς οἱ Τίς ατρίίτατγ 
επηρ]ογπηεηί ν]] Ὦο 866 ΤΠ ία δε οἳ νοτάςδ ΠΙΕΙ οοπο]αάες (5 
Φθοίῖοη. 

Τμοισι Ώαννες απἆ ῬΒεπί]εγ αγε σεπογα]]γ αστεεἆ π1ροπ {Πε 5αρ]αοί οἱ 
ενα ἀϊἴσαπππια, ἴἼετο γα Υοί ἴννο Ροΐπί αροπ νἨῖσο] ἴπεςδο στεαί ογ](ῖοΒ 
Τε εΠΙΙΤΕΙΥ αἲ ἴδιο. ΤΠ ἴο Πτι Ῥ]αςθ, Ιηδίεαά οἱ ἴἶνα ἱο]ῖο Ώϊσαπππα, 
Ώαννες αίἨτπης εχαί 1Τὲ 5Ἰλου]ά Ῥε ἀῑςιπσαϊσμεά ΒΥ ἴἔἶια εῑί]ε οἱ εἶνα [οπίς Γαι, 
οπά αβεῖσης {ο Ιέ ἔἶα Ῥονγετ ο{ έα Επσ]δη ἩΝ. Νο στθαί Ιππροτίαπος, 
ἨούγενεΥ, 566ΊΩ5 {ο αἴἴοομ {ο (ας πετ πᾶπηο οἱ {5 Ἱππασίπατγ οἸατασίος: 
απά ας {ο (λε Ῥούναγ ος ἴ]ε Ἰθίίαι, νεί]ιετ Ιέ ννας εἶναι οἱ ἄπε Ἠοιπαπ Β, Ἡ, 
ος Ε, ος οἱ νε Επσ]ϊδΗ ΊΝ, ος 8οππε Ιπίεγπηεά[ἰαίε Ἰαβία] Ῥτοηπιποϊαῖοη, {ηθ 
αιιεδεῖοη 15 (1 απἀροϊάεᾶ, απἀ ἸκεΙγ (ο τεπιαῖη 5ο. Μτ. Κηίϊσμε" Ἠας 
κιρροχίεά {πε ορίπίοη οϐ Ώαννος, Ἠον/ενετ αηίεπαΡ]ε, γη οοηριἀεταῦ]α 
ἸησεπιΠίγ; απά Ῥ]ςμορ Μακ ” 15 {αγ ΠΟΤΕ 5Η6ςθ55/ΠΙ] Ιπ οοπίεηᾶίπσ ασαϊηςε 
Ἱς Όναη 1π οδίαΡΗςμίησ 5 ο Ἠγροίμεδίβ, αεοοτάῖησ {ο πνμίσ (να 
ἀϊσαπηπια νγα5 Ῥτοποιπεθά ΊΚε (λε Ἰοπιαπ Ἐ,. ΤΠο πποτε τεοεῖνεά ορῖηΙοη, 
απά Ὦγ {αχ Όνα πποτε Ῥτοβαβ]ε, 15 ναί νο αβϊκεά {ο Όιε Ἰίίοι ἴ1θ 
Ῥονατ, 45 ηεαΣ 45 ΠΠαΥ Ῥε6, οϐ ἴπε Ἠοπιαη Ὑ. Αεσοτάῖπσ {ο Ὠἱοηγβίις, 
Τη {ε Ῥαδσασε αἰτεαάγ τείειτεά {ο, ἴἶνο ἀϊσαπιπια Ἠαςά ἴἶνε {ογσε οἳ ἴἶνε ἀ1ρ]ι- 
Ώιοης ου, ΥΕ] 15 οοηκίαπ!]γ Ιπίεγοβαησεά ΥΠ (να Ἠοιπαν Ὑ. ΈΤ]ας, {ου 
ελα παπηες 7 γοἰ[ίις απἀ Φευσεταδ, ἴπε (ατεεΚ5 ντοίε Οὐιργίλιος απᾶ Σεούη- 
ρος, απά ἴἶλε Ἠοπιαπς εχρτεβςεᾷ ᾿Αριστόβουλος Ργ ΑΠΙΞΘΤΟΡΒΝΤΙΝΡ. Τη 
8ΟΙΠΕ ΙηβδοΠρίίοη5 οἱ ἴε ΕΠΠΡΕΤΟΣ ΟἸαιάίας, νο πηθθί γε] ἐἶνε Ἠοππαπ 
ππάεχ {Ἡο {οτι ο{ αη Ἰηνετιεά Ε; απά πΙαηΥ ἀἰσαπηππαίοά (τθε]ς πνοτάς, 
ψΠῖο]ι Πανα Όθδεῃ (γαης[ειτεά Ιπίο Πμαη, ατε βρο]ί να Υ. ΈΤ]ας, [οῖνος, 
πια; Γοῖκος, οἶσιδ; Γῆρ, ϱΕΥ; Εὶς, οἱδ; ὄξις, ουδ; αἰξὼν, «υπ; ἄξορ- 
γος, 4Ό0εγπις; ἃς. ἃς. 

Τ]1ε οίμοτ Ροϊπί οῇ ἀϊδαστεσηεπί Ῥείνεεη Ώαννες απά Βεηί]εγ τε]αίος {ο 
{πο ποπ-αρρεαταπςε ο {λε ἀϊσαπηπηα ΙΠ ΑΏΥ οἱ 1ο ἨΠοιπεγῖο Ῥοθιηβ. Τί 15 νγα]] 
ΚπονηΏ (αι Βεπί]εγ αὰ εοποεῖνεᾶ απ Ιπίεπίίοη ο{ Ῥτερατίης απ εΠῖοη ος 
Ἠοππος, ν(Ἡ {1ο ελαταςίε τεδίογαἆ (τοισμοιί, οῇ ννμῖσῇ (Ἠεγε 15 α 8ΡεΟΙΊΠεΠ 
1η ἴο 4ιποίαγίαπι ἰο ΚΙάά᾽5 εἀϊίοπ οἱ Ώανγες: απ νε Ιάεα Ίνας Ώεοῃπ σαττ]εὰ 
ουί, [αχ Ῥεγοπά {ο Ῥουπάς ο{ ῬτοδαΡίΠίγ, ἵπ λε ἀἰφαπιπιαίεά απά αγε]ιαῖο 
εὀιίοηπ οἱ Ρ. Κπὶσηί, αἰτεαάγ ποσα. Τανγες, οἩ έἶια οἴ]ει Ἰαπά, ππαϊη- 
{αἶης, αί α]θιοισ] Τε ννου]ά Ὄε ννε]] (ο Ἰηδογε α 5ἴση ος {ο 8α1ηθ Ἰκ]πά {ου 
ἴπο Ιηδίτισοίίοη ο{ πιοάστη τεαάςτΒ, ἴπα {ογπι οἳ ἴἶε Ἰείίετ ννας επ!ῖτα]γ 
ἨΠΚΠΟΝΥΠ ΤΠ λε τηε ο{ Ἠοιπες, απά ναί 15 Ῥον/εχ αἶοπθ εχίςίεὰ. Ἰ]]ς]ι 
Ο{ ὤνεςε ορΙηῖοης 15 οοττοοί, 15 υγοι]ά Ῥε ἀϊ[οιι] (ο ἀείοτπαϊης, 1, οἨ ενα 
οπε Παπά, ἴἶε {οτπη ο{ ἴἶο Ἰείίετ νγας ππΚπονη, νπεησε ἶ5 1έ, ναί 15 αρρεατβ 
οπ 5ενετα] απεϊεπέ πποπιπ]επίς Απά 1 οἩ ἴἶε οίμετ, Ηοιπετ ασίυα]]γ 
ΕΠΙΡΙΟΥεά ἴέ ἵη νυτ]ᾶπσ Ἠ]5 Ῥοεπῃς, Ἠον” σαΠ 1ΐ5 {οία] ἀἴδαρρεαταπος {ποπῃ α1! 
εχϊσεησ εορίε», πηλοιέ ασε ΟΥ νεδείσε, Ὦα αοσουπίεά {ο Τ]ια οη]γ 
Πγροϊ]ιεςῖς, ἵΝΙΗΙΠ έλα οοπηραςς ο{ ΡτοβαδΙΠ(γ, 8εοπῃς {ο Ῥε (ῑῖς :----Εἶναί αἲ 
ἔπε ἄπιε ος ἴἶιε τον]δῖοη οί Ἠοππεγ ππάετ Ρἰβίδίταίας, ἴπε ἀἴσαπιππα Ἰαά 

1 Τη Γϊς ὮγοϊεΠοπιεπα ἴπ ΠΗοΊπεγΗπε, απιᾶ [εαν οπ ἴ]ιο (γε «4ϊρ]ιαῦεί. 
1 Τη 5 Π{ογα Ρεἰαεφίσα. 



χ]ν] ΡΕΕΙΙΜΙΝΑΗΒΥ ΟΒΞΕΒΝΥΑΤΙΟΝΡ, [Ῥεοτ. ΥΠ. 

{α]]εη Ιπίο οοπιρ]εῖο ἀἴφαςε Ιπ (τεεσε: ἴαί ἴἶε ογίοσταρ]Ηγ 185 60Π56- 
απεπί]γ τεπιοάε]]εά, αεεοτάϊῖης {ο (πε {οτπα οἱ Ίαησιασε απ τησ ννΠ]ο] 
Όνεη Ῥτεναϊ]εά: απά εαί {πο Απίαιϊς ογσῖπα]ς, ἴπ υνἩΙς] πε «ἰατασίετ νγας 
οχ]ηδ]εεᾶ, Ἠανε Ῥεεη Ἱττείτίεναβ]γ Ίο5ι. 

ΤΈ]ε Ιηνεκεῖσαίίοη οΓ {1ο ΤΠεοτγ οῇ {πε Ἠσαπηππα Ίας Ὀθδεπ Ῥγοδεοιίοὰ 
Ὦγ Ἠεγπε, πΙι στεαί Ἱεαγηίησ απά τοδεατςεῇ, προη {πε ρπποῖρ]ες ]αῖᾷ ἆοννη 
Ὦγ Ώανγες᾽: απάἀ ἴιε Ἰδί οἱ νε ἀἰσαπιπιαίεά ννοτάς, νυ]σὮ ε ας σίνεη ἵπ 
ο 5οσοπά Έκουτεας, ἶ5 ΠΙσΗ]γ να]ααβ]ο. ὮῬο αἶσο ἶ5 ἴἶνε Οαἴα]οσας οἱ Μτ. 
Κιάά”; ἀποισί Τε «Ποιά Ῥε τοπιεπρετεά, ἴῑαί {με εχαπιρ]ες ΠῖςΙ Ίε 
Ίμας αἀάπσεᾶ, ατε ταίετ εοπ]εσίηταὶ οππεπάαίῖοης ο{ ἔε Ῥᾶδδασες οἴτεά, 
Ώιαη λα Ῥαδδασες (Ἠεπηδε]νες. Τπε Ἠβετᾶςες, Ἠονγενετ, νο ἨΗεγπε Ίνα 
ἑακεη νη(Ὦ εἶνε νΥγιέῖησς οἱ Ἠοππετ, ἵη σοπάειηπῖησ, εοιῖ ΤΠΘΤΟΥ, α5 οΟἵ- 
ταρί ΟΥ 5ΡΗΤΙΟΙΙ5, ἴε ΠΙΠΠΕΤΟΙΙ5 Ῥᾶδδᾶσες ΥΠΙε]ι ορροςε 5 Ἰάθεας τεερεοίπςσ 
ια απίνειςα] αρρ]ισαίοη ο{ (νε ἀϊσαπιπα, ατα πηνγατταηίαβ]ε 1π {ἶε εκ- 
«επι. Τ]αει ἀηΠοι]Πες, Ῥρετμαρς Ιηδατπιουπίαβ]ε, 4ο εχἰςί οη ἐ]ς Ἠεαά, 
εις {ο]]ουίπσ Ιηςίαποες οἱ Ιποοηδίαπεγ απά νατίαοη νυν] «]εατ]γ Ιπάϊσαία. 
Τ]ε Ἰϊςε ἶ5 Ὦγ πο ππεαπς Ῥετίεσέ; Ῥαέ 1 νν]] Ῥο α 5α{Πε]επί Ῥτουἕ Εἶναί πηιιἩ 
τογηαῖης {ο Ὦο ἆοπε, Ὀείοτα ἴἶε ἀοοίτίπε οἱ ίππο ΤΏισαπητηα απ Ὦε τεάιιεεά 
{ο αηγ Εχεὰ Ῥτιποῖρ]ες οἱ σεπετα] αρρΠεαίίοηῃ. Τῖ τηαΥ αἶςο Ὦε οΏδεινεά, 
εἶναι νετ ατα 5ενοταὶ ποτάς ἀῑσαπητηαίεά ὮΥ ἴε αποῖεπί στατητηατίαης, 
νΙο] ἆο πο αἁπιῖε ἴπε ἀϊσαπππια ἵπ Ἠοπιοτ; ἂ5δ ἀνὴρ, Ἓλένα, δτο. ὅτο. 
Φιρ]οϊπεά {ο (να  Ιδι ἵ5δ ἴἶνα αβονα-πεπβοπεά ερεείπιεπ οἳ Ῥεπι]εγ” 
Ἰπεεπάεά εἀ1εῖοη, Ῥτεοεάεά ὮΥ ἴἴιαο ορεπῖησ οἱ να Ἠιαά αδ ατγο]αϊσαἰζψ 
τεςίοτεά Ὦν Μτ. Κπὶσε. 

115ΊΤ ΟΕ ἨΠΟΜΕΗΕΙΟ ΠΟΒΡΞ ΙΝ ΠΗΙΟΗ ΤΗΕ ΑΡΡΠΗΙΟΑΤΙΟΝ ΟΕ ΤΗΕ ΡΙΕΑΜΜΑ 

15 ΕΙΠὉὌΟΤΟὉὌΑΤΙΝΟ ΑΝΏ ΑΕΒΙΤΕΑΒΥ. 

"Άλις, οαπεγα]]γ ἀϊσαπιπιαέεᾶ ; ας ἵπ Τ. Β. 90. 1. 197. 35. 199. ὃ. 962. Τ]εγο ατε Έπνο 
εχεερίῖοη5, Πονενετ :---ίπο οπε ἵπ . Ῥ. 64, νπετο Ῥεπί]εγ Ῥχορο5δος Ὁ ἅλις, απᾶ 
Ἠογπο γε]εοί5 ἔἶε νειβδε; τε οίμες ἵπ Ἡ. ᾧ. 944. οἵ ῥα κατ᾽ αὐτὸν ἅλις ἔσαν. 
Τη {Πῖ5 ]αίΐ{ετ Ἰηδίαποε Ἠεγπο ν;οπ]ά ἔΓαπβΡοςε {1ε Ἰνογᾶς, ασσογάΊπρ {ο (ο τεαᾶῖπσ 
οἳ νε Ἠατ]εῖαῃ ΜΑ. ἵπ ν. 206, νε] ο Ἰμας {πετε τεσεϊνεᾶ ΙΠέο {Πε {Μεχί. Ῥετ]μαρς, 
Ἡούψονογ, {πε οοττεσξ τεκά]πς 15 αὐτὸ ἅλις. ς6ε ποίο {η ζοο, 

ἄναξ, ἀνάσσω. ᾖΤξ Ἠα5 Ῥθεῃ οὈδεινεά αἰτεαάγ ἐῑναί Ώανγες Ίας εχαπιϊπεᾶ αἲὶ ο ραδ- 
βασος π νΠ]ο] έιεδε Ἰνοτάςδ οσσαν. Η15 επιεπάαίοπς ατα Γτεφιεπί]γ οοντεσξ, Όαέ 
βοπιοΏπιες Ῥο]ά απᾶ Ἱπαάπαϊςειρ]ο. 

ἁνδάνω. Ὀϊσαπιπιαίεᾶ ἵπ ΠΠ. Α. 24. 978: Ότί ποί ἵπ 0Ο. Κ. ὅ73. 
.ἀραιός. Τη Π. Π. 161. 04. Κ. 90. ἴἴνε Ν ἐφελκυστικὸν 5μου]ά ῬτοραΡ]γ Ὦε τεππονεά. 
ἄρνες. Ῥοππεᾶπαες (Πῖβ ποιπ τεσεῖνες {πε ἀϊραππηνς ας ἵπ Η. Δ. 158. 405. Θ. 151. 

Όοπιρατε, Ἡονενες, 1]. Β. 650. Τ. 105. 119. Χ. 265. 
ἄστυ. ΈΤ]ε ἀϊσαπιπια 18 σεπετα!]γ Ργεβχεά, ας ἴπ Τ]. Β. 805. 7. 992. εἰ αἰθὶ. ἙκοερίομβΒ 

γν]] Ὦο {ουιιά ἵπ ΤΠ. Τ. 140. Λ. 755. Σ. 274. ἜΤπε Ἰαδε Ππβίβησα, ἵηπ υν]σ]ι ἕξομεν 
ἄστυ οοςιγ5, ἵ5 ἔοο πππς] {ου Ἠογπε]ς Ιπσεπαίγ, απᾶ Ἠε τε]εοῖς 16 α5 5ριγΊοιβ. 

ἐαρινός. Ἡ. Θ. 907. νοτίῃσί τε εἰαρινῇσιν. ἵπ Ἠ. Β. 471, Ἠοννενετ, νε Ίανο ὡρφ ἔν 
εἰαρινῆ. Ἠεγπο νου]ἀ ε]εσί ἴπε ῬγεροβίΠοπ: Ῥαΐ νηιοιέ απέ]ονγ. Έλα 6απιο 
ανογάς οσσαν ἵῃπ Ο. Σ. 566. Χ. 901, απά έλα ϱαυδίαπ[ϊνε ἔαρ ἵδ πενετ ἀσαπιπικίεᾶ. 

ἔθειραι. Ἠϊσαπιππαίεά ἵπ Ἡ. Π. 796. Ἠεποε Ηεγηε τε]εσίς5 ΤΙ. Τ. ὀδ2. α5 βρισῖοις. 
εἴδω, εἴδως, εἴδωλον. Τε γετΏ εἴδω απ 185 ἀετίναῖνες ατα Υετγ ταγε]γ {οαπᾶ ν]οιέ 

1 ο]. ΥΤΙ. Ρ. Ἴ08. 5αα. 
Σ Θεε 5 Νοίες οη Ώανγε5. Μΐ5ο. ΟπΙ{. ΡΡ. 204. 5αα. 



Θεοτ. ΥΠ. ] ΡΗΕΙΙΗΜΙΝΑΠΥ ΟΒΡΕΒΥΑΤΙΟΝΡ, χ]ὶα 

ἴμλο ἀἵσαπιπια. Έος ὄφρ' εἰδῇς ἵπ Ἡ. Θ. 420. απιᾶ εἰδον]ετο, Ῥεπί]εγ οογγοοίς ὄφρα 
ἴδφο. 3941, Ἰουνενετ, έλεγε ατθ πιαπΥ ἀβου]ί6Β γεπηαϊηίης. ΟΟΠΙΡΔΥΟ ΤΠ. Θ. 665. 
1. 128. Ἑ. 2450. Ψ. 205. Ἠεγπο οἳ οουγβο τε]εοίς ΤΙ. Τ. 224. 48 απ Ιπίθγρο]ωίίοῃ. 

εἴκοσι, ἐείκοσι. Ἠοί] 6μεβο {ΟΥΠ15 Ἠαγο {ο ἀϊσατηπια ; 1ο Πγδί αἱ ιο Ῥορίηπϊης, απᾶ 
Όιο οίμεγ Ῥε[οχο ο Βεοοπά ε. εο Ἠ. Β. 748. Ο. 678. 04. Ῥ. 927. Ἑκορρίοηβ 
χν]] Ῥο {ουπά ἵπ Ἡ. 1. 979. Λ. 25. Χ. 949. 

εἴκω, ἐΐσκω, εἴκελος. Τμα νονῦ εἴκω απά 15 ἀεγῖναίίγο απο Υ6ΥΥ αποθγίαίη ἵη {]αῖν 
χεοθρίίοπ οἳ (ο ἀἱραπππιας νΗΙΟΗ 16 πεοορηῖσεά ἵπ Ἡ. Τ. 197. Δ. 86. Β. 604. 
Σ, 154. απά εἰδεν]οτο; Ὀαῦ πε]οείεά ἵπ Ἡ. Τ. 285. Ψ. 66. απᾶ νατίοις οὔ]ον Ἱπ- 
ΒίαΠς68. ΒΟΠΙΘΙΙΠΙΕΡ 35ο {μα ρογ[εοῦ ἔοικα 185 νπ]έοι ν]] οπ6, απά ΒΟΠΙΘΙΙΠΙΘΒ 
νι νο ἀἴσαπιτηαδ. Όοπιρατο Π. Β. 259. Ὦ. 459. νι ΠΠ. Δ. 9860. Υ. 971. 

εἰλύω, εἰλυφάζω. Τμενε 15 απ Ἠἰαίας 1π ΤΠ. Ύ. 499: Ῥαῦ πού {π Π. Λ. 156. Σ, 609. Ψ, 998. 
εἴωθα. ἘκοερίομΒ {ο {λε 15ο οἱ {λα ἀἴσαπηπῃα οσοι 1π 1]. Ε. 766. 04. Ρ. 994. 
ἑκάς. Τ1ή5 αἆνενῦρ απ 15 ἀετῖναίϊνορ αγο σεπεγα]]γ ἀἰσωπιιπαίοά. Τε Ἠανο εχορρίίοηβ, 

ρανσοι]αν]γ Ἰη ἐκηβόλος, ἵπ Ἡ. Α. 21. 438. Ῥ. 9899. Ύ. 159. απᾶ οἱβενν]θγο. 
ἕκαστος. ΤΠ ἴπνοιν οἱ ἴο ἀϊσαπιπια, «οπΊραγε Τ. Α. 607. Β. 610. απᾶ εἰδενγ]οαγο {γο- 

απεπ{]γ. Ασαϊηδί 1, νο Ἰανο ΤΙ. Β. 719. Ἐ. 470. 1. 180. δις, ἅο. 
ἔκηλος. ὨὈϊραπιππαίεὰ ἵπ Π. Ἐ. 759. Ζ. Ἴθ. Ἠεγπε τε]εοίβ Π]. Θ. 612. ἐπιβαῖεν ἔκηλοι. 

Ῥυαΐ «οπιραχο 04. Β. 911. Ῥ. 478. 
ἑκών. ΠΕ ἴπο ἀἱσαπωπαα ἵπ ΠΠ. Δ. 49: νου 16, ἵπ Π. Ψ. 494. 685. 
ἑλίσσω. ΤΠϊδ νετὸ 15 ἀῑσαπηπιαίος πι Ἡ. Θ. 940. Μ. 74. Σ. 979. ΈΤ]ιο εχοερϐϊοΠϐ, Που/- 

ΕΥ6Σ, 818 ΥΕΥΥ ΠΆΙΠΕΥΟΙ5, απά Ἠογπο 16 ἵπ ΘΟΠΒΕΠΊΕΠΕΘ ΥΕΥΥ τενάγ αἲ ἀείεοίπς 
Ἰπίετρο]αίοῦς. ΟΌοπρατο 1. Ν. 204. Ψ. 909. 920. 

ἔλπω, ἔλπομαι, ἐλπίς. Ἰπβίαπσθς ἵπ Ίαγοιχ οἱ έο ἀἴσαπωπια νη]] Ῥο {οαπᾶ ἵπ Τ. 1. 40, 
Ν. 909: απά αραϊηδί 1έ, η Ἡ. Ω. 491. απᾶ εἱδεν]μετο. 

ἕλωρ, ἑλώριον. Ἴ]ιεδο ννογάβ αγα {ουιπᾶ νΠ απ Παπίας ἵη ΤΠ. Α, 4. Ἑ. 084. Ῥ. 6607; απᾶ 
νὰ α οοπβοπαπῦ ργεσθάῖης 1π ΠΠ. Σ. 99. 

ἔπος, ἔπω. Ἴ]εβε πνογᾷβ αγα εχαπηπεά ὮΥ Ώαγνες, ἵπ Μπο, ΟΙ. Ρρ. 2609. 8ᾳᾳ., ἵπ 
ογ46Υ {ο εδίαΡ]βἩ έ]πο Ῥτϊπαῖρ]ε οἱ {πο ἀϊσαπιππα, θε ΚΙά478 ποίες {μποαρ]λοαί. 

ἔργον, ἐργάζομαι. Ἠϊραπιτπαίεᾶ ἵπ Ἡ. Α. 675. Β. 175. εἴ αἰἰδὲ; Ῥαί οχαπηρ]εβ οἱ  ο0Π- 
{ταχγ ἀεβοτῖρίίοπ αγε ΠΙΠΙΘΤΟΙΡ. ϐΌΟοπιρατο ΤΠ. Π. 951. Δ. 470. Ζ. 289. 1. 228. 974. 
ἃτο. ὅο. Το απιεπά Π. Β. 51. Πεγπε νε]εσίδ νν. 750 {ο Ἰδ65. Ιπε]αβίνο. 

ἔργω, εἴργω, ἕρκος. 116 ποΠ 18 ἀἰραπηπησίες ἵπ Ἡ. Ε. 90, απᾶ {πε γετΏ η ΤΠ. Λ. 491: 
Ρα6 εγ πχασἩ ΠΠΟΥΘ ϱεΠεγα]ΙΥ οσα ν]λοιέ απ ἨαίΗ5. Όοπιραχο ΤΠ. Ζ. δ. Η. 21]. 
1. 476. Π. 4δΙ. Ῥ. 954. σ7Τ]. 

ἕρδω. ΤΗ18 γνοχὰ 15 5ε]άοπα Ῥτεοεᾶεά ὮΥ αὖἩ Πήπίαςδ, Τηπετε 18 δη Ἰπδίωπος, ἩοΊνευες, η 
Π. 5. 261. 

ἐρέω, εἴρω. Ἠεγπε επάεαγοιγΘ {ο Ῥτουο {λαέ ἴλοδο γεχρς Ἠανθ ἴ]ε ἀϊσαπιταα, νετ 
{16Υ βἰσπΙ{γ ἀἴσετε; απᾶ τε]εοῦ 16 γΥπεη {Π6Υ ΒἱρΙ(Υ {πίεγγούαγο. ἩἨε ἆοθεΡ ποί β6εΠ], 
ἨΟΥΥΕΥΕΣ, {ο Ἠαγε οδίαρ]ςῃεᾶὰ Ἠῖ5 Ῥοϊη6, εο νο]. Υ11. Ρ. 751. 

ἐρύω. Ἠ] Όχνο ἀἱραπαπια ἵπ Ἡ. Α. 190. 486. απά εἰδεν]ετο; ποιό 1, ἵπ ΤΠ. Α. 141. 
Θ. 145. Λ. 96ο. οἱ αγίας. 

ἐτώσιος. Όοπιραχο Τῃ. Ἡ. 864, Χ. 992. νηί]ι 04. Ω. 289. 
ἡδύς. Ὁπ]λοιῦ ἔπαο ἀἴσαπηπια ἵπ Ἡ. Δ. 191: νέα 16, ἵη Ἡ. Λ. 978. Φ. 508. 
ἦθος. Ίπ ἴπο Τ]αἆ 15 γγονά Ἠαβ ποῦ {μα ἀἴσαπιπ]α, Ῥεο 1]. Ζ. 611. Ο. 2608. ἜΤπο ᾳα5ο 

16 οἰπευγ]ςδε ἵπ Ο. απ. 411. 
"Ἡρη. «ωπο. Τ]ε αρρεἰ]αίῖοηβ, πότνια Ἡρη οἩ {ἶε οπε Ἠαπάᾶ, απᾶ λευκώλενος Μρη οἩ 

ἴπο οίπετ, οοπΗππα]]ν Ρργεδοιύ {επιβε]νες. 
ἵεμαι. Ὀϊρατηπιαθεά ἵπ Ἡ. Β. 164. 589. Ν. 494 : νι νηῖο]ι 0. Β. 927. Κ. 246. 5. 149. 

αὖο αἱ γατίαποο. 
Ἴλιος. ἸπβίαπςἙς οἱ νατ]είγ 1π (]ίβ παπιθ 4γ8 {οο ΠΊΠΠΘΥΟΙΙ {0 τοφίγο ϱΧΔΤΗΡΙΕΡ. 
Ἶρις, Ἡ. Δ. 199. εἴ ραφεῖπι: πόδας ὠκέα Ἶρις. Όοπιρητε Ἡ. Ψ. 198. 
ἴσημι, ἵστωρ. Ἰπ Ίπνοιγ οἱ ο ἀἴραπηπ]α νε Ἠανο ΤΠ. Α. 124. Β. 486. Σ. 490. 5601. 

Ψ., 912. ἅςο,; απά ασαϊπεί 16 ΤΠ. Ζ. 151. 0. Θ. 146. ἃο. 
ἶσος. ΤΠΙ5 γνοτᾶ απά 15 οοπιροιπάΒ ατα {γεφπεπί]γ Ῥγεεεᾶσά ὮΥ α Υονα]; α5 ἵη Τ. Α, 

169. Ρ. 910. απᾶ εἰβεν]εγο. Όπ ἴπε οἴμεν Ἰαπά, Τ. Ζ. 101. µένος ἰσοφαρίζειν. 
1. 142. τίσω δὲ µιν ἶσον ᾿Ορέστῃ. 

ἶφι. Οοπιρατο Ἡ. Α. 8. Β. 720. 
ἰωή.. Όοπιρατε ΤΙ. Δ. 976. Λ. 908. ννηι Κ. 199. 
οἶκος. Ίπ 18 ννοτᾶ απά 15 ἀετιναίῖνες {Πο 5ο οί ο ἀϊσαπαπ]α ἶ5 ΠΘΑΣΊΥ οοηβίαπύ. Δί 

{λε απο πης, ἨΟο6ΥοΥ, 80οπ1θ ἀμβοπ]έες Ῥτεδεπί {επηβε]νερ ; 88, {οΥ Ἱπδίαπος, η 
1]. Α. 19, εὖ δ' οἴκαδ' ἱκέσθαι. Όοπιρατε Ἡ. Β. 7560. Ω. 672. οἳ ραισα αἴῑα. 

οἶνος. ΊΤπ {6 ννοτᾶ αἱδο ἴ]ο ἀἴσαπατηα βε]άοπῃ {15. ΑπΙοηΡ {ο οχοερίΊοηΒ αΓθ ΤΠ. Ἡ. 
467. 475. 1. 224. απὰ 5οπιε {ουν ἵπ {Πε Οἆγβςεο. 



ΡΕΕΙΙΜΙΝΑΠΥ ΟΒΡΕΕΥΑΤΙΟΝΡ. [Ῥεοτ. 

ΑΒΟΗΑΙΟ ΒΡΕΟΙΜΕΝ ΟΕ ΗΟΜΕΒΙΟ ΟΒΤΗΟΑΒΑΡΗΥ, ΑΕΤΕΒ 

Ἡ. Ρ. ΚΝΙαΗΤ. 

Τι. Α. ]---25. 

ΜΗΝΙΝ αξειδε, θεα, Τηλεξιαδαξ’ Αχιλεξος 

Όλομενην, Εη μυερύ Άχαιξοις αλγε εθηκε, 
Τῖολλας δ) ιφθιµοξς πσυΕχας ΑΕιδι προιαπτσεν 

Εηροξων, αξτοξς δε Εελωρια τευχε κυνεσιν 
ΟιΕωώνοισι τε παντσι' Διος δε τελεξετο βουλη, 
Έκς ΕοΕο δη τα πρωτα διαστητην ερισαντε 

Άτρεξιδης τε, Εανακς ανδρων, και διξος Αχιλλεξς. 

Τις τ) αρ σφοξε θεων εριδι γσυνεζηκε µαχεσθαι 
Άητοος και Διος Ευιος' Εο γαρ βασιλεξι χολωθενς 
Ἄουσον ανα στρατον ωρσε κακην, ολεκοντο δε λαξοι, 
Έοονεκα τον Ἄρυσεξ ητιΕμησ᾽ αρητηρα 
Άτρεξιδης' Εο γαρ ηλθε θοξας επι ναξας ΑχαιΓων, 

Λυβσομενος τε θυγατρα, φερων τ᾿ απερεισι αποινα, 
Στεφμα τ᾽ εχων εν χερσι Εεκηβολοξ᾽ Απολλωνος 
Ἓρυσεωι ανα σκηπτρωι, Και λισσετο παντας Άχαιξοξς 
Άτρεξιδα δε µαλιστα δυω, κοσµηήτορε λαξων' 

Ατρεξιδαι τε, και αλλοι Εευκνημιδες Αχαιξοι, 
Ευμιν µεν θεοι δοιεν, Όλυμπια δωματ᾽ εχοντες, 
Έκπερθσαι Πριαμοξο πολιν, και Εοικαδ Εικεσθαι' 
Παιδα δ᾽ εµοι λυβσαι τε φιλην, τα δ) αποινα ὄδεχεσθαι, 
Εαδσομενοι Διος Ευιον Εεκηβολον Απολλωνα. 

Ἐνθ’ αλλοι µεν παντες επευφηµησαν Αχαιζοι, 
Αιδέεσθαι ϐ ερεξα, και αγλαξα δεχθαι αποινα" 
Αλλ᾽ ουκ Ατρεξιδη Αγαµεμνονι Εανδανε θυΕµωι, 
Άλλα κακως αφιΕεε, κρατερον δ' επι µυΕθον ετελλε' 
Μη σε, γερον, κ.τ.λ. 

ΘΡΕΟΙΜΕΝ, ἨΙΤΗ ΡΙάΑΜΜΑ ΟΝΙΠΥ, ΕΒΟΜ ΒΕΝΤΙ ΕΥ. 

ῃ,. Α. 644-- 656. 

τὴν ὃ' ἡμείβετ'΄ ἔπειτα πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε" 
Εήρη, μὴ δὴ πάντας ἐμοὺς ἐπιξέλπεο µύθους 

Εειδήσειν’ χαλεποί τοι ἔσοντ᾽, ἀλόχῳ περ ἐούσμ. 
Αλλ’ ὃν μέν κ᾿ ἐπιξεικὲς ἀκουέμεν, οὔτις ἔπειτα 
Οὔτε θεῶν πρότερος τὸν Εείσεται, οὔτ' ἀνθρώπων" 
Ὃν δέ κ᾿ ἐγὼν ἀπάνευθε θεῶν ἐθέλοιμε νοῆσαι, 
Μή τι σὺ ταῦτα Εέκαστα διείρεο, μηδὲ µετάλλα. 

Τὸν ὃδ᾽ ἡμείβετ' ἔπειτα βοῶπις πότνια Εήρη" 
Αἰνότατε Κρονίδη, ποῖον τὸν μῦθον ἔξειπες; 
Καὶ λίην σε πάρος Υ οὔτ εἴρομαι, οὔτε μεταλλῶ" 
᾽Αλλὰ μάλ᾽ εὔκηλος τὰ φράζεαι, σσ ἐθέλησθα" 
Νῦψ δ) αἰνῶς κ.τ.λ. 



«ΟΜΗΡΟΥ ΙΔΙΑΣ. 

ΟεσΙτε, ἨἘομΑνι ΘΟΒΙΡΤΟΕΕΡ; ΟΕΡΙΤΕ, (ΚΑΙ: 

Νεδοιο οὖιρ ΜΑσῦ5 ΝΑκοΙιτυε ΠΗ1ΑΡΕ. 

ῬΕοΡΕΗΤΙΟΒ. 



πι. 

ΑΏΌΡΟΝΗ ΡΕΒΙΟΟΗΑ ΤΙΝ ΠΙΑΡΕΜ. 

ΤΕΑΜ, Ῥΐνα, τείετ παῖ Ῥε]εος ΑοἩΙ]]εἵ 
Ῥεείίεταπα, ᾳπεβ τη ]]ε ἀεάτε ἀῑδοτιπιῖπα Αλϊν1ς, 
Οωα]αβίες, Ποπήπαππααε σεπα5 5αρεταΡ]]ε οατῖς, 

Τταπαπ]]]α ορβοιτῖ «αγρεβαπ{ ΠΙἨΠεΓαΑ 8οΠΙΠΙ : 

Αέ ποπ Ῥετν]ρί]επι πος Ἰτγεφιϊεία Τοπαπίεπα 
Τ,επϊέ, ΠπΙπποᾶῖσος γο]γεπίεπι εογἆο Ραταίας, 

Οεεάῖνας πέ ταϊὐτη Ίσβαπα π]οϊδοαίατ ΑεΠίεπι. 
Αγσῖγος 5πᾳ 4πθππαπο ασῑες ἵπ Ῥε]]α βεᾳαυπέατ: 

Τ]βροβίϐ1 ἵπ {αγπηας εφ αϊέαπι «ππεοβ(ἹἹθ Ρεάεβίγεβ 

Τατρ]άα εἸαπσεπίες οοπ{απάσπί ασπαῖπα Ττοῦβ. 
{αρρίΐζες Ιπίετεα οαπι Ὦ15 σεπ](αΗρας απὰ 
Οοποϊταπα οοσῖέ Βαρετήπα ἄε τερας Αολίνίς. 
Ἠῖο εἰ Τγάϊάεπ πιοπῖζαπα Τσ]έοπῖα Ῥα]]ας 
Αιάαοϊ νυΙγίπ{ε τερ]εί: γοπιῖέξ ἆπτες ΠαΠΙΤΙΔΒ 

0ᾳ85ἵ5, εἰ ππάαπίεπι «Ίγρεις ἀε[α]σαταί ἴσπετα : 
Ίρεε απαπιπα] οἶαταπῃ παῖσαξ εεπηυ]5 αδίτο, 
Ῥο]ες ἀεοετίαπίέ αοἶες εἶπε πιπηῖπε Ὠ]νήπη, 

Οεξξαπίε απχκ]]ο: 5α8 οπἶᾳπε εχοτδα Ίαβοτεπα 
Ἐοτίαππαπιαπε {εταπέ, Ρτορτίϊ ἀῑδοτίπιῖπο {411, 

.. Ἠεεο αδῖ ἀῑσία ἀεάῑξ, Ρογίῖ5 5ε5ο εχθές Ηεοίογ. 
.. Απτοτα Ιπ οτοσεῖς {α]σεβραί Ἰαΐέεα Οϊ6ίς. 

Τπίετεα, γὶσί]ατα εχουιΡ!ίς εομΊρεπίας Αολϊνί, 
Οεείετα Ῥεχ ΠᾶγΥΕ5 ΒΟΠΙΠΟ βορίία πιαπεραῦ 

Τιτρα ἆπειμπι, 5οἶαπῃ σπτα αηχία γεχαΐ ΑίτΙάεῃ, 
Τ1Ηποπ] οχοσειτα Ππαπεης Απτοτα εαΡῖ]ε 

Βραγσεραί {ευγα5, τείεγεΏ5 οΡροτα αίᾳπε ΊάΏογες. 

Αοἰοτ]ᾶες {ογεί Ἐατγργ]απα ἆππι ναἶπεγο {εββατη, 

Γαρρίίες αἀπιονῖέ Ττοῦς αίᾳαο Ἠεείοτα ε]αφαῖ, 
. Οοποαβεῖέ, απαπιγὶ5 Ροίαπίεπ], Νεδίοσα 6απιοΥ, 

Αἰοπίαδαπε απτες Ρερα]έ σταν{ίαίε ἑαπια]έας. 

1 ατη γα]]απ {ο5εαππ(πθ 5πρεσ Ττο]απα Ἰανεπίας 
Ἰπεβίεταξ, «αρίες παϊπ]ίαης Ιποεπαῖα ε]αςς. 

. Ὅσπηα Ί8σ6, ἆαππι {εΓΥΟ οεἶδαπῃ οΡΡΙσΠαΓε ϱΑΓΙΠΑΠΙ 

Τγοῦς, εἰ Αγσο]οῖ Ρεισιπί ἀε[επάετε τεσες : 

». Αοοτιᾶάςπα οεβ5ύτη πος {ε, ΝΤεπείας, {ε{ε]Η15, 
ΈΏσπι {ατῖέ ἵπ πιεᾶἶα Ῥε[1 νί5 ἵσπεα Ματς : 
Όσεαπαπα Ιπίετεα 5ἼΥσεΠ5 Απτοτα τε]ααῖό. 
απο αἆεο οε]εῖς ατπιαᾶ ο πανΊῦας 1ραπέ, 
ΜηΗΠα απού πιασηῖ5 ππᾳπᾶΠα γεπετο Ἠγοεπίβ. 
Ιηπ]εταῦ Βαν]ο περῖᾶας {αρα {οράα οβίετνας. 

.. Ῥα]δα τπεία Ῥ]τγσίος Ιαδίταραπέ αρπιῖπα ΤΙΠΤΟΡ. 

.. Ττο]α νασαέ Ιαοτγπαῖς, Ιαάϊ5 Ατγρῖνα ]ανεπίας, 
Ωπίδααθ 5πᾳ5 τερείιπέ παίςςο οετίατηΐπε ΠΔΥΕΡ. 



ΤΗΣ 

'ΟΜΗΡΟΥ ΙΛλΙΑΔΟΣ 

ῬΑΨΩΔΙΑ, ἢ ΓΡΑΜΜΑ, Α’. 

Ἐπιγραφαί. 

ΛΟΙΜΟΣ καὶ ΜΗΝΙΣ. 

"βλλως. 

"ΑΛΦΑ, λιτὰς Χρύσου, λοιμὸν στρατοῦ, ἔχθος ἀνγάκτω». 

ΤΗΕ ΑΡΟῦΌΜΕΝΤ. 

ΤΗΕ ΟΟΝΤΕΝΤΙΟΝ ΟΡ ΑΟΗΠΙΙΕΒ ΑΝΡ ΑάΑΜΕΜΝΟΝ. 

Τη έλο Ύγαν οἳ Ίτογ, έλα τοῖς», Ἠανίπς 5αε]κοἆ βοπ1θ οἳ {πο ποϊσηῬροιτίηςσ {οπ/πβ, απᾶ 
ἐα]κοι ἔποπα ἔπεπος ἔννο Ῥοαιθί{α] οαρΒνες, ΟἨηγβᾶϊς απᾶ Ἐτίδεῖς, α]]οέεθοά {να Βτςί ἐο 

ΑΡΑΠΙΕΠΙΠΟΠ, απᾶ {με Ἰαβί {ο ΑεΠῖ]ες. ΟἨτγςες, έ1πο Γαέεν οἳ ΟἨηγβξῖ, απιᾶ ρτὶοςὲ οἳ 
ΑΡρο]]ο, οοπΠ65 {ο {1ο (πτεοϊαηπ ΟΑΠΙΡ {ο Υ8ΠΡΟΠΙ Ἠθγ ; τι γνἨῖε], α{ίοτ «η ΙΠπγοσα- 

Ώοι {ο ο Μιςε, ἴ1ε αοίῖοπ οἱ ἔῑε Ῥοεπι οΡεΠ5, ἵπ {1ο {επί γεαν οἳ {ιο εἶοσθ 
(συ. 1---21). Τμ ρεῖεεί Ρεῖπς τε[αδεᾷ, απᾶ Ἱπεο]επί]γ ἀἰρηισβοᾶ Ὦγ ΑβΑΠΙΟΠΙΠΟΗ, 

Ἰπίγεαί5 {ου γεηρεαηςο {γοπι Ἠϊδ ροᾷ, γιο Ἰηπβῖοί5 α Ροβί]οηπσς οἩ {πα τε] 

(29-- 69). ΑοΠίες οα]]5 α εοπποϊ], απᾶ επεούτασες (0αο]ας {ο ἀθο]αγο {ο «Ἀ15ο οἱ 

165 νο αἰχῖραίες 1έ {ο ιο ἀείεηίῖοη οἱ ΟἨηγεεῖς (659-129). Ἐ]ο ]άπᾳ, Ρεῖηπςρ οῦ]ῖσεά 

{ο θοπά Ὀαοῖς Ἠή5 οαρΒνο, οπἰογς Ιπέο α {αγῖοις οοπἑοβὲ υηϊέἩ ΑοἩί]]ες, ννἨῖο]ι Νοείον 
ΡασἶῇεΒ; ἨούεΥεσ, 45 Ίε Ἠαά αἈβο]αίο σοπιπιαπά οἱ {1ο ΑΥΠΙΥ, 16 βεῖπος οη Ἠγῖςδίς 
ἵπ τεγεηρε (190--- 348). ΑεΠῆ]]ες, ἵπ ἀῑδοοπέεπέ, νη(]νάταννς Ππαδε]Ε απά {ογοςβ {τοπι 
Ένα τεδί οἳ πο ἄτεεκδ; απά οοπιρ]αϊηίπσ {ο Τ]είίς, βἶιο 5αρρ]οπίε5 αιρίίοτ {ο 

τεπάες ἔεπι 5εηβῖρΙο ο {ο Ὑποπᾳ ἆοπθ {ο Ἠθγ Ροη, ὮΥ ρἰνίης νΙοίοτγ {ο {ια 

ΤΈτο]αης (948 -- 600). «αρίίες, σταπΏπς Ἠεγ 8Η, ΙΠΟΕΠΒΟΒ «πο; Ῥθίνγθεη πν]οπη {μα 
ἀεραίε ταπ5 ἨϊρΗ, 0311 {Πεγ αγε τεοοποῖ]εά ὮΥ ἔῑο αάάτεξ οἱ Υα]οαπ (691-611). 

Έ]ο εἴπιε οἳ (νο-απά-γεπίγ 4.γ5 15 (Ἅ]κοι αρ ἵπ {ί5 Ῥοο]; πἶπο ἀπχῖπς {ο ρ]αριο, 
οπε ἵπ {μο οοιπεῖ] απᾶ ᾳπαστε] οἳ {πε ΡχΐπςεΒ, πιά (πγε]νε {ος «Γπρίέετ”5 βίαγ νι ἐ]ιο 

Ἐλιορίαπς, αἲ νηο5ο τοίατη Τμείς Ῥτείενθ Ἰετ ρειοηπ. ΤΠε 8οθΠθ Ἠθς ἵπ {ο 
τοεσῖαπ οαπηρ, {επ ιάΠρ6Β {ο ΟἨΥγβα, απᾶ Ἰα5έ]γ {ο ΟΙγππριβ. 

ΜΗΝΙΝ ἄειδε, Θεὰ, Πηληϊάδεω ᾽Αχιλῆος 

ες. 1. Μῆνιν. Ίταπι Ῥετάιταπίεπη : δου, ἔτοπα {πε ραίτοπγπιῖο Πηλείδης. ΟΕ 1ιε 
επάωγίπᾳ, γεεπέϊτο αΠ0. Ῥε]ο]. ὀργὴν, χό- 
λον ἐπίμενον. Ειαδία(μ]ας αἶδο ἀετίνες ἵε 
{γοπι µένω, ἴο τοπαίη ᾖαεά; απιὰ ποῦ ἔγοπα 
µαίνοµαι.---Πηληϊάδεω 15 Τοπίο {ος Πηλεί- 

Γ“Π 

{ογππαίῖο οἳ ππαΙε ραϊτοηγπαῖσβ, 1 ΠΠΝΥ Ῥθ 
ορβεγγεά σεπετα]]γ, ἴ]ιαί 16Υ αγε {ογηπεᾶ ὮΥγ 
ελαπρῖηρ πο μπα] 5γ]]αῦ]ε οΓέ]ιε σοπ]εάνε οξ 
νε {α]ιεν”Β παππε Ἱπίο ίδης, ος, 1 έλο ρεπι]- 

Ῥ 



2 ὉΜΗΡΟΥ ἼΙΔΙΑΔΟΣ Α’. 

Οὐλομένην. ἣ μυρί ᾿Αχαιοῖς ἄλγε ἔθηκε, 

Πολλὰς ὃ᾽ ἰφθίμους ψυχὰς ᾿Αἴδι προίαψεν 
« [ 5 ν Ελ. - , 
Ηρωων, αυτους δὲ ἑλώρια τευχε κυνεσσιν 

Ηπια Ῥε Ίοπς, Ιπίο ιάδης ; α5, Πηλεὺς, ἐος, 
Πηλείδης' Τελαμὼν., ὤνος., Τελαμωνιάδης. 
Έτοπα ΠΟΠΠΞ Ιπ ος ἴμα Τοπ]ο ἀῑα]εσί {οΥΊη5 
Ειε Ῥαίτοπγπιῖο ἵηπ ίων; α5, Κρόνος, ου, 
Κρονίων. 1 {οτππεά ΙπιππεάΙαθε]ν ἔγοπα έπε 
Τομΐς, {πε Ραίτοηγπιῖο ἔγοπι ΠΟΙΠΒ ἵηπ εὓς 
ΤΙΔΥ δε οῬίαϊπεᾶ Ὦγ επαπσῖησ πε βπα] ος ο 
ἔπε σοπ]ῖνε ΙΠίο τάδης : 45. Πηλεὺς, Πος, 
Πηληϊάδης. Ῥεε Μαίε. ατ. ατ.ξ99. Ο{/- 
φπαΙεραίτοπγπῖςς,5εεοπν. 111. πίτα; απά ο 
Ώπε σεπετα] ρεοι]ατ]ᾶες οἳ ΗΠοπιετ’5 ἀῑα]εσε 
απᾶ γετειβοκ!ῖοπ, 5866 Ῥτε]πῃ. 0055. 5εείέ, 
ΤΥ. απᾶ Υ.---Ἠοτασε Ίας ἔπ]σε τε[εττεὰ {ο 
{πο ορεπίης οἱ {πε ΤΠαά : 0. Ι. 6. δ. σγα- 
σειι Ρε[ίᾶα εἰοπιασ]ήῃ οεᾶεγε ποδο. Ερὶ5ί. 
11. 9. 49. [γαίις ἀγαῖς φιμαπέιπι ποσιἱεεεί 
«4ολιίε. Βεβῖάες, πε Ίας σῖνεη Πῖ5 αΡΡΓο- 
Ῥαΐοπ {ο ἴε αάσπιεπέ οἳ Ηοπηετ 1π Ἠαττγ- 
Ίηπσ {πο τεκᾶεσ αἴ οπ6ο {π πιεάῖας τες; Ιπίαο- 
ἀποῖπς 5ο] Ῥτενίοις5 ΟΕΕΠΤΤΕΠΟΘΒ. ἃ5 Ίγογθ 
ΏΕΟΘΕΞΑΣΥ {ο Ῥε ππεπβοπεά, Ὦγ πναγ οἳ ερ]- 
εοάθ. Ἠογ. Α. Ῥ. 196. Όεο εἷο πεῖρίεν; 
ἃο. Όοπιραγε Ατὶςίοί. Ῥοξΐέ. 25. ΟΕ {πε 
Ἐτοσρππίαπα θε] ΟΙπέΙαπ βρεαίκ5 έας 
(Τπ5ί.Οναξ. Χ. Τ. 48) :----Βαιοϊξεϊπεῖς τεγεῖθιας 
ἴεσειι Εγουρπιίογαπε ποπ ἀῑσο βεγτατῖέ Ἠοππε- 
σ15. θε οοπεζιΗ. Ίαπι εἰ δεπετοίηπι αιια- 
ἔογεπι ἱπτνοσαίίοπε [εαγιήπ, φας ργαεϊάεγε 
ναέϊδις ογεδέεπι εἰ; εἰ ἱπίεπίπι, Ργοροξία 
γογιήπ πιασπμαϊἶπες εἳ ἀοεῖζεπι, «Ἡππηια οε[ο- 
γ{έεγ οοΙπΡγειεπσα. Γαοῦ. πα αἰπαϊ]ατ πιαη- 
Πεν, Ἠοππεγ περεαίεᾶ]ν Ἱπνοκες {με λ1αςες, 
ππογε ραγΏσπ]ατ]γ προη οοσαδίοηπ5 Ὕπεγα 
ςαρεγπαίατα] ΙπίογπιαΏοἨ 15 τεφιῖτεᾷ τε- 
ερεοβπσ {ποςε οἰτοππηδίαποος πΙσ] Ἠε 
οοα]ά οπ]ν Ἠανε Κπονπ Ὦν {ταάϊοη. θα 
ΤΠ. Β. 484. 61. Λ. 9185. Ἐ. 508. Π. 119. 

9. οὐλομένην. Πεεῖγιστο. Ῥελποὶ. ὀλε- 
θρίαν. πε ποτά, 5 Ηεγπε οὔξετγες, ἶ5 
εχρ]αϊποᾶ Ὦγ έἔ]ιε οοπ{εχέ. Όοππρατε ΤΠ. Ε. 
876. 0Ο. δ. 94. Ἐατ. Ῥ]μαῃ. 1045. ἈΠεᾶ, 
1248. 

5. πολλὰς ὃ ἰφθίμους ψυχάς. ΊΤαπγ 
ὄγατε κος. ΤΠ ἴλε 5αΠΠε αγ, ΨεΊἸαγε πολ- 
λὰς ἰφθίμους κεφαλὰς Ίπ ΠΠ. Δ. ὅδ. πὝπετε ἴίῃμα 
εχκρτγεςδῖοη, ᾿Αἴδι προϊάψειν, ασαϊπ ΟΟΦΆΤ5; 
απά αἶςο ἵπ ΤΙ. 7. 87, ππεποε 1έ 15 Ἱπη]ία{εά 
Ὦν αεελγῖας ἵπ Βερί. ΤΠεῦ. 910.--ψυχὰς 
ἠρώων. ΤΗϊ5 παν ο Ἰοοκεᾶ προῃ α5. 
ΦΟΠΙΠΙΟΠ Ρετίρητοεῖς {οΥ ἤρωας. ππ]εξς ῬεΓ- 
Ἠαρς {πΠενε ἵ5 απ ορροδίΠοηπ Ῥείπεοπ ἴ]α 
ψογάς ψυχὰς απᾶ αὐτοὺς, 1]επιεεῖτες, Ἱ. 6. 
{λεῖγ ῥοᾶΐες, ἵπ πε {ο]]ονήπσ Ἠπα. ΈΤῃετε 15 
πο ἀοαρέ οἳ Ἡοπιεν”ς5 Ώο]ιεξ ἵπ {λε ΙΠΙΠΙΟΓ- 
{αΠίγ οἳ πο 5ου]: ῬαέΙέ]5α σ]οοπιν απᾶ 
πιισαἴοῦΥ ΠπιπποτίαΠίγ Παί Ἡο αβεῖσης {ο 
5 στεαίεςί Ἰεγοεςδ. Όοπιρατε ΤΠ]. Π. 856: 
απά 5εε εβρεσϊαϊ]ν Ο. Δ. 487. 5ᾳᾳ., απά 
ΦΜΗ/ογαῖς Εις. οὗ «πγεεσο, νο]. 1. ρ. 191.--- 

ΤΠ οοπιροαπἆ γετὮ προϊάπτειν 15 5α- 
Ῥοδεᾶά ὮγΥ πποδέ οοπππεηίαίογς {ο βἰσηῖ[γ, 
ίο κεπᾶ ᾖγεπααγεῖή; Ὀπί Ἠεγπο απά 
Ἐτποξεϊ οοηβῖᾶεν 16 αξ Ἱπιρ]γίαπς ποϊμῖηπς 
ΠΙΟΓΘ {Παπ {ια βἵππρ]α τοτὮ, 1π νΠΙ«Ἡ {Π6Υ 
αγε 5πρροτίεά Ὦγ ἔο ρατα]εἰς1π Ὑ1γς. Έπ. 
ΤΙ. 998. ἸἨιίος Γλαπαιωπ ἀειιέπας ΟΥοο. 
Χ. 662. Οὐτία πιηζία τῖγωπι ἀεπιεῖέ εοτογα 
ποτέ. Όοπιματε {π. ΤΙ. ὃδ. ΙΧ. 557. 786. 
Τη ΤΙ. Ε. 190, προϊάπτειν 15 οετίαϊπ]γ αδεά 
οτ {ια ἴπαρ]ε γενὮ; πο {ο πιεπίῖοῃ έλα 
5 Ῥτεροξδίᾶοπ 15 {γεαπεη{]γ τεάυπάαπέ 1π 
οοπιροβ!έίοη : ϱ. σ. πίτα ν. 26. Γ. 118. Δ. 
998. Ἠοεγπε, Ἠονγενες, ἶ5 ἀεεῖάεά]ν ντους 
Ἰηπ οοηβ]ἀετῖης ἰάπτειν Α5 5ΥΠΟΠΥΠΙΟΙΡ νη(α 
πέµπειν, 5Ίπορ ἴἶε {ογππεσς νετΏ Ἰπε]αάες 
πε ποΏοπ οἱ νιο]επσοα, γμΙο]ι πε Ἰαΐετ 
ἄοες ποί. Ὀεο Ώαπιπι ἵπ ν. Της ἵδ- 
Ώποίίοπ 15 πιαγκοᾶ ὮΥ {πε Ῥαξξασε οἶξεά 
Ὦγ ἨΠεγπε Ηϊπιςε]{ Ποπι ΠΠ. Θ. ὁ67.--ΟΕ 
{πε ἀετίναίῖοπ οἱ ἴῴθιμος, 5εο ΟΠ ν. ὁδ. 
Ἰπ/γα, 

4. ἠρώων. ΤΠϊ5 ἀεείσπαᾶοτ ννα5 αξἴευν- 
πατάς σίνεπ {ο ἴλος5ε οπΙγ πο νγεγε 51ρ- 
Ῥοδεἆ {ο Ῥέε ἀεςοεεπάεά {τοπι οπε Ἱππποσία] 
Ῥρατεπί; απᾶ {πε οίμετ, πλείΠες {αΐ11ες ος 
πποίΠεσ, πιοτία]. ἨὨυτῖης {πε Ἠετοῖς α5ςε, 
ἔλε Πε πας πιογε εχίεηςῖνε]γ αρρΠεᾶ, απά 
Ἠοππετ ας σῖνεπ 1έ {ο αἩ] Πὶ5 ρτῖποῖρα] εἶια- 
χηοίει5. Όοπιραγε ΤΠ. Α. 102. Β. δ44. Τ. 
977. Ἡ. 120. ΈΤπας αἶξο, Β. 110. ρωες 
Δαναοὶ, απᾶ εἰξεν]ετε. Πο ἀϊςεμποίοτ 
15 αοσπγαξε]γτηλτ]κεά 1π Ἠοσ]οά. ΟΡ. Ὀ. 157. 
5ᾳᾳ.--ἑλώρια. « Ίγευ; Ῥαὲ ἕλωρ 15 εἶξε- 
ποτε αδεά: 1. Ε. 488. 684. ΡῬ. 151. 667. 
ἩἨοππετ οοπ]ά ποίῖ Ἠανε ἀεδοι]ρεᾶ {]ε πνοες 
ο{ {πο ἄτθεΚ51Πογε Γογοῖῦ]γ λατ Ὦγτερτε- 
εεπΏπσ {πετη α5 ἀερτῖνεά οΓιπίετππεη{. Τε 
τῖίος οἳ Ῥατίαὶ πγεγε οοη5Ιἀεγεᾶ α5 ΙΠπάΙδρεή- 
5αΡ]ε {οτ {Πε το5ί οἳ {πε ἀερατίεᾶ ϱρὶτῖε; 
απᾶ {με ποβῖοιπ πας Ῥτοετα]οπέ Απποης {1ε 
6επετα]έγ οἳ πιαπκ]πὰ ἁατῖπσ {μαί ρετιοᾶ 
ο{ πιο, Οοπιραγο Ώειέ, χχν]. 26. 1 βαπι. 
ΧνΙι. 44. 46. Ε5. Ιχχὶκ. 2. «εγετ. γΠ. 99. 
Χν]. 4. κκ. 19; απά 5ε6 αἶδο οἩ ΠΠ. Ε. 297. 
---Τπε πιοᾶε οἳ εκρτεξεῖοῃ ἶ5 Γγεηπεπέ ἴπ 
Ἠοππεγ, απᾶ 1{ Πας Ῥεεπ τερεα{εᾶ]ν Ἱπαα(εᾶ 
Ὦγ {Πε ἄτοε]ς Ττασεάϊαπ8. Όοπιραγο {9δεῃ. 
Τμερ. 1015. Ῥαρρ. 709. ΒορῃΠ. Απ 29. 
905. 697. 1080. ος αἶἴξο Ἠετοά. ΥΤΙ. 10: 
απά 5ο Υς. ἵπ ἆπ. ΙΧ. 485. εαπίδως ἀαία 
ταᾶα [ιαϊπὶς «4 Πηἱδμεφιμε ]ασθ. Οοπιραγε 
Οσα]. Οατπι. ΧΙ. 152. ὨὈπτίπς ἔμε ππςσε, 
αΤίεγ ἴ]ιε Πτεί Ῥαξ]ε 1π Ἡ. Η., πε ἀειᾶ 
ννογο Ἰηθεττοᾶ ; ἴΠαγ νετε εί αποπτιεά 
αἴίεγ {λα 5οοοπᾶ απᾶ ἐλπιτὰ Ὠαίῆες, ἵπ 
Π. Θ. απᾶ Σ.---κύνεσσι. Τε οἷά Τοπῖς 
ἀαίνε {οΓ κυσί. εο Μαι. ατ. ατ. 6 
75. 

ο  δυνννφμωωγυνννιν 
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Οἰωνοῖσί τε πᾶσι Διὸς δὲ τελείετο βουλὴ, δ 

Εξ οὗ δὴ τὰ πρῶτα διαστήτην ἐρίσαντε 

᾿Ατρείδης τε, ἄναξ ἀνδρῶν, καὶ δίος ᾽Αχιλλεύς. 

Τίς τ᾽ ἂρ σφῶε θεῶν ἔριδι ξυνέηκε µάχεσθαι;: 
Λητοῦς καὶ Διὸς υἱός' ὃ γὰρ [βασιλῆϊ χολωθεὶς 

δ. Διὸς δὲ τελείετο βουλή. «Απιᾶ ἴ]ια ιἱδή 
ο ὁοτυς---νῖα. ελα Ηεσίον βου]ά {α11 ὮΥ ια 
ΑΥΤ οἱ ΑΕΠΙ]165, απᾶ Ῥο γοβίογαᾶ {ο Ῥνίαια 
{οτ ἴ]ο Ῥαγρο5ο οἱ Ποποιταβ]ο Ῥατία], α5 
έπο Ἱπππεά]αίο Ῥγε]ΙπΙΙπασΥ {0 ἐ]ο ἀθβίτιιό- 
ἄοπ οἱ Έτογ---μας αγαζια[ἰψ αοοοπιμ[ϊε]άπο. 
Ἠογπο απά λε σεποταΠίγ οἱ οοπιπιθηία{οχς 
παπάργδίαπᾶ {Πῖ5 οἰααδο ἵη α ρατεηίΠερῖ, 
χε[οττῖπς {μα Γοονήηρ ἐξ οὗ δὴ κ. τ. λ. {ο 
ειπα νετΏς προῖαψεν απᾶ τεῦχε. Ῥποῦ ἃ 
οοπβίτασίοἩ ἵ5 {οία]]γ αἱ νατίαποο πέ] ἐ]ι 
απαρ]οϊίγ οἱ ἨΠοπιοτ΄5 Ἰαηραασο; Ῥεοβίάεβ 
ὑ]λαῦ ἵη ΘΥΕΣΥ. Ἱηδίαπος 1π νΏίσ] Ἡο πδεβ 
{πο εχργεβδῖοη ἐξ οὗ, 16 15 ἵπ τείαγεποε {ο 
{πο νετρ ἹπιπιεβΙαίε]γ Ῥγεσθάϊηςσ. Όοπι- 
Ῥαχο ΠΠ. Θ. 296. ὮΩ. 698. 7606. απᾶ εἰδε- 
νήιοτο. Απά ἰμαί ἵπ {Πῖ5 Ιηδίαπσθ αἱ5ο 1δ 
ΥΕ{ΕΥΒ {0 τελείετο, 8 Ἠανε ἴἶια ἐεβῖπιοΠΥ 
οἱ Απϊδίατομας, οπο οἱ έπε οἰάεδί οἱ ἴμο 
ΡΤΑΠΙΠΙΑΤΙΔΗ5, απά οἳ {ο απΙπον/η ΑΠΛΟΥ 
οἱ ἴιο Πρίίοπιε Πήαᾶος, ἵπ. ιο Ῥοεία Παἰϊπὶ 
1Ηπογε», Ἑ. ΙΥ. Ρ. 617. Ἐτπίβεε Ῥτε]ϊπι, 
05855. 5εοῦ. ΤΙΠΤ., νηετο {]ιο ΤΘΑΒΟΠΕ {ΟΥ {μα 
Ῥυποθιαίίοπ Ἠεγο αἀορίεά, πο] 15 ἆπε {ο 
ἰπο βαραοΙίγ οἳ Μν. «πταηπν]]]ε Ῥεπῃη, απᾶ 
έλο Ιπίθηί απά Ῥοασίπς οἱ ἴ]ιο πνηο]ε Ῥτος- 
πῖατα, αγθ {Η11Υ εχρ]αϊπεά.---τελείετο. Ίπῃ- 
Ῥετ[, Ἰπάϊο. {Τοπ1 τελείω, 1{0Υ τελέω: Απρ 
πποπέ οπηἑέοᾷ /οπῖσὸ. 

6. ἐξ οὗ δή. Ῥεῖ]. χρόνου. Φεο Ἠο5. Ἐ]- 
15. ἄτ. Ρ. 999. ο. Οχοῃ., απά οοπιραγο 
γ. 495. . 1. 415. οἱ αἴϊδ, Ἔ]ιο οχργεβδῖοπ 
1π Γα]] πνοι]ά Ὄο ἐκ τοῦ χρόνου, ἐξ οὗ δὴ 
κ. τ.λ.---Τ6 πιαγ Ῥο ομδεγνθᾶ (ιαῦ αἲ] ενα 
Ῥατίϊσ]ες ἵη {Πο ἄτοε]ς Ιαησαασο 866Π1 οτ]- 
ΡΙπαΙΙΥ {ο Ἠανο Ἠαά 5οπ]ε βρεοῖβο πιοαπῖης 
Ἀδίασ]εᾶ {ο ἐλεπι. ἘΤ]α]αίου νους, Ίουυ- 
6ΥεΣ, απά Ῥραχζϊοπ]ατ]γ ἴπαο Αἰλοπίαπς, 1πΠ 
βο{(οπῖπσ ἀ4οννη {ιο ]οπῖο ἀῑα]εσί {ο ἐ]λεῖν 
ονι τεβπεᾷ Ἰά6ας οἱ ΠαΥΠΙΟΠΥ, {γεαπεπ{]γ 
τεβογίεὰ {ο έ]ο Ιπδετίίοη ο{βενογα] οἱ έΊεβα 
Ραγίίσ]ε5, 516] 45 γε, τε, γὰρ, δὲ, νν]λοιέ 
ΔΗΏΥ βἰσηὶβοαί]οἩ πνἨαίεγοεΥ, {0Υ {ια 5ο]ε ΡΙσ- 
Ῥοβε οἳ τε]ενίπρ απ Πἰαία5, υνλ]ο]Ὦ Ίναξ πἩ- 
Ῥ]εαδαπί {ο ἰΠεῖγ 6.5. Τπ ἨΗοπιος, π]ετα 
{μα {εχί 15 1ε[ς {ο 5 αποοτγαρίεά ὮΥ {ο 
οογγθοβοἩ5 οἳ λαο ΑΙεκαπάτίαπ οοργΙδί5 
αηΠΏά ΡΤΑΠΙΠΙΑΥΊ4ΠΒ, {με ρατ/ἶσ]ερ ἵπ σεπετα] 
ΟΟΠΥΕΥ 8 Ῥεοι]ίατ Ῥεααίγ απά {οτσε {ο λα 
Ῥα5ραρε, {Ποιρ], ΙΠ ΠΙΑΠΥ ΙηβίωΠσθς, νο βπᾶά 
Έποπι Ἰηβδογίοά ἔποπι {πο Ῥτεναϊ]ηςσ 1ρΠο- 
13ηΠ66 οἳ {Πο ῬεοιΠας γεγβιβοβίίοι οἱ 
Ἠοππεχ, ενεπ ὙΊοη {Πεγ ατα ἀεδίγασίνα 
{ο ἴἶο 5οη5ο. 6ο Ῥτε]ίπι, 0555. θεοί. Υ1. 
Ἠ/ο β]ια]] εκρ]αῖπ ἴπεπι α5 {16υ οσσασ, Ῥοί] 
βοραΓα{ε]γ απά ἵπ οοπιρίπα{ίοπ.---- 181 {ῑιε 
Ῥαχίίσ]ο δὴ, ἐπάεεᾶ, 15 ῥγηιαγϊζὴ οοπποσἰοᾶ 

{μα ποίίοη οἱ ἐἶπιο, 38 ἵπ {5 Υουςο, απᾶ, 
γγηθη ]οϊπθά νέο αἆνετβρς οἱ ἐἶπια, 1έ 18 
ΏΘαΣΊΥ εαιἰνα]επί {ο ἴ]ιο Τατ απ. Ἠεπος 
16 15 οχεπάεᾶ {ο οί]εγ 11β6Β, Ῥεῖης ομΙεΗΥ 
οπιρ]ογεά 1π οχ]ᾗογία{ῖοπς νη(Ἡ έχε ππρογα- 
ἄνο, αξβ Ἱπ/γα ν. 63: απᾶ, 1Π Β0Π16 ΙΠΒΙΔΠΟΘΡ, 
Ρρανμοπ]ατ]γ αἱἴεν ὡς, 16 ἵ5 εχρτοββινο οἱ 
ΙΤΟΠΥ. ΤΠε ρατίσ]ε 15 αἶδο τιδεά ἵπ ΙΠ{ευ- 
γοραί1να Βεπ/ίεποςς, ρατΜΙσοι]ατ]γ νΊηογο ΑΠΥ 
ΙΠπί6ηβο {εε]πσ 15 εχρτοββεά. Τὸ 15 οΏβοσν- 
αΡ]6 αἶςο, ἐλιαί ἐποισ]ῃ δὴ Ίπ ΡΥο5ο 15 πεγετ 
ριαΐ αἲ ἴπο νερ]ηπῖηρ οἱ α 5επίσποθ, 1η ροθίσγ 
16 {νοφπεπ{]γ δίαπἀς αἲ ἴ]ο Ῥορ]ηπίηρ οξ 8 
εοπς]αδΙοἩ ΟΥ 6ΟΠΒΕ(ΊΠΕΠΟΘ. θε Μα(0. αν, 
αν. 5 6056. 

δ. τίς τ ἂρ σφῶε θεῶν κ.τ.λ. «4πᾶ το 
ἔλεπ οἱ έ]ιε φοᾶ5ξ ἜΠε ΡΥΙΠΙΥΥ 11δο ο {μα 
Ραγίῖε]ο ἂρ, ο: ἄρα (Ροδἱσὲ, ῥα), 15 ἵπ 
βγ]]ορϊβίῖο ΒεηΠίΘ6ΠΟΘΕΡ, απβινοτίησ {Το ἴ]α 
]ιαῦπ, 6140, ο οοηδεΓιαεπ{1γ.”.  ΈΤπας ἵῃ 
Ἰμαοίαη, «ον. Ένας. 0 πα: εἰ γάρ εἶσε 
βωμοὶ, εἰσὶ καὶ θεοί: ἀλλὰ µήν εἰσι βωμού 
εἰσὶν ἄρα καὶ θεοί. Ἠοποε 1 Ἱπιρ]εςβ σεΠο- 
ΤΑΙΥ αΠΥ «οΠΒΕ(ΊἹεΠςο οΥ οΏοσί; απᾶ της 
ρε ἐγαπβ]αζεὰ {]οπ, ἰΠισγοίογε: απᾶ 16 511] 
τείαϊπΒ {5 Ῥοψετ, {Πποιρ] ἴο ν/οτάς ο. 
Όλα αγραπιεπύ ΑΓ ΒΟΠΙΘΙΙΠΙΘΡ {γαπβροβεά ; 
α5 Ἱπίτα ν. 66, Ὕμετα 16 ΤΙΔΥ Ῥο τεπάσγεά 
ὮΥ πεῖπρε οΥ βοἰ[ῖοεί.  Ἠεποε 16 ο/ίει {01198 
έλα το]αίῖνο ὃς, ας ἵη ΤΠ]. Ἐ. 619. απᾶ εἶβε- 
ἨἨοθγθ. σε Ἡοορενεεπ ἄε Ραγσιζίς, ΓΡ. 
47. 489. Τὸ 15 {γεμιομί]γ 1δθᾷ 1Π ΙΠἴΘΥΤΟ- 
Ρα{10Π8 Σ οπᾶ, ]οϊποᾶ {ο αποΐῦἸεν Ῥραγ{σ]ε, 
15 οὔίεη εφ αΊνα]επύ {ο {πο Επσ]]ς]ι ρε]αρς, 
α5 Ἱηπίγα ν. 65. Τί 15 {ουπᾶ ἴη (με Ρερϊπηῖπς 
οἱ δεηίεπσθΒ ΟΠΊΥ 1π {16 86Π59 οἱ Μίΐφις, 45 
Π ἄρ᾽ οὖν, επἠο. Ῥοπιθ Εάά. απά ΜΒ». 
Ίετε τομὰ ταρ 85 α.ΒΙπΙρ]θ επο]{]ο ρατ/]ο]α ; 
απᾶ 5ο αἱδο Ίπ ΤΙ. Β. 761. Τ. 926. Λ. δό7. 

Σ, 6: Ῥιαΐ 16 15 ογ]άεπί, {οπι {ο Ρεπετα] 
τδάρο οἳ Ἠοπιετ, {]λαῦ χς 15 Ἱπεοττεοί. 
Τμαί τ᾽ ἂρ 5 {οτπιεᾶ οξ τε ἂρ, ποῖ τοι ἄρα, 
15 οἶθα {νοπῃ {ο {αοἳ {λα ἂρ 15 Πεμπεπ{]γ 
απονί. Ὀεε Βαῃ. αν. αν. ξ 29.0). ὃ.--- 
Τη {με οοηβἰτις(Ίοῃ, ἔριδι ἕυνέηκε πηιβέ Ῥε 
{α]κεη {ορείμεχ, ὥστε Ῥοῖης βαρρ]εᾶ Ῥείοτο 
µάχεσθαι. Τ]8 Ίνα ανα ἵπ ΤΙ. Η. 910. 
έριδος μένεϊ ζυνέηκε µάχεσθαι. Ύ. 66. θεῶν 
ἔριδι ξυνιόντων. Απᾶ 5ο ᾧ. 990. ΟΌοπι- 
Ραχο α5ο . 194. ὦ. 994. Ἐππρίάςς Ἠαβ 
πδοά {ιο 63Π16 σοπβἰγποίίοη 1π Απάτοπ. 
133. ἔριδι στυγερᾷ ξυνεκλῇσαν. Ἠοπιες 
ννου]ά ποῦ Ἰανο ϱαἷά ἔριδι µάχεσθαι, Ῥαῦ 
ἔριδα. Τμαδ µάχην ἐμάχοντο, ἵπ ΠΠ. Ο. 
414. 075. Σ. 655. απ εἰξενπογοα. 

9. ὕ. Τ]πο ατβσ]ο 5 σεπετα]]γ αβδεᾶ ἵπ 
Ἠοππθχ ἵπ πο Φ8Π1θ 56Η56 1π ν/η]ο]ι 5108ε- 
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Νοῦσον ἀνὰ στρατὺν ὦρσε κακὴν, ὀλέκοντο δὲ λαοὶ, 10 

Οὕνεκα τὸν Χρύσην ἠτίμησ) ἀρητῆρα 

᾿Ατρείδης' ὃ γὰρ ἦλθε θοὰς ἐπὶ νῆας ᾿Αχαιών, 

απεπὲ ὙτΙίεχς δεά {Πο ῬτοποιἨ αὐτὸς ος 
ἐκεῖνος. Ένεῃ ψΙίἩ έμε αἀαΙΠοπ οἱ α ποτ, 
1ξ πιαγ Ῥε {δα αθη{]γ εοπεἰἀεταά α5 τείαϊῖπ- 
ἵπα ἴπῖς Ργοποππα] Ἱπροσε, 1]κα Όνε τε]α- 
το ἴῇῖε ἵπ Ἰμαπ. Ίλας ν. 30. ὁ γέρων, {πε 
εεπετ, 35 Ἱν τηαδί ταεῖεγ {ο ἴπε οπίψ οἷὰ πααπ 
Ἠήέπεγίο ππεπῖοπεᾶ ; απᾶ 5ο ἶἵπ ν. 20. τὰ ὃ) 
ἄποινα, ἐ]ῖς ΓαΠΕΟΠΗ, ψετο Ἠεγπο, νη(λοιέ 
ΤΕΆΘΟΠ, ῬΓΟΡΟΡΕΡ τα δ) ἄποινα. Ἠεπεε ἴ1θ 
τοπ]ατ]κ5 οἑβενεγα] οτΙς5. ἴπαί Ηοπιετ Κπεσν 
πολης οἳ έλα αγσ]ε; απά 1η ΠΙΏΥ 1π- 
5ίαποες. Ηεγπε Ἠα5 Ργοποιπςεᾷ {πε ραβ8ασο 
οοτστυρί, ππετε {]ε αγίϊε]ο ενΙἀεπί]γ οεσατβ 
1π ἴο ογάΙπατγ πδασο οἱ οίμες ΨΤΙίΕΤ5. 
Ῥπί ΊΈλετε απο παπιρογ]εςς Ῥαβδασες ἵη 
νηι]ο]ι ἔο ατῃε]ε οεσατ5 Ρτθοϊςε]γ ἵπ ἐπῖ5 
βοοορία{Ίοη. Υν]ΙοἩ σαηποί ο σοὲ τ]ὰ οἳ ἵπ 
{ΠΙς ΠΙΦΠΠΕΥ. (οπιρατο Π. Α. 576. Β. 278. 
ρα. κ, ο ἴᾱ. Ε. 1ο. 605 κἃς. 
ν;μ]ο] οοτγεξροπά νί {πε Αίῑο Ιάϊοπι. 
Τη {αοξ, ἵπ αἲὶ αγίους, ἴιο ατίϊο]θ. ὁ απᾶ 
ἴε Ῥγοποιῃπ ὃ αὖε επδεπΏα]]γ {πρ βαπιθ 
ἐπΙπς, ἀῑπενῖης οπ]γ ἵπ Πανῖπρ ος πο Ἠαν- 
Ίπσ α ΠΟΙΠ απηπεχεά : απά ἵπ Ῥοῦι {λες 
ναγς 1ὲ 15 οοηξίαπί]ν επιρ]ογεᾶ Ὦγ ἨΗοππεν. 
Φθε ΜΠΙάά]είοη οπ {λε ἄνθε] Ατῆο]α, ρατέ 
1. οἩ. 2. Μαμ. αντ. τ. 5 262. Ἐπσια- 
Ώήα5δ απά Αροῄοπίας5 οΆβεχνο {μαί {πε 
ατΏς]ο, νγηεπ αδεά 5 α Ῥτοποιη, 5Ποπ]ά 
Ἠαγε {ο αοπίο αοσεπέ. θε αἱ5ο Ἠεϊσῖας ἄε 
Αεσεπί. Ῥ. δ. 

10. ὀλέκοντο δὲ λαοί. Ἠεποε {Πε Ῥτο- 
γετρῖα] εκρτεξδίοη Ιπ Ηοταέ. Ερί5. Τ.2. 14. 
Θμἱοφιίά αεἰϊγαπέ γεζεδ, Πεοηίιγ «4 ο]οὶ. 
Όοπιραγε ἨΗεείοά. ΟΡ. Ὀ. 960. "Ορ ἀπο- 
τίσῃ δῆμος ἀτασθαλίας βασιλήων. Ὑθ 
Ἰανε α τεπιασκαβ]ε ρατα]]ε] ἵπ ἴΊιε ἨΗΙδίοτγ 
οἱ Ώανιά. Ῥεε 2 βαπι. χχαὶν. 17. 

11. ἀρητῆρα. Ἐτορεχ]γ οπο τσ]ιο ταις. 
Οοπιρατο ν. ὁδ. Ἠεπες,α γτγίεεί. Τ]ε ννοτὰ 
οεοασ5 ασαἴι Ιπίτα ν. 94. απ ἵπ Ἐ. 78. ἜΤπε 
Φ4ΤΠε Ῥετεοη 15 οα]]εὰ ἱερεὺς η ν. 25. Ατς- 
{οῦ. Ῥοεί. 91. πεποιηµένον δὲ ἐστιν, ὃ, 
ὕλως μὴ καλούμενον ὑπό τινων, αὐτὸς 
τίθεται ὁ ποιητής δοκεῖ γὰρ ἔνια εἶναι 
τοιαῦτα" οἷον, τὸν ἱερία, ᾿ΑΡΗΤΗΡΑ. 
πε Ρν]εδίς οἱ έπε ποᾷς νγενε Πε]ά ἵπ ένα 
ἨσΠεδίτενεγεποε Ὀγ (λεαποϊεηί5. Αγτεπιῖά, 
Οπείποσν. ΠΠ. 13. Θεὸς εἴ τις ὑπολάβοι 
γενέσθαι, ἱερεὺς γένοιτο ἢ µάντις τῆς 
γὰρ αὐτῆς τοῖς θεοῖς καὶ οὗτοι τυγχά- 
νουσι τιμῆς.---οὕνεκα, Ἱ. ο. οὗ ἕνεκα. ΤῃΠ 
τεσατᾶᾷ {ο Όλα ΙΠΕΕΣΕΙΟΠ οἳ ἐπε ατίῖσ]ο Ἱπι- 
πηράϊαίε]γ Ῥείοτε Χρύσην, Ηεγπε, π/Πο το- 
Ρατᾶς (πε ατΏς]ε, εδρεεῖα]]γ Ῥείοχε Ρτορετ 
ΏΒΙΩΕΣ, 45 αἱίοσείμετ ΠΠΚΠΟννΤ έο Ἠοππετ, 
Εῖνεββενεγα] οπιοπάσίίοης οἳ Ῥτοσεαῖπς οτ]- 
.σ5, Όπί Ίεανος ἴ1ε Ῥαδ5ασε α5 Ἰα ζουν 1, 
1{ αΡρεατς, ἵπ Ρεπεγα], ἴμαξ ο (πνοε] 

Ἀγϊίενς ἀῑά ποί αξα {λε αγθῖο]ο Ῥείοτε Ῥγο- 
Ῥετ ΠαΠΙΕΡ, ππ]εςς ἩΠεΠ ο Ῥετεοῃ Ἠαςά 
Ῥθει α]τεαάγ πιεπΏ]οπεά ; απᾶ, 1Π έχε Ῥτε- 
5εηέ Ἰηξίαποε, Ἡε Ἠπά ποξ. Θ40]], ΠοσγενοΥ, 
0Ἠσγθες να5 α Ῥείδοη οἱ στεαί ποίοτ]είγ, 
απᾶ, {γοπι ένα οἰγοιπηδίαπεςες οἱ {με σ.5ε, 
ταξί Ἠαγο Ῥδεπ πρρετπιοδέ 1π {Πο 5ρεαΚκεν’5 
τη]πᾶ ς 5ο ἐ]αί ἴ]α 15ο οἳ {πε αγΏσ]ε τηαςδέ 
Ῥε οοηξἰἀετεά α5 επιρµαίῖο. ϱππϊ]αγ]γ π 
{πο ερεοςὮ οἳ Ἠεσίογ (Θ. 692.) (πε ατᾶσ]ε 
15 πηπηεά[αξε]γ Ῥγεβχεά {ο Τυδείδης, ἔλοισ]ι 
Ώι]οπιεᾶ Ἠαᾶ ποέ Ῥεεπ πιεπΏοπεᾶ {ου δοπιό 
Ώπηε Ργεν]1οιδ]Υ ; Ραΐ Ἡοείοχ πιπδί Ἠανε Ἠαᾶ 
Ἠΐη πρρετπιοςύ ἵπ Ἠῖ5 τη]πᾶ, α5 τητδί 85ο 
Πιο Ττο]αη5, 45 Π]5 {ογπιάσΏ]ε απἰασοπ]ςί. 
Τ]ας αἱδο συ] τεερεοί {ο {πε ἄτοεεκ Ττα- 
σεᾶἴπης, Ὑαἰεεπορ; (οι Έλα. 147.) οἩ- 
5θ6Γνες, ἴ]ιαί {Πεγ πενεν Ῥτεῆβς έλε ατΏς]ε 
{ο Ῥτορες ἨΣΠΙΕ5: Ῥαέ Ῥογδοη πιοάίΠες 
ἔπο τα]ο Ενας :---4γέϊσιζωι γατο ῥτορτῖῖξ 
ποππῖρις Ῥγαῇφιπέ γαφίσῖ, πῖίὶ γῥγορίεν 
επιρ]ακίπ φπαπάαπι, απί ὑπο φεπίεπίϊα, δὲ 
Ρατέϊομία Ἰπδεγίιγ. Ἡε Ἰπδίιπσεςδ Ῥ]ορη. 
509. Βαρρ. 129. Ὀν. ἙΒ]οπιβε[ά, Ἠούγενετ, 
εοηβίάσγς 16 πποτε Ῥτορεσ {ο οα]] 1ὲ νε ἀε- 
ΠΙΟΠΞΙΥΑνο ῬΤοποΙἩ; 50 {παί τὸν Χρύ- 
σην ἶἵ5 ΕΠΗ, (γκο. 3θε νε Πἐπιαγ]ε οτι 
Μαΐ. ἄτ. τ. Ρ. χΙν. Τῆα8 ἵη {Πε τε- 
Ῥογί5 ο{ ουχ πιοάρτη ρατΠαππεηίατγ ἀεραίες, 
νε ππεεί νη(λ ΕΗε(Μν. Α.), Ηπι(Μν. Β.), 
εοπΙπα]]γ τ ἵπ νε] {οτπα {με Ῥετεοπ 15 
Πγεί ομεουτε]ν Ἰππιαξοᾶ, απά Ἠῖ5 παπηο 
αεγγανάς ἀεσ]αγεά, ἵπ ονάεν {ο Ῥτενοπί 
τηϊδίακαε. Τέ παν Ῥε οὔδετγεᾶ, Οιαί 1ΐ 15 
ΕΟΠΙΤΠΟΠ ΙἩ Ἠοπ1εσ {ο Ῥεσῖη α 5οηίεηςε 
νη(Ἡ ἔπο ατΏσ]ε ἵπ τοίετεπος {0 ἃ Ῥγορες 
ΏαΙΠΘ αἲ ἴ]ιε επ οἱ 1, 50ΟΠΠ8 αείῖοπ οἳ {πε 
Ῥεσσοη Ῥεῖπσ Ιπίτοάασεᾶ Ὦ} πναΥ οἱ ΡατοΠ- 
Ώπεξῖ5. Όοπιρατο Τ. Α. 498. Β. 405. Ὀ. 
81. δ. 90. Ε. 17. Ἴδθ. δο. ῥῬοπιεβπιθβ 
Ώπε ατίϊε]ο απἆ Ῥτορεν ΠΔΠΙΕ 38 ΟΠΊΥ 5ερᾶ- 
γαθεά Ὦγ 8οπ1θ Ιπ{ετίος ννοτάΣ α5 ἵη ΠΠ. Β. 
105. ἐτ. Ίτπ αἲ {Πεβε ΙΠπδίαπςες, Ποννενεν, 
πο Ῥεγεοπ ἵηῃ απεβίῖουη Ἠας Ῥεεῃ ῬτενίοιδΙΥ 
ππεηθοπεᾶ. Όεε ΜΙάά]είοη οἩ {πε ἄγεεκ 
Ατῆσ]ε, ρατί 1. ο. 4. Τ]ε Ιπίο Ῥτοίεβεος 
Ώοῦνεε σοπ]εσίατος τοῦ, Ἱ. ϱ. αὐτοῦ. 

12. ὃ γὰρ ἦλθε κ.τ.λ. Τμβ ραδ- 
εασε, επάΊησ νη(Ἡ ν. 4δ, Ἠα5 Ὄθειπ οοἱ- 
νετίεά ΙΠίο ἃ Ῥτοδο παχγαίοἨ ὮΥ Ρ]αΐο, ἵπ 
5 ἐγεαᾶξο {δε Πιεριθίίσα, ΤΤΙ. Ρ. 275. (εἀ. 
Ἠϊροπέ,), {ωχ {με ρΙΥΡοςε οἱ ΙΠαδίσαἶπς {πο 
ἀϊθετεποε Ῥείσεεῃ έλε διήγησις ἁπλῆ, απὰ 
{πε διήγησις διὰ µιµήσεως, ΟΥ αἰπιρίε απ 
ἀγαπιαίϊο παγγαίϊτε. νε 5Ώα]] ρῖνε ία ραδ- 
«ασε επίγο, 15 15 νη]] 8ογΥα {ο εχεπιρΗ{γ 
8οππε οἳ {πε ἀῑβεγεπί 11δασος οἱ πε εατ]γ 
Ῥοεί5, απά {πο Αίο ντ]ετς, υ/πῖο]ι αὖε 
ποίῖοεᾶ ἵπ ἔ]ιε {ο]]ονῖπς ποξεΒ. ᾿Ελθὼν δὲ 
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Λυσόμενός τε θύγατρα, φέρων τ) ἀπερείσι ἄποινα, 
; Ῥτέμμα τ ἔχων ἐν χερσὶν ἐκηβόλου ᾽Απόλλωνος 
Χρυσέῳ ἀνὰ σκήπτρῳ, καὶ λίσσετο πάντας ᾿Αχαιοὺς, 1ὅ 

᾿Ατρείδα δὲ µάλιστα δύω, κοσµήτορε λαῶν' 
᾿Ατρεΐδαί τε, καὶ ἄλλοι ἐὐκνήμιδες ᾿Αχαιοὶ, 

Ὑμῖν μὲν θεοὶ δοῖεν, Ὀλύμπια δώματ᾽ ἔχοντες, 

᾿Ἐκπέρσαι Πριάµοιο πόλιν, εὖ ὃ οἴκαὸ ἱκέσθαι" 
Παῖδα δ᾽ ἐμοὶ λῦσαί τε φίλην, τὰ ὃ᾽ ἄποινα δέχεσθαι, 

ἱερεὺς εὔχετο ἐκείνοις μὲν τοὺς θεοὺς δοῦ- 
ναι, ἁλόντας τὴν Τροίαν, αὐτοὺς δὲ ο. 
ναι’ τὴν δὲ θυγάτερα οἱ αὐτῷ λῦσαι, δεξα- 
µένους ἄποινα, καὶ τὸν θεὸν ἄν τας 
Τοιαῦτα δὲ εἰπόντος αὐτοῦ, οἳ μὲν ἄλλοι 
ἐσέβοντο καὶ συνηνοῦν' ὁ δὲ ᾿Αγαμέμνων 
ἠγρίαινεν, ἐντελλόμενος νῦν τε ἀπιέναι, 
καὶ αὖθις μὴ ἐλθεῖν, μὴ αὐτῷ τότε σκηπ- 
τρον καὶ τὰ τοῦ θεοῦ στέμματα οὐκ ἔπαρ- 
κέσοι’ πρὶν δὲ λυθῆναι αὐτοῦ τὴν θυγά- 
τερα, ἐν "Αργει ἔφη γηράσειν μετὰ οὗ" 
ἀπιέναι δὲ ἐκέλευε, καὶ μὴ ἐρεθίζειν, | ἵνα 
σῶς οἴκαδε ἔλθοι. Ὁ δὲ πρεσβύτης, ἄκου- 
σας ἔδεισέ τε καὶ ἀπῄει σιγῇ: ἀποχωρήσας 
δὲ ἐκ τοῦ στρατοπέδου πολλὰ τῷ ᾿Απόλ- 
λωνι εὔχετο, τάς τε ἐπωνυμίας τοῦ θεοῦ 
ἀνακαλῶν, καὶ ὑπομιμνήσκων, καὶ ἀπαν- 
τῶν, εἴ τι πώποτε ἢ ἐν ναῶν οἰκοδομήσε- 
σιν, ἢ ἐν ἱερῶν θυσίαις κεχαρισμένον δω- 
ρήσαιτο" ὧν δὴ χάριν κατεύχετο, τῖσαι 
τοὺς ᾿Αχαίους τὰ ἃ δάκρυα ἐκείνου βέλε- 
σιν. 

19. λυσόμενός τε θύγατρα. Το ΤαπΕΟΠΙ 
5 ἀαιιομίεν ΟΠΥΥΡΕΙ8 : οἨ, 5 5]ε 15 οα]]εὰ 
ὮΥ 8ο1Π6, 49ἱ1ΟΊΠΟ. Πε μαᾶ Ῥεεπ α]]οῦθεᾶ 
{ο ΑΡΑΠΙΕΠΙΠΟΠ α5 Ἠῖ5 Ῥογίϊοη οἱ {με 5ροϊ 
{α]κοη ποπ Ἰ]ερὸ, οπο οἱ εἰἶεγοῃ {ον/Π8 
Ῥε]οπρῖης {ο {πε Ττο]απς, υπ] Ἠαᾶ Ῥδεεπ 
βασΚκεά Ὦγ Αοἰι]]ε5. Τε 5ο οἱ {με πἠάἄ]ε 
νοῖσε, νηη]σ]ι βἰτ]οί]γ Ἱπιρ]ες 4η αεἴίοη 16- 
Πεείεά αροπ {με ασεπί, ος οἩ βοππείμῖης 
πνμ]οἩ Ῥε]οπσ5 {ο Ἠίπα, ἵ5 {γοιεπί]γ εκ- 
νεπάεᾶ {ο τεργεβεοηέ απ αοξίοη ΥΕ] α Ῥετ- 
5οη οΡρίαῖπς {ο Ῥο ἆοπο {ου ΠΙπιβε]{, οἨ νν]αΐῦ 
Ῥε]οπσ8 {ο Ἠϊπι, ὮΥ 8οπιε οἴπεν Ῥ6γβοῃ. 
Τπιας λύειν 15 {ο φγαπί α γεῖεακε τέροη γέ- 
οεϊοῖπᾳ α ΤαΊΦΟΠΙ, 38 π νν. 920. 99. 95: 
λύεσθαι, ἴο τεσεῖοε ῥασῖ Ίγοπι αποί]εν ἐλιαί 
τε]]ο]ι θείοπφς {ο οπ6, ροπ ραγίπό α ΤαΠΡΟΠΟ. 
Α αἴταῖ]αν ἀῄεγεπσο Ῥοείνιθεπ διδάσκει απᾶ 
διδάσκεται 15 ποθῖσρᾶ Ὦγ Ῥογβοῃ ον Εαπρ. 
Μεάᾶ. 297. 9ο Ταίΐίο ον πο Μιάά]ο Ψετο 
Ἰπ πε /Γµβεµπι (Ογϊσιω, νο]. 1. Ρ. 109. 
Μαι. ατ. αγ. 5 499. Ὦ. 

14. στέµµα τ᾽ ἔχων κ.τ.λ. 9ο Ιπα 
ν.28δ. ΟΕ Όνε αποϊεπέ ουβίοπα ἹΥΠΙΕἩ Ττθ- 
ναϊ]εᾷ απ]οής 5αρρ]απί5, οἱ οπτΥγΊης Ῥοΐογα 
έηθπι ονα-ΡρταπομεΒ {Ἴρρεά υΙ(Ἡ γνοο], 
ν/μΙοἩ {1λεγ εα]]εὰά στέµµατα, 5εε {ιο ποίθ 
οπ ΒοΡΗ. 04. Τ. 9. ἵπ Ῥεπία]ος. ἄπ. Ρ. Ἱ. 
Τη {ο Ῥχεδεπί Ιηβίαποο, ἴμο Ῥνϊοδί 5οεΠ15 
{ο Ἠανο α5εὰ {ου ἐς ΡΙΥΡοβο, έμε Π]]εί ος 
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{πο σοὰ Ῥουπά προπ ο βδερίο, ννμ]σ] Ἱπ- 
ἀἰσαίεά 15 οῇβ]σε; μαβ αἲ οπος Ἱηβρίγίπρ 
ἔπε τοβροςί ἆπο {ο Ἠ5 5αστεά οπατασίετ, 
απᾶ οχοΏῖπρ ἐαῖγ αζθεπ{Ιοι {ο Π15 ΡΤαΥΕΤΒ. 
Οοπιραγε ΤΠ. Α. 204. Ψ. 568. Ο. Λ. 91. 
Ἐπδίαίμ]αςδ οΛΡεσνες, ιαῦ ο αποϊεπίβ 
67ο α φοἰάεπ Βοορίαε ο ΑΡο]]ο, 35 ΕΥ 
ἀἷά α ἱ{τεγ οπε ἴο ἴ]ιθ ΤΊΟοΟΠ, απά οίμον 
5ογ{5 {ο ἴ]ιο Ρ]οποίβδ. πε ΒΥΠΟΠΥΤΗΒ, ἑκη- 
βόλος, ἑκατηβύλος, απᾶ ἑκάεργος, 31ο {Πε 
οοπβίαπό ερϊ(μεί5 οἳ ΑΡο]ο. ΜασγοΡρ. Φα- 
έανη, 1. 17. Ιπᾶε ἑκηβόλος εἰ ἑκατηβόλος 
ἀἰσίμς ΑΡοϊ]ο (1. ϱ. Ῥο]), ἔκαθεν τὰς ἀκτῖ- 
νας βάλλων, εἴοπιιφείπιο αἰέϊεεϊπποφιε γαᾶϊον 
πι {ογγαπι δια ἀεπιίοη. «40ζϊ οοφποπῖ- 
παπι ΑΡοϊΙπεπαι εεπζμπί ὡς ἀπολλύντα 
τὰ ζῶα. Ππαπῖπιαί επίπι εί ᾖεγὶπιέ απῖ- 
ππαπί6Β, οι ᾖεθίοπι ὑπίοπιρογίε σα[ογί ἵπι- 
πε: αἱ Εωγρίάεε ἵπ Ελαδίποπίο : Ὦ 
χρυσοφεγγὲς᾽ “Ἠλι, ὥς μ’ ἀπώλεσας' Ὃθεν 
σ᾿ Απόλλων᾽ ̓ ἐμφανῶς κλήζει βρότος. 1ΐεηι 
-4τολίοσληι : ”"Αναξ ΄Απολλον, καὶ σὺ τοὺς 
μὲν αἰτίους Πήμαινε, καὶ σφέας ὄλλυ, 
ὥσπερ ὀλλύεις. «Ἠεπίφιό ἴπιφίο ΠιοΤΟΟ 
᾿Απολλωνοβλήτους καὶ ἠλιοβλήτους αρ- 
Φεαπί. 

15. Χρυσέῳ ἀνὰ σκήπτρφ. ΊΤ]ε Ρτε- 
Ροβιίοη ἀνὰ, βισηϊγΊης αγοπ, απά «οἩ- 
5ἰτασίεᾶ να α ἀαἩνοε, 15 Ῥεοι]ίαχ {ο {λε 
Ἰοπῖο απᾶ Ὠοτῖο ἀῑαιεοίβ. Τπα5, ΤΠ. Ο. 
152. ἀνὰ Γαργάρῳ ἄκρφ. Ῥιπᾶ. Οἱ. ΥΠΙ. 
67. ἀνὰ ἵπποις. ἘῬγῆι. Ι. 10. ἀνὰ σκήπ- 
τρφ. ο αἱδο ἵῃ {πε Ττασίο ΟΠοΓΠ86Β. 
Ἐπτῖρ. 1ρΗ. Α. 759. αἀανὰ ναυσίν. Ἀεθ 
Μαι. 6γ. απ. 5 679. 1.--Χρυσέῳ ἵδ α 4ἱδ- 
Εγ]]αβ]α, 45 δενδρέῳ ἵπ ν. 105. 3ο ἵα Υχρ. 
«Ἠπ. ΥΠ. 190. Αἄπγεα ρεγοικεήι οἴτα. 
Όοπιρατε Έε]ος. ΥΙ1Ι. 80. ΑὐπΠ. Χ. 499. 
Φεε Ρτε]ϊπι. 0058. εεεί. Υ. 5 5. 

17. ἐθκνήμιδες ᾿Αχαιοί. Ῥεο οἨ 1. Τ. 
9900. 

18. ὑμῖν μὲν θεοὶ δ,ῖεν, κ.τ.λ. Τ]ε 
ουβίοπι οἱ Ιπίτοάποῖησ α ρεάίοι να α 
Ῥ]οββίπᾳ, 15 ο{ Ἠαδίοτη ονἱρίη. Ἀεε Νε]επι. 
1.9. Ώαῃ. ν.θ. ΟΕ {Πε σναπηπια(σα] «0Ἡ- 
βἰγισοβῖοἩ, 86ε {1ο ποῖο οἩ ν. 4]5.---θειὶ 
15 {πεφπεπ{]γ α ΠιοποθγΠαβ]ε, α5 νγα]] ἵη 
ἴιο ἐτασῖο Ροείβ 5 ἵπ Ἠοπιετ. Ῥεθ Ῥος- 
5οπ οπ Εππρ. Οτεςί. 990. 

90. Τμο νειμς λῦσαι απᾶ δέχεσθαι να 
ἵπ ιο Ἱπῃμ]ήνο, νν]ο]ι 5 (πο αεπί]γ αδεά 
Ἰπβίοπᾶ οἱ ἔιο Ἱππροταϊνε; 50Π1ο οίΠοΥ νουῦ, 



6 ΟΜΗΡΟΥ ἼἸλΛΙΑΔΟΣ Α’. 

'Αζόμενοι Διὸς υἱὸν ἑκηβόλον ᾽Απόλλωνα. 

ἜἜνθ' ἄλλοι μὲν πάντες ἐπευφήμησαν ᾿Αχαιοθὶ, 

Αἰδεῖσθαί ϐ) ἱερῆα, καὶ ἀγλαὰ δέχθαι ἄποινα" 

᾽Αλλ) οὐκ ᾽Ατρείδῃ ᾿Αγαμέμνονι ἥνδανε θυµῳ, 
᾽Αλλὰ κακῶς ἀφίει, κρατερὸν ὃ ἐπὶ μῦθον ἔτελλε" 

λ Μή σε, γέρον, κοίλῃσιν ἐγὼ παρὰ νηυσὶ κιχείω, 
Ἆ - / ῴ Ἀ ο -τ α 

Η νῦν δηθύνοντ’. ἢ ὑστερον αὖτις ιόντα, 

Επο] 45 µέμχησο ΟΥ θέλε, Ῥεϊηπσ ΠΠάετ- 
είοοἆ. ἜΤπε ε]αρβῖς 15 Π]]εά παρ ἵπ ν. 277. 

µήτε σὺ, Πηλείδη, θελ’ ἐριζέμεναι βασιλῆϊ. 
Ἠετπιαμῆ, Ἰούγενετ, οἩπ 15σεγ, Ρ. 601. εᾱ. 
Όκοῃ. 868εΠ15 {ο οοπδίἀεν {πε Ιάϊοπι α5 ἃ 
πεππαπί οἱ ἔε οἱά Ἰπιρ]οϊθγ οἳ έπο Ίαη- 
στασο, η νο] α ΥΙξΗ ἵνα5 οχργεςςεᾶ ὮΥ 
α γοτβρ 15ο ἵπ χο ΙπβπΙάνε, νηέμοαξ απΥ 
ξατίλεν τοίεγεΏσθ. ΒΡΟΠΙΕΠΊΙΘ5 ΑΠ Ιπιρε- 
ταΏνε απᾶ απ ἹπΠηϊᾶγο οσσασ 1π έλα 5απηθ 
5οηίεησο, α5 Ἱπ ία Ῥταγετ αἶνοά Ὦγ Ε]αΐο 
ἵπ Αἰοϊριαά. ΤΙ. ἍᾖΖεῦ βασιλεῦ. τὰ μὲν 
ἐσθλὰ καὶ εὐχομένοις καὶ ἀνεύκτοις Αμμι 
δίδου" τὰ δὲ λυγρὰ καὶ εὐχομένων ἅπα- 
λέξειν. Ῥεο ΒΙ5ΊΊορ Ἑ]οπιβε]ά5 Ἠεπιαγκ5 
οἳ ΜΙαίς. ατ. απ. Ρ. χ]νΙΙ. Το 15 τευνά- 
Ἡπσ, ΟΊΥΕΥΕΣ, σσ] 15 ἨΠεγπε”, α[ἴον 
Ἐπδίαθίας, οῬ]εσίίοπ5 Ἠανε Ῥεεπ ταϊδεά ; 
Ῥαΐ, ΡετἩαΡς, πηθοπύ απγ 5α/Ποῖιεπί τεα- 
8οη. Τµε οἷά τεαάῖης, λύσατε, 15 ασαϊηςί 
ἤιμο πιεί ; απά Βαγποβ᾽ λύσασθε, αραϊηθέ 
{πα 5εΠ586. εθ ΟΠ.Υ. 1ὸ. ΟΙατ]ε”5 οἳ- 
βεγγα{ῖοῃ, ἐλαξ λῦσαι απά δέχεσθαι ἵπ ἴἶια 
Ππβη]ᾶνο ἆο ποῖ αστες η σν]ιαῦ {ο]]ουν5, 
5 γο[αζεά Ὦν Ἐππεςί, Πο Ῥτοάισες 1π- 
είαησες5 οἱ βΙπ]ή]αν οοπβίταοίῖοπ ἔγοπι Π. 
Ρ. 003. Ύ. 908. Ἔο έπο τεαάῖπς, Ἡοψενος, 
ν/μ]ο] 0Ἰατ]κε αἀορί5, πο πιαθετία] οῬ]εσίίοτ 
εχῖείς, α5 ἴΠο ορίαίγο λύσαιτε Ὁ] Ἱπι- 
ΡΙΥ ἴιο θατπεςί επίγεαίγ ο{ ΟἨτγΥ5ες {ου ία 
το]εαςο οἱ Ἠ]5 ἀαασηίευ; απᾶ {πε «Ἠαησε {ο 
πο Ππιρεταίῖνε 1π δέχεσθε, ἀεπῖεςδ αΠΥ τε- 
Ἰαείαπςο ἵηπ Ραγίησ {Πε ταΠ5ΟΠΙ ΙΠ οᾳ5δε οἳ 
ΒΙ6] γε]θαςε.---τὰ δ) ἄποινα, ἰἐλίς γάΠΡΟΙ : 
Ροϊπήπς {ο ϊ6. Ὀεο οἩ γ. 9. 

21. ἀζόμενοι. [ὐρτεγεποῖπη. Βοπο]. ἔντρε- 
ον σεβόµενοι. 

. ἔνθ᾽ ἄλλοι κ.τ.λ. τς. π. ΧΙ. 
ασ, Ὅποφιο ΟΊΊΠεΦ εαᾶσηι ογεο Τγεπιεραπή. 
ΤἘΠε γοτρ ἐπευφημεῖν βἱσπίῇβες, {ο 1εςϊ{ 
οπε”ς αδεεπέ, νγποίπετ Ὦγ νγοτάς οἳ οίμεγ- 
φᾖδο. ΘοΠυ]. μετ’ εὐφημίας ἐβόησαν. 9εθ 
Ὥαπηπι Ίῃ ν. 

25. δέχθαι. ἸΙοπὶσὸ {ου δεδέχθαι, ια 
τεάιρ]σαίῖοηπ Ῥεϊηπς οπη](έεά: απᾶ 5ο ἵπ 
Ἡ. Β. 420. 794. Ἑ. 10. εἰ ραεεπι. Ἀεε 
Μαι, ατ. ατ, ὃ 164. 

94. ἀλλά. Ρι. ΤΗΙ5 ρατίιοϊο πονου 
αοἰια]]γ Ίο5ες 15 αἀνετεαίνο Ῥγορετίγ 
ἐποισα 16 {τεαπεπϐ]γ Ιπίποᾶασθς απ οκ- 
Ποτίαίῖοῃ, α5 1πΐτα, νν. 9989. 6656. απᾶ οβθ- 
Βετε ; ΟΥ ὃ ΡΓΑΥΕΣ, α5 1η ΤΠ. 7. 464: απᾶ 
βοπιεπαες π]βΥ](5 ο ἆεστοε οἳ αὐγαρίποςς, 

α5 Ίπ ν. 92. Τὲ 18 {γεαπεπί]γ Γο]ἱοινεά ὮΥ 
οὔπμετ Ρατιῖσ]ες, π]ο ννη] Ῥε ποξῖοεά 35 
{πεγ οσσαγ. 

25. κακῶς ἀφίει. Ἑλαίατεμ. ἄε απά1επά. 
Ῥοξΐ. ο. 16. τοντέστιν, ἀγριῶς καὶ αὖθα- 
δῶς καὶ παρὰ τὸ προσῆκογν.-- κρατερὸν 
μῦθον. 4 μεαίεπῖπῃ ρεοοὴ.. Ἐπξία (ας: 
τὸν μετὰ ἀπειλῆς λέγει λόγον. ΤΠας 
αραίη, ἵπ Π. Ο. 902. μῦθον ἀπηνέα τε, 
κρατερόν τε. Τ]α 5εη5ο 15 5οππεπ]αῦ ἀἩ[- 
{εγεπέ ἵπ Π. 199. Τίέπιαγ Ῥε οὔδετνεὰ, 
ἰλαί μὔθος 15 Ίετο αδεᾶ, α5 α.γαγς5 ὮΥ Ηο- 
ΏΕΣ, ΙΠ 15 ΡΕΙΠΙΑΥΥ 5εη5ο οἱ α πνογᾷ οὗ 
εφεέο]; Όιαίῦ οἳ α πι οἳ ΒεΒίίοα5 ΠΑΣΤΑ- 
γε Πανίησ Ῥθεη αίΠχεά {ο 1 ὮΥν Ἰαΐίεν 
ΝτΙέευ5. ΕιδίαίΠ. μῦθον ἀεὶ ὁ ποιητὴς 
ἁπλῶς τὸν λόγον φησὶ, τὸ δὲ ἐπὶ ψευδοῦς 
λόγου τεθῆναι αὐτὸν, τῶν ὑστέρων ἐστί. 

26. µή σε κιχείω. Ὦε παιδί 5αΡΡΙΥ Φυ- 
λάσσου, οἵ Ξ0Π18 516] γ6γΏ, Πέ Ασα- 
ΠΊΘΠΗΠΟΠ ἆτορς ἴπ {ἴ]πο νοµοπποπος οἳ Ἠΐς 
πἄάχτοεςςδ. Τέ 15 πνοτίγ οἱ τεπηατ]ς, Ἐλαί {ο 
εοπ]αποίίνο ραγίῖς]ε», ἵνα, ὄφρα, ὅπως, απά 
μὴ, 8γε ιι5δεᾷ {ο εκργεδς απ ορ]εσί ῬοίἩ να 
πο ορία νε απά 5αῬ]αποίγε τποοςς. ει 
{πε Ἰαΐΐετ, α5 1π {πο Ργεδεπέ ρα55868, ἴ]εγ 
αγε 5ο ση μοαί ἂν, αἴνεν γετῦ5 οί Ρτεδεπέ 
ος. {αίατε βἰσπ]ῃσαίίοἨ, ἵπ ν/π]οµ ο.δε ἴἶπε 
Υοτβ σογεχπεᾶ οἱ ἴπο εοπ]απείῖοη πιἉςδί ἆ6- 
ποίε {πα 54Π16 πιο. Τῆϊ5 οοηβδίγαςξῖοι 
ραγΏοπ]ατ]ν οσσπτς Τῃ πεσαΜῖνο Ῥτοροβίθίοπ5 
Ἀἴνεν μὴ οτ οὐ μὴ, Ῥαΐ οπ]ν νη(Ἡ πο 518- 
Ιαπεβνο αοτῖςέ 1. Ρρᾶ55. οΥ αοπ. 2. ασ. απᾶ 
πτιῖᾶ. Όοπιραγο Μαθθ. αν. αγ. 5 616. Ῥ. απά 
ξ 578, 1. Κιχείω 186, ἐπετείοτα, ἔνε Τοηῖο 
5]. 4ο. 2. ἴοτ κιχῶ, ἴτοπι κίχηµι. ε8 
Ματ. αντ. ατ. ξ 269. ο Ἠανα ἴ]ιε β.πηΘ 
οοηδίγπσβῖοτ νη(Ἡ ὡς, ἵπ γ. ὁ2. ἜΤπε οοη- 
5ίγιασθῖοη νηθα με ορίαίῖνο 15 αδεά αξνεν 
νοτῇς οἱ Ρραδί πια, ν/ΠπῖοΗ συν] Ῥε ποξῖορᾶ 
Τη 15 ῬτοΡρεσ Ρ]ασθ. Όοπιρατο {Πε Ραδδασο 
οἳ Β]αΐο οἴ(εα αἱ ν. 12. 

97. ἢ νῦν δηθύνοντ’. Τ1ε ρατΏε]ε νῦν 
6, Ῥτορεσ]γ, απ αἀν εγὮ οἱ 6ἴπαα, Ῥεῖης εφπ- 
να]επό {ο {πο Ἐπσ]ϊδα ποιο; απᾶ, ἴποασῆ 
{οαπᾶ νη(Ἡ γετΏς 1π {με ραςί απᾶ Γαΐίπτε, 16 
ΏΘΥΟΥ 10565 Τΐ5 ργῖπιατγ βἰσπιβεαίῖοπ οἱ {πο 
Ῥτοδεηπί. Όοπιρατο Ἰπίτα ν. 954. απᾶ Β. 
279. ἈΝυνὶ, νι {πα ει Ρατασοσῖα, 5 
Ά]ναυς {ουιπᾶ γη πο Ῥτοδοπί, Ίμ]κ ἴμε 
Ρατίϊο]ε δὴ, Πούγ6γνετ, 16 ασᾳπῖτος οί]εσ α1δθβ, 
πνο]νίης {Πα ποβθῖοι οἱ ὤπιες ῬαγΠσα]ατ]γ 
ἵπ οχΠοτίαίίοη5, 8ἶπορ ΘΔΥΠεδύ ῬεγβιδδίοἩ 



ὉΜΗΡΟΥ ΙΛΙΑΔΟΣ Α’. 

Ἶ / ΄ . , -- ν / - 
Μή νυ τοι ου χραισμ) σκηπτρον και στέµµμα ()εοῖ”». 

ηἡ Σ ἓ) Ν 2 λύ / Ν -- 1! 
ην εγω ου Αυσω, πριν µιν και γηρας επεισιν 

Ἡμετέρῳ ἐνὶ οἴκῳ ἐν "Αργεϊ, τηλόθι πάτρης, 
ε νι / ο δι η ϱ) , 
Ιστον εποιχομέενην, και εµμον λέχος ανγτιοωσαν. 

οκο]ιάςς 6ΥενΥ Ἰάει οἱ ἀε]αγ : απά ἵη Ππ- 
ἐεγγοσαίίοης. οἱ Ἱπιροτίαπςθ απᾶ επιρ]αβῖβ, 
Ἀ8 ἵῃπ Π. Α. 414, ν]ογο ἴο επο] ο απιά 
Ῥοεί]ο {οσπι, νὺ, 15 αβοᾶ, απ 1Π ἃ 56Ἠ50Θ ΡΥ6- 
οβε]Υ ΒΙπη]αχ {ο δὴ 1π ἴ]χε ΟΟΠΊΠΊΟΠ ΠΗ{ΘΥΤΟ- 
σανε οχργοββῖοπ τί δή” Ῥεεοπν.θ. Ίπ{αοἳ, 
ἔλπο ραγ/1ε]ος δὴ απά νὺ ατα 50 πεατ]γ α)]]ες, 
ἐλαί ἐπεὶ νὺ ἶ5 5ΟΠΙΕίΙΠΙΘΡ αιδεᾷ {ΟΥ ἐπειδὴ, 
15 Ιῃ ΠΠ. Α. 416. Ώεο Ἡουρενεοι ἄὲ βαι- 
ἐἰσι(ῖν, ϱ. 961. 9οπ1θ ΥΥΤΙ{ΘΥΒ, ΑΠΙΟΠΡ ΥΠΟΠΙ 
15 Ώαπιπι, ἀἰβιπσαϊδ]ῃ Ῥεέννεεν νῦν απά νὺ, 
οοηβιἀστῖης έ]ιο ΓΟΥΠΊΘΥ ΟΠΊΥ 5 η α4γοτ)β 
οἱ πως, αι ο Ἰαΐζετ εααἱνα]εΏί {ο σὔχ- 
αϊπζη (ν. 28): οἱ, πιογο Π6(ΠεΠ{ΙΥ, ἴο 
ἴ]εγε[ογο, οοπεεγμεπί[ὴ; αξ Ἱπ ν. 955. Β. 
258. Γ. 185. εἰ ραβεῖηιι---Ώλε Ῥατ{ῖο]ε αὖτις 
Ἠαβ ο Ίάεα Ῥοί]λ οἱ ἐἴπιο απᾶ πιοίίοη 
1η Ίο {ΟΥΠ16Σ 6πδε Ἱπιρ]γίπς γερεἰῖο, 
35 Τη ν. 140. ταῦτα µεταφρασόμεσθα καὶ 
αὗτις. Τη {πο Ἰαΐΐεν 16 βἱσΠΙβοΡ γι πό: 
απά 15 αθα]] 1οππος νι ο ΥοΥΏς οί 

φοΐπφ απᾶ σοπηῖηᾳ ; α5 ἵπ Ἡ. Θ. 271. αὖτις 
ών. Λ. 446. αὖτις ὑποστρέψας. Ίπ Ὁάβ 
5656 1ὲ ἵς {εμπεπί]γ ]οϊπος συ πάλιν. 
Ἔμας, Ἡ. Β. 9557. οὐ πάλιν αὖτις ἀποίσε- 
τον. ΤΗ15 Ρ]εοπαβιπ 15 ἀοαρ]εά ἵπ Ατϊδίορη. 
Νιλ. 971. εἶτ αὖ πάλιν αὖθις ἀνισταμέ- 
νους συμψῆσαι. Απά 8ο ΦοΡρΗ. ΕΠΙ]. 9693. 
Ῥεε Μοπ]ς ον Εαν. Αἱσερί. 199. ΈΤ]μα ένο 
{οτπά5 αὖθις απιᾶ αὖτις ατα Ῥοῖ]ι 1π δε, απά 
ΒΥΠΟΠΥΠΙΟΙΙ5 5 οἳ ννἩ]ο]ι Ὑϊσογιας οοηβΙάςτβ 
έμε Ἰαθίεν {ο Ὦε Τομῖο, α{τεν Φα]άα5 απά 
Ῥπρίαή ας. 

285. Ἔμε νετὮ χραισμεῖν, ἴποπι χράω, 
αἰοπαάιι ἄο, βἱρηΙΠες, {ο ατεγί αΏ ευ; απὰ 
15 σοηβδίγασίοὰ νι απ αοοιβαίῖοε οἳ ἴ]α 
έν] ανοετίεὰ, απά α ἀαῑῖτε οἱ ἴ]ο Ῥεγβοη 
Ἠγοπα ΥΠΟΠΙ 16 15 ανοετίοᾶ. Τ. Η. 145. ὅθ᾽ 
ἄρ᾽ οὐ κορύνη οἱ ὄλεθρον Χραῖσμε σιδηρείη. 
Όοπιραγε Λ. 120. Ὑ. 206. Βοπηεβίπηες {λε 
ἈοσιδαΏνο ἵ5 ναπΏπς, α5 ΙΠ έλο Ῥτεδεπίό 
Ἰηδίαπος, Ψ]ιογο χόλον ἐμὸν παιδί Ῥο 5ι- 
ΡΙεᾶ ; απᾶ 5ο ασαῖπ Ἱπ Ἡ. Λ. 117. Ο. 99. 
Π. 857. απιά εἸδοννμοτο. λα οσσαβίοπα]]γ 
35ο πιθοῦ νη(] ία εἡραῖς οἱ Ῥοί]ᾗ σ85ε», ἃ8 
πη γ. 688. Ἱηΐγα, τότε οὔ τι δυνήσομαι, ᾱ- 
χνύμενός περ, Χραισμεῖν. 3εε Ώαπιπη 1η γ. 

99. τήν. Έον ταύτην. 3εε οἩἳ γ. 9. 
Ἠοεγπο ας ο {111 ροῖπί α{ἴογ λύσω, τείετ- 
τῖης πρὶν ἴο Όχε Ιαΐΐεν Ρατ οἳ ἴπε πο, πι 
Έα Βεη8ε οἱ ροίζας, πας; Ι ἱ)ῇ πο γεζεαθα 
Λεγς-- παει ἔπαπ {μ]5, ε]ιο ε]ιαἰ] φγοιο οἷ αἲ 
«γφοβ. Βο 3ἱβο Ἠσγπιαπη, Ῥε]]εν, απά 
ΤΙΜΕεΒΕΠ. Ἐπαί έ]λε βεη5ο 15 ποί Ιπιρτογεά 
Ὦγ έλα αἰίεγαίῖοἨ, απά νο ναπό ΙΠδίαποεβ 
νετε 56] οοηβ(ασῖοή 15 τεφα]ρῖέο.----Τ1ϱ 
νετ) ἔπεισιν 15 α5ας ἵπ α Γαέαγε βἱρηϊβοα{Ιοη. 
Ἐιδίαῦμιας: ἔπεισιν, αντὶ τοῦ µέλλοντός 

ἐστι, ἐπελεύσεται. Ἠεβγο]μ. εἶμι' πορεύ- 
σοµαι. Όοπιρατο Ιππία νν. 160. 430, αιιὰ 
οἱβον]εντο. Ἰπ Ἠοπιεν, απά ἵπ {πε Ἰαΐίεγ 
ἄνεεκ ντῖίετς, εἶμι Ἠὰ8 ππονο σεπετα]]γ α 
Μαίαχο 86Ἠ5ο 5 Ῥια{ ΘΟΠΙΕΙΊΠΙ6Ρ 1 15 δες 1π 
ἔπο Ῥγοδοπί, α5 ἵπ 1]. Ὦ. 61. Τ]ο {ουπ]ου 
Ἀδασο, Πον/θνεχ, 15 πιοτο ρεοι]αχ]γ Αάῑῑο ; 
απ α νατὶθύγ ο{ οχαπηρ]εΒ Ἰανο Ῥεοῦ οο]- 
Ἰεείεὰ {ο Π]αξίταίε 16, {ποπι {6 {πασεζίαπβ 
4πΠά οίμογ Αῑῑο νντ]{ετς, 1η απ οχοσ]]επί ποίο 
Ὦγ Μν. Νιάς, ἵπ 15 οὐλίοι οἳ Ώαννορ) 
Μ]βο. ΟπΙ6. Ρ. 126. Ὀ6ε 45ο ΤΟοΥΡΟΠ 91 
Ἐν. Πες. 1161. Μαιι. 6τ. αν. δ 504, ὃ. 

91. ἰστὸν ἐποιχομένην. ζηΐπᾳ ἰἶο ἴοοηι. 
γπρ. π. ΥΠ. 14. «ποιο ἰσπιο Ρεγοι- 
ΦΕΊ5 Ῥεοίϊπο {είας. Ειδία(ήας ποίβίςσος ἴ]α 
πδο ΟΕ {Πε νογά ἐποίχεσθαι, 35 ροέ]]ατ]γ 
αρρτορχ]αΐο ἵπ οχργεβδίηρ {πο απο]επί οδ- 
{η οἳ εἰαπάϊπφ αἲ λα Ίουπα. Η15 νονάρ 
Ώγο:---Ἱστὸν ἐποιχομένην, περιφραστικῶς 
ἀντὶ τοῦ ὑφαίνουσαν" ἑστῶσαι γὰρ καὶ 
ἐπιπορευόμεναι ὕφαινον αἱ ποιούµεναι 

τὴν ἱστουργίαν, διὰ τὴν τῶν ὑφαινομένων, 
ὡς εἰκὸς, πλατύτητα. Ἡρώτη δὲ τις Αἰ- 
γυπτία γυνὴ καθεζοµένη ὕφαινεν, ἀφ' ἧς 
καὶ Αἰγύπτιοι ᾿Αθηνᾶς ἄγαλμα καθηµένης 
ἱδρύσαντο. 66 35ο Φ60ΠοΙ. Ριπὰ. ΡγίΠ. 
1Χ. 95. Ῥιΐέ 15 15 {αποβα], α5 αΡΡΕΗΥΒ 
Ώνοπα ἴ]ιο 15ο οἱ ο νετΏ, ἵπ {πε βαππε 
86ἨΡΟ, Ιπ ἴ]θ Ῥ]χαδε ἔργον ἐποίχεσθαι, 1 
1. 7. 493. Ἔποα νενρ Ρτορετ]γ βἱρΠΙῇ6Β {ο 
αργργοασ], οἳ ἴο αἰίασλ, 5 πίτα, ν. 50, εὐ 
αδδίηι; Ἠεπςς, ο «πάεγία[ο, οἱ ὖε ὄμδὴ 
αὐομέ α (λίπη. Τι 1 ο Ὦε ομβεννεά, 
ἐλαί αρἰππύπα, ον αοαοίπφ, νναδ ποῦ α 8ΕΥ- 
νης, Ῥαΐέ ταίμεν α ΡτίποεΙγ οεσαρα/{ίοπ. 
ΎΜε Επὰ Ηε]επ απά Απάνοπιασμο επρασεά 
Ίπ 1ΐζ; 85 αἱ5δο Ῥαπείορε, (41γΡΡο, απά (Ίσα, 
1η {11ο 0ἀγββεςθ. (Οοπιρατε αἱβο Πετος. ΤΙ. 
95. ΦοΡΗ. 64. Ο. 909.--ἀντιόωσαν. Ροέξΐ- 
ἰοὲ {ον ἀντιῶσαν., οοΠίΝ. {ΥΟΠ1 ἀντιάω. 3εθ 
Ῥτε]τα. 0858. βαοί. ΤΥ. Ειρδίαμίας οἳ- 
ΒΟΥΥΕΡ, {αί Ἠοπιες Ἰα5 αδοᾷ {5 νογς, 
ν/μῖοἩ ΤΠΥ βἰσπΙ[ν εἴί]μαον {ο πια]ε, ΟΥ ἴο 
φαγτίαζο ο θεα, ἵπι ἀε]ίσεπογ {ο ἐῑιε {εε]πιρς 
οἱ ια {αίμοεν οἱ ΟΠἨ1γΡΕΙ5. Τ]ετε ομπ Ῥα 
πο ἀοιρί αί ἴ]ιε Ἰαεν 15 {με 56πΠβο Ιπ 
ν/μ]ε {πο τοπάονς 15 {ο απάεγδίαπά 16. 
Οοπιραχενγ. 111,5εᾳα. Τ]αί ΑΡΩΠΙΕΠΙΠΟΠ 
να8 ποῦ εἰ γίης οἰνιΠίγ οἳ ΕΧΡΤΕΡΒΙΟΗ, 
ΑΡΡΕΑΣ5, 45 Ῥορο τεπατ]ς», {τοπ {1ο πν]ο]α 
ἴεπος οἱ Η18 βΡοεςἩ ; απ αἰέλουρ]ι Γεπια]ος 
χο ΕΠηΡΙοΥεά Ἱπ Ῥτορατίπς Πιο Ῥεᾷρ, 
]] 16 15 ποῦ Ῥτοβαβ]ο λα Βασ] νναδ 
πο οΏ]σο ἀθδίρπεά {ον (Ἠνγββῖβ. 6ο 
ΤΈπεοςν. Τ4. Υ. 95. Ἐαν. Ἠε]. 69. ΜΙς- 
{π98865, ἨοννεναΥ, απά ενα {]ιοβοθ οἱ ἀἵδ- 
Εποίίοη, ἀῑά οί ἀἰδάαΙπ {ο Ροτίοτπι ἐῖς 
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Αλλ ἴθι, µή μ’ ἐρέθιζε, σεώτερος ὥς κε νέηαι. 

ὋὩς ἔφατ” ἔδδεισε ὃ) ὁ γέρων, καὶ ἐπείθετο µύθῳ; 
Ῥῆ ὃ) ἀκέων παρὰ θΐνα πολυφλοίσβοιο θαλάσσης.. 

Πολλὰ ὃ' ἔπειτ ἀπάνευθε κιὼν ἠρᾶθ) ὁ γεραιὸς 33 
” { 

᾿᾽Απόλλωνι ἄνακτι, τὸν ἠύκομος τέκε Λητώ’ 

Κλύυθί µευ, Αργυρότοξ, ὃς Χρύσην ἀμφιβέβηκας, 

Κίλλαν τε ζαθέην, Τενέδοιό τε Ἶφι ἀνάσσεις, 

βογνῖος; α5 αΏρεασς {γοπι Οαὐα]]ας, ἵπ έ]ιε 
Ἰππιεπέ οἳ Ατίπάπο {ο ΊΤΠεβειΒ, Όστπῃ. 
1 ΧΙΝΥ. 160. «ίαιπεη ἴτ τοδίγας ροζμϊείὲ 
ἄιοεγο φεᾷες, Θα Μἰρὶ Ἰοιπάο [ηππ]αγεγ 
5εγυα ἴαῤογε; (πιπαϊᾶα εγπιι]οσπς {ἱφηῖαϊς 
φεκϊφία [η πιρ]ῖς; Ρ 4Πράγεατε ἔιαιπισοπείεΥπεΠ8 
τοείρ οι). Ἠεδγοβῖας αἱ5ο {οΗοννς Εδί8- 
Επῖας ἵπ Ἠῖς5 ἸπίεγργείαίοηΣ ἀντιόωσαν' 
ὑποστρωννύουσαν. Ἔ]ιε αοσαβα{Ίνε, ἴἔοο, 
χα{ᾖογ ἔλαπ {με σεμ]ᾶνε, 15 ἵπ {ανοιν οἳ 1δ. 

82. νέηαι. Ιοπὶσὸ {ον νέῃ, Ῥτες. βαΡ]. 
{γοπα νέοµαι. Τπε ρατίϊε]ο κε, ΠΙΟΣ {πε 
Ῥοεί5 15ο {οΥ ἂν, Ία5 Ρτορετ!γ {19 βἰση]ῆ- 
οαίῖοη ο{ροιεν. 18 15 ]οϊπεά νηξ]ι {Πο 5Ώ- 
Παποβνε σεποτα!]γ ἵπ Ῥγεδοπέ ααὔῖοης ; {γ6- 
απεπί]γ αἰξο ηθ] ίππο ορία{ῖνο, α5 ἱπίτα ν. 
60: απά οοσαδῖοπαΙ]γ γη λε ΙπάΙσαἄνο, 
Έμας, Ἱπίτα, ν. 66, (ιετορα]ατ οοπδίγαοίξῖοτ 
ποι]ά Ρε εἰ βούληται ἂν, ο ἐὰν βούληται. 
Ῥαέ λος ρατί]ο]ες νμΙσἩ, 1 Αῑῑο νυτί{οτς, 
Ά1α τιβδια]]γ Γ{οαπά ουν ιο φαρ]αποίῖνο, 
9γο {τεφπεπί]ν τωεί κε ἵπ Ἠοπιετ {εν 
ἀϊβετοπί πποοᾷς, ΡΓεοἵ5ε]γ 1π χα 641Π6 5ἱσ- 
πϊβοαίοἨῃ. Τ1ε αἀ]εσίῖνε σαώτερος, ἵπ πε 
οοπιραγα(ΐνε, πιαΥ ὃο απἀργρίουἆ, α5 1 ΓΓ6- 
απεπί]γ 15, νη]λοις αηγ ἶάεα οἳ ἑαπιρατίξεοπ 
{ος {ο Ῥοβίἤνο. Ῥεο Μιςσν. αἆ Έναν. Α]- 
ο65ί. 765: απά οοΠἹΡΩΓΕ {πο Ῥαδρδασε οἴμεᾶ 
ἔνοπι Ῥ]αίο οἩ ν. 12. Ον ννε ππὶσ]έ 51ρ- 
ΡΙΥ. πΟγε 5εοιγοΙ1! ἔ]ιαπι έἶνοιι οὐ]ιογιοῖεε ιοοιιζῇ. 
Όοπιρατε Τ. Η. 905. Φ. 101. 196. Ω. 69. 
Ο. Ε. 284. Ῥ. 176. Ψ. 2602. Ῥεο Μαέ. 
ατ. αν. 5 457, 9. 

94. βῆ δ' ἀκέων κ.τ.λ. Ὦ/ε ΤΠαΥ έλικα 
ποβῖσς Ἰθυε, οπσ6ς {07 α]], Οιαῦ Ἠοππετ 18 
{τεφαεπί]ν εἰοαπεπίέ ἵπ Ηῖ5 νετ 5ἴ]επορ. 
0Ἠτγδος 8αΥ5 ποῖ α ποτά, Ῥαξ γα]]κ5 Ῥοῃ- 
βἰνε]γ αἶοπσ {με 51Ἴογε, απά {πε πιε]αποβο]γ 
Βον]πςσ οἳ ια νεγβο αἀπιίταβΙγ εΧΡΓΕΡΣΕΒ 
έλα εοπαΊοῃ οἱ ἐπε πιοιτη{α] απά ἀεδενέθᾶ 
{αίΠοτ. Ῥορε.---Έπο νετῃ ἀκέω, ἐο ὂε ςἱ]επί, 
οσσσ5 ἵπ ΑΡο]. Ἠλοά. Ι. 765, νηεποε (ια 
Ραγβοῖρ]ο ακέων, Ἰνϊῖς] {γομποεπ{]γ οεσασβ 
1π Ἠοιπεσ, ἵπ ἀῑνεοί εοποογᾶ η 15 51Ώ- 
5ἰαπίϊνο, α5 ἵπ ἐΠῖς Ρ]ασε; 1π γ. ὔθ5, Ἱπίτα 
04, Ἐ. 196, απᾶ εἰδει]ογο. βοπιεβπιες, 
Ἠον/ενογ. 1έ 15 {ουπᾶ ἵπ {με πιαδοπ]πο, ὝΙσα 
α ΓεπΙ]πῖης ΠΟΠΗ. αξ Ιη ΤΠ. Δ. 22. Θ. 459. 
τοι Αθηναίη ακέων ἦν. ΡοβδῖβΙγ, Ιπάεεᾶ, 
16 πιαγ Ὦο πδεᾶ, ἵπ ἔεςο ΙΠδίαποςες, αζτερύ- 
ἑα]ψ, Ἱη5ίθαςἆ οἱ 115 ἀοτίγα νε ἀκήν : Του 5ο 
16 απάουΡίαά]γ πιαδέ δε 1π 04. Φ. 88, Αλλ” 
ἀκέων δαίνυσθε, καθήµενοι. Όοπιραωτο Ἡ. 

Τ. 95. Τ]ε ]εχίοοσταρμους ἀετῖνε έχε νοτά 
Ίτοπα α ϱΥΐο. απᾶ χαίνω ᾖίδοο. 

ὧδ. ΤΠε ρατΏῖσ]ο ἔπειτα 5 πεατ]γ εαπῖ- 
γα]επέ {ο πε Αίῑο εἶτα, ἴμεπ, α[τογιωατᾷς. 
Ηεποςε, 1έ 15 {γεμπεπί]γ Ρτεοεάςᾶ Ὦν πρῶ- 
τον, α5 ἵπ ν. 60. Β. 585, απά εἰδενπετο. 
Πε οπ]γ ἀἆηζετεπσο γ/ΙοΗ οχὶδίς Ῥείνεεη 
{πε ἔννο αἆγοτοδ, 15, ἐλαξ πε ρτεροβῖδοπ 
ἐπὶ ίνες {ο πε εοπιροιπᾶ {πο Ιάεα οἱ ο 
εἴπιο ἠπππιεαίαίεΙη 5αΏεθφεπί. εε Ἠοοσθ- 
γεεπ 4ε Βαγσιίε, Ῥ 186. Τις ἀβογεπος 
18, Ἠοψεγετ, ποῖ αἱναγς ἀιβοετη]ρ]ο. Αἴετ 
ΠΙΤΩΕΤΑΙ5, 16 Ἠας5 {νο Ίᾷεα οἱ 5ισορρίοπ; 35 
Ἱπ Ἡ. Λ. 462. τρὶς μὲν ἔπειτα, ἴ]ιγίου 8ιἱοσεβε- 
τε[η. 

96. ἠὔκομος. ἍἸοπὶσὸ 1ος εὔκομος, ὮΥ 
έπε ἤσατο [ἱωγεςῖς. 

27. κλῦθι. Απ ο]ά {οσπι, 5ε]άοτα α5οᾶ ὮΥ 
Ώπο Αίῑῑο τετ. Τὲοσςατ5, Ἠούγθνος, 1 
Ἐπτίρ. ΗΙΡΡ. 876. Ἐ]οοι. 1250.---᾿Αργυρό- 
τοξε, θεαγΊπσ α 91106 ὅοιυ (ν. 49). Ἐπδία- 
Όμας εκρ]αίης 16 Ὦγ λαμπρότοξος, 38 ἵπ 
Πον. Οαππι, 26ο. 61. Ει]φεπίο ἀεσογιβ αγοιε. 
Α Εἰπηϊ]ασ ερϊμεί 15 ἀργυρόπεζα, αβρρ]ϊεά {ο 
Τιαϊς, ἵπ ν. ὄ98δ. εἰ ραφεῖπι.---αμϕιβέβηκας. 
ΠἨαςί γγοίεοίεᾶ, απ κ] Ῥγολεοίοί. ΤΠΙ5 
τερεβΏοῃ οἳ απ α6{ΙΟΠ, οπή παεὰ ΠΓοπ1 πο 
Ραξί {ο {λε Ῥτεδεπί, 15 οὔζεπ Ἱἱππρ]ῖεά ἵπ α 
Ραςδί {οηβε ; ἵπ {με 8εηΏ5ε οἱ ίμε Επρ]ῇδΗ, {ο 
ὐᾳ Ἰροπί. Φεε Μα. απ. ἄτ. 5 5609. ΊΤ]ε 
ΥετΡ 1{5δε]{ 15 αρί]γ οπιρ]ογεᾶ νθι τείεγεποθ 
{ο Πιο 5απ”5 πποὔο!. ΟἨτγδα ννας εισίεά 
οἩ {1ο 5εᾳ-σοαδί, πεας Αἀταπαγ{ξίατη, 1η {πε - 
ὑετγ]ίονΥ οἱ Εεβυη, Κῑπς οἱ Αδίαίϊο Τπερος; 
νήετο ο {επρ]ε νγα5 ἀθάϊοδέεά {ο ΑΡρο]]ο 
Φπηϊπίμες, ἵπ νΏῖσ] 0Ἠτγβος ννας5 {με οῇ]- 
οἴαίῖπς ρπῖοδέ. Όοπιρατε νν. 100. 490. Τε 
οτ]ρίπ οἱ 65 Πθλε οἳ ΑΡο]]ο 15 τε[εττεά {ο 
ἃ 60ΊΟΠΥ οἱ Οτείαπς, νο, Πανῖπς βεξί]εὰ ἵπ 
ο ἀῑδιγ]οῦ οἳ Έτοας, νε] νας στϊεγοιβΙγ 
Ιη[εδίεά ὮΥ ππῖσρ (οπ]]εά, ἴπ έ1λε Οτείαν Ίαη- 
Ριασο, σµίνθοι), Ιπνο]κθᾷ {Πο αβεϊδίαπεο οἳ 
ΑΡο]]ο {ο ἀθξδίταγ {πε νετππ. ΤΠο Φ60Πο- 
Ἠαςέ σῖνεβ α 5οπιευμαῖ «ετεπί αοεοαπέ 
οἳ {πο πια{{ετ. 

38. ζαθέην. Ρεγάϊοῖπαπε, ργαε]αγαπι. Α. 
δα] ερἰ(]εί οἱ οἶθες οοΠπβεογα{εᾷ {ο α ἀεῖέν, 
α5 ΟἨ]α ύγαβ {ο ΑΡο]ο. Όοπιραταο Τ]. Β. 
508. 520. 1. 151. Ο. 492. Έτοπι ιο ος 
Ἰπθεπβινεραγ{ίῖσε]ε ζα, παπά θεός.---ἴφε. Ῥοισεγ- 
Τιμη. Ῥο]ο]. ἰσχυρῶς, γενναίως. Α15δο 
ὀρατεῖη. Ἱπῖτα, ν. 151. εἰ ραξεύμ, ἀνδράσιν 
ἷφι µάχεσθαι. Ἠεποε, ἴφθιμος, ν. ὃ. Οἱ 
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Σμινθεῦ εἴ ποτέ τοι χαρίεντ᾽ ἐπὶ νηὸν ἔρεψα, 
Ἆ 

Η εἰ δή ποτέ τοι κατὰ πίονα μηρί ἔκμα 40 

Ταύρων ἠδ' αἰγῶν, τόδε µοι κρήηνον ἐέλδωρ' 

Τίσειαν Δαναοὶ ἐμὰ δάκρυα σοῖσι [έλεσσιν. 
Ὃς ἔφατ εὐχόμενος' τοῦ ὃ ἔκλυε Φοῖβος ᾽Απόλλων" 

Ῥη δὲ κατ Οὐλύμποιο καρήνων χωόμµενος κῆρ, 
Τόξ’ ὤμοισιν ἔχων ἀμφηρεφέα τε φαρέτρην' 450 

”/ . ἉἈ ”.. ιν . ” “”/ / 

Ἐκλαγξαν ὃ ἂρ ὀϊστοὶ ἐπ᾽ ὤμων χωομµένοιο, 
Αὐτοῦ κινηθέντος ὃ ὃ ἠϊε νυκτὶ ἐοικώς. 

τε, 5 α οοπ]αποῦῖγο ρατίο]α, 5ο Ῥε]οῖν, οἩ 
ν. 70. 

90. εἴ ποτὲ τοι κ.τ.λ. Τὲ νιαξ αδια] ἵπ 
5αρρ]σα{ἴοΠΒ {ο {ο ροᾷ5, {ο Ῥερῖηπ νηέ α 
οοπάΜίοπαῖ Ἱπίϊππαβοι οἳ πο 5αρρ]ίαπ{ 5 
Ἠιογ]έ. ο Ὑππσ. «π. ΙΧ. 406. δίγµα 
ἑῖε απφπαηι ϱγο πιο ραΐογ Η ἡ/ίασι5 ατῖν Ίλοπα 
τωδ. ΧΙ. 778. (οἴῖ οοβίγο ϱἱ ΦΕΠΊΡΟΥ Ἰιο- 
πογό. νε βἰα]] Ἠανο {ο βΡρεα]ς πεγεα[ίος 
οἳ ια νατῖοι5 σογεγηπηεπίϐ ο{ ἔα οοπᾶ]- 
Πἴοπα] Ῥατίῖο]ο εἰ. 56ο οἩ νυν. 00. 95. 415. 
1. Ε. 268. Ω. Ἰ4.--ἐπὶ νηὸν ἔρεψα. υλ 
Ἐπιεοίς, Γοχ ἐπέρεψα ; απᾶ 5ο κατὰ μηρί 
ἔκφα, τος κατέκφα, απ Όλο [ο]ονήπρ πο. 
ΤΗ18 βεραγα{ῖοπ οἱ ἔια Ργοροβ/6ίοπ {τοπα {πε 
γετο, να πν]]ο] 16 15 οοπιρουπάςἆ, 15 νετ} 
ποηάοπέ 1η Ἠοππες, απ]θῖηπσ ΡτοββΡΙγ Γγοπι 
ἴπο ατοιπιβίαπος, ἐλαί, ἵπ οοπιροβΙδῖοἩ, 
ῬγεροβδίΠοηςξ 4γο αΙΨΑΥ5 αδεά αἀνετρία]]γ. 
Ἠεπσε νο ππα ἴπεπι {γεαπεπ/{]γ Ρ]ασεᾷ Ἱπι- 
πιεάϊαζε]γ α[ίετ έ]ε γετῦ ; α5 ἵπ ΠΠ. Μ. 195. 
ἐνάριζον ἀπ᾿ ἔντεα. Ῥεε Μαϊ. αν. ατ. 
604, 2. ΤΠ {Παῖν πε]σίῖοαςδ οεΓεπΙοπΙθΒ, 16 
ν/5 πδια] {ο ρ]αςο σατ]απᾶ5 οἱ Ποννετβ προῃ 
Όλα 5ΗΤΙΠΟΡ, 5ίαίασ5, απά αἰέατ5 οἱ {λιο σος. 
Τμα5, ος. Αππ. ΤΙ. 948. Ίος ἀείιύγα 
εύηη πιϊθεγὸ, «ζθις αζέζηηιις εξεοί [11ο αἱσ», 
Λεία νεἰαηιις ]γοπάσ ο αγύεπι. Τ]ο νετῦ 
ἐρέφω 8, Ῥτορετ]γ, {ο σ0τος οἱ αγο] οὐ 
οὐ εαγί], απᾶά Ἠεπσο, 6εΠΘΤΩΙΙΥ, {ο οτε. 
0οπιρατα 1. ϱ. 400, ΑΡοΙΙ. Ἠμοά. ΤΠ. 1079. 
Ῥομο]ίαςί. ἔρεψα" ἐστεφάνωσα. Ίπ 8 
ΒΕΠ56 16 οοσµσς αἶδο ἵπ ΑΡο. Ἐλοά. ΤΙ. 
150. Ἔανθὰ δ ἐρεψάμενοι δάφνῃ καθ- 
ύπερθε µέτωπα. Ἐππρ. Ῥαοσ]. 929. κισσῷ 
τ’ ἐρεφόμεσθα. ΟΡρρίαπ. ΟΥπεσεί. ΤΥ. 900. 
ων ὃ' ὡραίη σέλινος καὶ κισσὸς 
ἔρεπτον. ἩἨσοβγοεμίμς, Ἰιοψ/ευεσ, Ίιας εχ- 
Ρ]αϊπεά 5 ννονὰ Ὦγ φκοδόμησα, Ἀπᾶ 5ο 
Άϊ5ο Ῥ]αίο απἀατρίοσᾶ Ιέ: Ῥιαό Εις Ιπίογ- 
Ῥτείαῖοπ πιαδί Ὦο Ἰποοχτοσοί, Ἠεπεο ἴ]α 
αἀ]εοίῖνο ἀμφηρεφὴς, ππάῖφιε οοπίθοί8, ἵπ 
γ. 45.---χαρίεντα. Ἐοτ χαριέντως, αἆνετρ- 
Ἰ8]]γ. 366 Ροπία]ος. ἄν. οπ ΒοΡἩ. 04. Τ. 
180. ΟΕ ποτέ, 5ο0 οἩ ν. 303. 

40. κατὰ μηρί ἔκῃα. 36ε ον ν. 460, Ἱπ[τα, 
4]. κρήηνον. [Ροδιϊοὸ {ον κρῇνον, ἔνοπα 

κραίνω, Ροηῇοἳο. Όοππραγε 04. Υ. 116. 
45. ἀμφηρεφέα τε φαρέτρην. Τ]ο ατ- 

ΤΟΝΘ ν/θγο οοπρ]είθΙΥ «ονονοά ἴη ἔμο αι]- 

Υ6Υβ οἱ {πο αποϊθηί{ς, πνἨ]ο]ι Ὕνογα ο]οδεᾶ αἲ 
έλα {ορ. Ειρίαμίας: ἐοίκασιν οὐ μικραὶ 
τοῖς παλαιοῖς αἱ φαρέτραι εἶναι, οὐδὲ τοὺς 
ὀϊστοὺς ἔξω προκύπτοντας ἔχειν, ἀλλὰ 
ὕλους αὐτοὺς ἔσω στέγειν. Ἔμα {ορ ο 
έλα ααϊνου ἸναΒ οα]]οά πῶμα, ἔνοπα 15 τ6- 
5επ]µ]απςε {ο απ Ἰηγετίεά ἆγ ἑρηρότι- -σιίρ. 

40. ἔκλαγξαν ὃ' ἂρ ὀϊστοὶ κ.τ.λ. 9ο 
Ὑπτρ. π. ΤΥ. 149. Τεῖα εοπαπέ Ἰπεγίβ. 
ΙΧ. 660. Β]αγαίγαπιφιε Για 5ΕΠΙΚΕΥΕ 8ΟΠάΠ- 
ἴοπ. ΧΙ. 6562. πιγεις ευ ΊπΙΠιέγο δοπαί αγοις. 
Τπο τας ο έἶχε αὐτον;5 Ροσ  ΓΗΙ1γ ππατ]κ5 
ἔπο Ἱτεσα]αν απᾶ ἨΠαχτ]εά πποξῖοη οἱ ἴ]ια 
ΑΏΡΥΥ σοᾷ; ἵτπ ψΠΙο τοδρεοί Ο]αγ]α ορηςί- 
ἀετς {ο Ῥαβρασο5 οἶμεά ἴποπι Ὑἱτσί αβ 
Ετεα{]γ Ιπίοχίου. ΤΠε Ταπ Ῥοεί, Που)- 
ενεσ, ἶ5 ἀεδογῖρῖηρ α, βΙπαί]ατ ΠΠΟΔΙΟΗ, 38 
Ἠεγπο ᾖΠπεί]γ τεπιατ]5, αποὔηαᾳ αἶεο α 
βἴπ]]αγ εχρτεβδίοη Τροπ Υα]εν, Ἐ]ασο,. ΤΙ 
511. Ο]επίφιεσγατες αἱ ἔογσα ρ]αγείγ. 

47. αὐτοῦ κινηθέντος. 45 Λε πιονεᾷ. Τ]ο 
6επ]έϊνε αρθο]αίε 15 οΠεπ {μας πδεά αβα 
ἀεβπϊᾶοπ οἱ ἔἴππε; αιιά γγοι]ά ο τοβο]ναβ]α 
Ὦγ πε αἀἆγετρς ὅτε, ἐπειδὴ, ἅο. απιά ἴνα 
Ἠπ]ίε γετρ. εο Μαΐ. αν. 6χ. δξ 565, 1. 
Ἐπδία(Πῖαςξ οΏβεγγνος {μαί νυςτὶ ἐοικὼς 1πῃι- 
ΡΙἱ9Ρ, η 15 ἀῑγεοί βἱσηΙΠολμβοῃ, άγριον 
τὴν ἰδέαν, {ογγδίε ἵπ αφρεοί; οοπιραχίης 
11. Μ. 405, νΊετα Ἠοοσίου 15 ἀεθον]ρεᾷ 45 
νυκτὶ θοῇ ̓ ἀτάλαντος ὑπώπια. 2ο ΜΠΐου, 
Ῥ. 1. νΙ. 893. φΙοοπιῇ αξ πἰφΗ. Ἡε εοπβἰἆθι5 
{μθ οχΡΓΕΒΡΙΟΠ, ἨΟΊΨΕΥΕΣ, α5 η α]]οσοτ]ον] 
α]ηδῖοπ {ο {πε {εἰς απιά ναροΙτγ αΡρεαΓ- 
Άπ6θ οἱ {ε αἴπιοβρΙεγεα, Ῥγοσθεάῖς [τοτα 
πο οοτγαρίῖοπ οἱ έ]ε αἲτ ἀατῖπς Ὅ]λο 5ΕΔΡΘΟΙ 
οἳ α ῬΡοβί]οποο. ἙῬ. Επὶσ]ιέ, αἴἴεν Ῥοπίίογ, 
τε]εσῖ5 {πο Ἠπε α5 βριτ]οΆβ, τορατᾶῖηπσ {ἶιο 
Πτεοί Ἠεπϊδάςομ ἃ5 α ππετο ῥ]ο55, απά ἐμα 
Ἰαέέες 45 ἰαεκεά οἩ {ο οοπιρ]είο {με Υεγ»ο. 
ΦΕΙΥ 115 15 Ἠαδίγ ον]θοῖβπι.---Πτε. Τ]18 
ΠΙΑΥ Ῥο {με {Π]γά Ῥοσδοῃ, αἴζ]λοι οἱ ἴ]ιο 
Ἰοπῖο ρεγ[οοί Πῖα, νλῖοὮ οσσσς ἵπ Ἠσογος. 
1Υ. 82. Ποπι. 0. Δ. 437, απά οἶδεννμεγο 
ος οἳ {ἔῑα Ἱπιρετί Πϊον (04. Κ. 971.) 
{τοπ {πο νετῃ εἷμι, ἰο φο. Μασμῖο οὔ- 
6εγνες (5. ἄν, 8914, 4), Όιαί ο η πρ- 
ΡΕΣΤ5 {ο Ῥε α βοτί οἳ απσππεηΏί {ο ἴε, 48 ἵηπ 

ἠείδειν Τον ᾖδειν, ἤοπι "εδω 1. κ. 250), 
νΠἶσΠ νγαδ αβεά 1Π οχᾷογ {ο Ίκοερ ιο ομΙεί 
5γΗαΡ]ε οἳ ἴἶο νονὺ ἀἰδάπο]γ τα κεά. 
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Εζετ᾽ ἔπειτ ἀπάνευθε νεῶν, μετὰ ὃ ἰὸν ἕηκε' 
Δεινὴ δὲ κλαγγὴ γένετ ἀργυρέοιο βιοῖο. 
Οὐρῆας μὲν πρῶτον ἔπῳχετο καὶ κύνας ἀργούς' 50 

Αὐτὰρ ἔπειτ αὐτοῖσι βέλος ἐχεπευκὲς ἐφιεὶς 

Βάλλ”. αἰεὶ δὲ πυραὶ νεκύων καίοντο θαμειαί. 
᾿Εννῆμαρ μὲν ἀνὰ στρατὸν ᾧχετο κῆλα θεοῖο, 

ΤΠ δεκάτῃ ὃ) ἀγορήνδε καλέσσατο λαὺν ᾽Αχιλλεύς' 
Τῷ γὰρ ἐπὶ φρεσὶ θῆκε θεὰ λευκώλενος Ηρη: 66 

Κήδετο γὰρ Δαναῶν, ὅτι ῥα θνήσκοντας ὁρᾶτο. 

48. µετά. Τ]ας 15, μετὰ νῆας, ἰοισαγᾶς {λα 
εήμε: ἵπ ννυΠῖσ ΒεπΠ5ε μετὰ 15 αδεᾷ ὮΥ ἴ]α 
Ροεί5. Ῥεε Μαί0. αν. αν. 5 687, ὃ. ο; απᾶ 
ΟΠ Υ. 484. Ἱπΐγα. Βοπιθ οοπβΙάοτ {πε ννογάβ 
μετὰ ὃ ἰὸν ἕηκε, 45 α Τπηεδῖς {ον µεθέηκε, 
ν/μῖσἩ 15 πού ἄπχεεκ. ΤΠερτορεν οοπβίγΊι0- 
Ποπ ννοπ]ά Ῥο ἰὸν ἐφῆκε, {ο]]ουγεά ΡΥ α ἆα- 
νε, αδ 1π ν. 61. 

50, οὐρῆας μὲν πρώτον κ.τ.λ. Ἰα]ζθ- 
Πε]ά τείαεν5 {ο ιο πειπατ]ς οἱ Ηετας]ίάες 
Ῥοπᾶσας, ἵπ Πἱ5 Ττεαίῖδε οἨ {με ΑΙεροτ]εΒ 
οἳ ΗοπποεΥ, {μαί, τοπ {πο οοπουστίης {εβί]- 
ΤΙΟΠΥ οἱ ΡΗγβίσῖαπ5 απά ΡΙΠΟΡΟΡΠΟΤΣ, (Πα 
οοπηπιοπσοεππεπ{ οἱ ρες]επίία] ἀΐδεαδες Πνδί 
ἀἴδοονενς 156] απποπς {οαγ-{οοίθεά απἴπια]ς, 
Ἐπδίαίμίας απ] ραίεςδ {Πῖ5 {ο {πο βαΡϐΥ 
οἱ ἠιεῖν ϱπιε]]. Ατδίοί]ε (4ε Ῥοεί. 26) Ἱπ- 
Ἠπιαίες Ένα Ποππεσ Ιπίεπάες {ο τερτεδεηί 
{με Ὠοἵίγ αξ Ῥαε]νατᾶ {ο ρυπίδῃ, απἀ σῖν- 
Ίπσ {μο ἄγεεὶκ ιο Πτδί Ιππιαίοη οἳ 8 
ΆἨΏσετ, ὮΥ ἀεδίογίπς ἴπε πηοδς αδεία] ος 
ἐπεῖτ οαθ]ε. Της, η ο Ῥ]ασιο5 οί 
Ἐσυρί, ἴλε ππαγγαῖη ΑΠΊΟΠς {θε σα{{]ε Ῥγο- 
εεὰεὰ λε Ῥοῖ]5 απᾶά Ρ]αῖης (Εκος, Ικ. 1). 
---δο 6Ἴο5ο 15 ἴο εοππεχίοη Ῥοείνεεπ ἴπα 
ραγΏε]ες μὲν απᾶ δὲ, ναί ννπεπ ια Ιαΐζου 
15 {οαπᾶ α]οπε, {Πε ἔοτπ]εσ πιαδίύ Ὦο οοηβ]- 
ἀετεὰ α5ξ Φαῤρτοβδεᾶ. 390 3ἱ5ο Ίμεν μὲν 
οσσατ5 νηζλοαί δὲ, 16 ἶ5 σεπεγα]]γ {οΠονεά 
ὮΥ 5οπ1ιο εφιϊνα]επί ρατίῖςε]ες α5 ἵπ {18 
Ῥαδρασε, αἱ ῥαφεῖπι ἵπ Ἠοππες, Ὦγ αὐτὰρ, οὐ 
ἀτὰρ, απᾶ Ὦ} ἀλλὰ, μέντοι, απᾶ ἴια κε, 
Ἰηπ {πο ΑΟ ὦυτ]ίεν». εε Μας. αν. αν. 5 
606, ὅ: απᾶ «οπιρατε ν. 252, Ἱηΐτα. Βείοτα 
ἔπῴχετο νο ππιδί ΒΙΡΡΙΥ βέλος, {νοπι ία 
{ο]οννπςσ Ἠπα. Οοπαραχε γ. 69. 

51. πο Ροείῖο ρατίῖε]α αὐτὰρ, ἵηπ ρτοδο 
ἀτὰρ. 15 πθατ]γ ἴ]λε 6απ1ο ΙΓ {πο αάνειδα- 
ὤνε ρανΏςσ]ε δὲ, εχοερί ἰμαί 16 α]ναγ5 Ῥο- 
Ρῖη5 α 5οηίεπσε, απιά (λαοί ἄρα, νητῃ νΥ]ο] 
16 15 ουπιροππάεά, Ἱπρατίς {ο 16 αη ἴπ[εγεπ- 
Μίαῖ Ῥοννεν, α5 Ἱπίτα ν. 118. νετε 16 15 {ο]- 
Ἰονεά Ὦγ γάρ. Ῥεο οἩ Υ. δ. Ἡοορενεεπ ἄε 
αγιος, Ῥ. 19. 16 15 Γτεφαεπ/{]γ {ο]ἱονγεᾶ, 
α5 ἵη {15 νεςε, ΡΥ ἔπειτα, ννΠΙο] {οσείπεν 
ἰσηϊ{ν, ὁμί {ἶση, απᾶ έλεπ, ατιᾷ Ιιαγειροῃ. 
Αβο, ὮΥ ἐπειδὴ, ὑωΐ αἲ; απά ὮΥγ ἐπεὶ, ὑμέ 
με. Φεε 35ο ΟΠ ν. 9δ.--ἐχεπευκέο. Ῥτο- 
Ρετ]γ, ὀΜΐεγ. Επδίαίλίας, ἔχον τι πεύκης, 
πικρίαν δηλαδή: καὶ γὰρ πικρὸν καὶ τῆς 

πεύκης τὸ δάκρυον. Ἠεπςεο, ϱοιπεγ/ζ, οἳ 
Ῥογ]ιαρς, ἀεείγιαΐτε, ἀεαα[υ. 1 15 {πε ορί- 
πίοη ο Βρ. Ῥ]οπιβε]ά, Ἠοννενεχ, ἐλιαί ἔΊλενα 
να5 ογἱρΙπα]]γ α ποιπ πευκὸς, απιαγέμᾶο, 
Ῥοανίπρ 8οΠ16 αβΙΠΙΟΥ νι πικρὸς, 1ποπι 
νἨΙΟἩ πευκὴ ννας ἀετινεά. Ἠεπσα, α11δο, ἴ]πε 
ν/οτᾶς πευκεδανὸς, πευκήεις, πευκάλιµος. 
Ὠοε (1985. οἨ 9βεμ. ΟΠοδΡΗ. 9δΙ. Αεοονά- 
Ίησ {ο Ῥαίππαπη, 1ὲ 1ΠΘΑΠΡ εατρ-ροϊπίεα. 

59. ἐννῆμαρ. ΓΟοτ πῖπε αι. ἙΠαίατοΙ, 
ἵη Πέ, ἨΠοπῃ. ο. 22. καὶ ἐν πολλοῖς τῷ 
τῶν τριῶν, καὶ πέντε, καὶ ἕπτα, ἀριθ- 
μῷ χρῆται, µάλιστα δὲ τῷ τῶν ἐννέα. 
Ἐπδίαπῖας ατῖραίες ἐπὶ Ῥνείεγεπος {ο 
{με Ῥοεί”5 ραγθαΠίγ {ογατάς νε ἈΠαρος. 
Βεο ΠΠ. Β. 96. 6564. ᾖ. 174. Ἡ. 161. πτ. 
785. Σσ. 518. Ἔπετο 15 α βΙπιῖ]ατ αΠεσίῖοπ 
Ιη {πο βαογεά ντ]ζενς {ου {ιο ΠΠΙΡΟΥ Α6ΡΕΙ. 
Οοπιρανα Ἰμεν. χακν. 18. Νιπρ. κκ, 1. 
1οῦ κ], 8. 6. οχὶχ. 164. «εν. χν. 9. 
Ἐσε]ξ. κχχὶχ. 9. ΖεεΠ. 11.9. Μα. χν. 
22. ἹΊμα]ε ανι. 4. Ἐεν. 1. 4. 20. ν. 6. 

64. τῇ δεκάτῃ. Ἆ/ε πιαδί 5αρΡΙΥ ἡμέρᾳ, 
νμῖομ 15 εν]ἀεηί ἔτοπη έπε ρτεσεΙισαάνεχ», 
ἐννῆμαρ. ἜΤμε εἰῶρεῖς οἳ 015 βαρδίαπθῖνο 
16 νΕΥΥ 6ΟΠΙΙΠΟΠ [τετ {πε πΙπηστγα] αἆ]ες- 
Ώνες µία, δευτέρα, τρίτη, απᾶ ἴἶιε τες. 
Αίῑεν δεκάτη 16 5 οπηέαᾷ Ἱπ Αχὶξίζ, Αγ. 
968. εἰς δεκάτην γάρ ποτε κ.τ.λ. 6δδ. 
οὐκ ἄρτι θύω τὴν δεκάτην ταύτης ἐγώ. 
ιν λε Ῥτοδεπίό οπηΙβΒΙΟΙ ο ΠΙΑΥ «οπι- 
Ῥαγο Τμεος. ΤἀγΙ. ΧΧΥΙ. 29. εἴη δ' ἐν- 
ναέτης, ἢ καὶ δεκάτῳ ἐπιβαίνοι. Ῥεε Βο, 
Ἐ]ΠΡ5. τ. Ρ. 108. εᾱ. Οχοπ.--- ἀγορήνδε. 
με (εγπππαίίοη δε, αΏ]χαςᾶ {ο έπε αοσιδα- 
ένο ο.δε οἱ α που, εοηβεαζες απ αἀνετο 
οἱ Ρίασθ, αηβυγεγῖηρ {ο ἔπε απαδίῖοπι τΕ1ιεγ 3 
α5 οἴκονδε, πεδίονδε, κλισίηνδε. 30Π1θ- 
ναί ΑΙπι]]αγ αγε {πε εκριεδδοΏ5 ᾖοπις- 
αγά, κἑαυαγᾶ, απᾶ ἴλε ]κε. Τί αΏοιπάς ἵπ 
Ἠοπιετ, Ίο 5οπιείίπιος πδος {λε {ετπιῖπα- 
Ώοη ἐνῖσε, 45 ὄνδε δόµονδε, ἵπ ΠΠ. Π. 445. 
ΙΕ ς ργεςθᾶθ» ἴ1ε δε, σὸ ἵ5 εἸαπσεὰ Ιπίο ὅ, 
38 θύραζε Του θύρασδε ; απά νηοπ {1ο {εγ- 
ΠΠΠΑΔΙΟΠ Ἠαά οπςο ορίέαἰπες, 16 νναςαηπεχεά 
15ο {ο οίμετ γνογᾶς, νη(]οαέ τεβρεοί {ο {μα 
{ογπα οἱ {με αοοαδαΐῖνε. ὮΤή8, νε Ἠανα 
φύγαδείοχ φύγηνδε, απά οἴκαδε {0Υ οἴκονδε. 
Φεο Μαϊ. αντ. αγ. 5 259. 

5θ. ῥα. εε ΟΠ γ. ὃ. 

πα... 
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Οἳ ὃ) ἐπεὶ οὖν ἤγερθεν, ὁμηγερέες τε γένοντο, 

Τοῖσι ὃ ἀνιστάμενος µετέφη πόδας ὠκὺς ᾽Αχιλλεύς' 
Α (ὃ - ἓά ὰ λ θέ »./, 

τρείδη, νῦν ἅμμε παλιμπλαγχθέντας ὀἵω 
/ ΑΨ ἀπονοστήσειν, εἴ κεν θάνατόν γε φύγοιμεν, ϱο 

Εἰ δὴ ὁμοῦ πόλεµός τε δαμᾷ καὶ λοιμὸς ᾿Αχαιούς' 

57. οἳ δ) ἐπεὶ οὖν «.τ.λ. Τεν, (]εγε- 
Ίογε, {ον ὧζο. Τε εοπ]αποίίοη ἐπεὶ 15 αρ- 
Ρ]ιεά ἵπ α νοίο]ά βΙσπΙβσοα Ποπ ; {ο ἀεποίθ 
Ά 6οΏδεφπεησε, Ὑγμείμεν οἳ πε οἳ οἱ αγφι- 
ιεπί. λε απα]οσγ οἱ ἴε Όννο αδασεΒ 18 
θας1]ν ἀῑβοετπῖρ]ες ἵπ νε ᾖτδί οἱ νγμ]ο] 16 
5 {ο με τοπάεντεᾶ ΡΥ τση, 35 ἵπ {5 νετβε; 
ἵη ο Ἰαΐδετ, Ὦγ εἴποο, ὀεσαιδε, 35 Ἱπίτα ν. 
119, απά εἰδενποιγο. Τ]ο Ῥατίίοιο οὖν 
ΡγΙππαΓΙΙΥ ἀοποίες ἴ]ε Ππα] ἀεογπαϊπαίίοη. 
οἱ αΠΥ απσιιπεπ6 ος οἰγοιπηδίαπσς; απιά 
{Ἀοεπος 16 σεπενα]]γ αΙσηῖΠες {λιεπ, {ιογείογο. 
Τέ πχαδέ πο, Πούγεναν, Ὦε οοπ{οαπᾶεά να 
ἄρα, νἩΙσἩ. 15 εἰπιρὶγ {π]εγοπίία], ΨΠενεΒΒ, 
οὖν 15 οοπο]ικῖτο. Ῥεε Ἡοοσεναεῃ, ἄε Ρα9- 
Μοι]ῖ5, Ῥ. 446. Ἠεποε, ἵδ 15 οἴίεπ δε ἵπ 
γοδυπαῖπς {πε (τει οἱ ο ἀἴδοοιγδο, πν ΙΙ 
Ἰα5 Ῥθεπ 5οπ1θ πια ἀἰδοοηήμαεά, α5 ἵπ Τ. 
ᾧ, 49 : 5ἵπσο {Π]5 τεραπιρί]οη 15, α5 16 νετο, 
Ἀ πουν Ῥεσίπιησ, απᾶ (εγθείογθ ΠεςθΒβατΙ]γ 
ΙΠΡΗε5 α Ρτῖος σοπο]αδίοΠ. ΤΗε 6εΧΡΥΕΒ- 
5ἵοπ οἳ ὃ ἐπεὶ οὖν τερεαθεᾶ]γ οὀοαπς Ίπ 
Ἠοππεν, πλονεῖη {ἴἴιε ρανΙσσ]ασ Ἱπροτί ο 
οσο] οοπαιροπεπέ ραχίίο]α 15 ἀῑδίποί]γ πιαχ]- 
εᾱ.---ἤγερθεν. ὮΥ Ἀγποορο {ον ἠγέρθησαν, 
ἴ]ιον αά Όέεπ οο[εοίεᾶ ; Ὁ Ῥετ5. ΡΙ. ΑΟτ. 1. 
Ῥᾳ55. ΓΓΟΠΙ ἀγείρω, εοἰ[ῖᾳο, οοπφγοίο; απᾶ 
ποῦ {τοπῃ ἐγείρω, οποίο, α55οπιελανο ἔποιρηί. 
ΤΗ15 νν] τεαςΙἰγ αρρεαχ Ὦγ οοπιρατίπρ έλα 
{οΗονγῖηρ Ῥαβδαρεςδ: ΠΠ. Β. 408. 064. Β. 47. 
Δ. 28. 77. 1. 9δ8δ. Λ. 715. 769. ἩΠ. 129, 
απᾶ εἰδενμετε. ἈΝεϊίπετ 15 ἼἼετο ΑΠΥ {αιι- 
{ο]οςγ 1η {με {οΠονῖπς τπεπιροχ οἳ {1ο 8εΙ- 
{εησα, γυπ]οὮ εχκΡΓεδδο5 4η αεί Ῥοβίετίου {ο 
ἔλας α]γοιάγ Ῥετ{ζοτιπεᾶ. ει νο οἰνίε[ν 
λα Όεεπι αλδειιθ]εᾷ (Ὁγ ΑοΠ]εβ), απ 10εα 
(1. οοπ5εαἹεπσε) σαλεγεᾶ ἰοφείμεν. Τ]ο 
{εγπαϊπα οι θεν, {ου θησαν. 15 οοηβιάετεά 
ὮΥ ἴἶιο απίπου οἳ ἴπο Είγπι. Μας. ππᾶςς 
{5 νιοτά, 45 ρεσπ]ῖαχ {ο ἐπα «Έο]ῖο απά 
ῬΏοτῖο ἀῑα]εοίι. ο Ἠανο, ΠΟΝΕΝΕΝΥ, 4η εχ- 
Άπαρ]θ οΥ νο οἱ 195 αἀορίίοπ ὮΥ θιε Ττασϊο 
Ροοίβ; {ου Ἰηπδίαπςς, {Ώδοῃ. Ῥεν5. 994, Ετίρ. 
Ἠρρο]. 1249. : 

68. πόδας ὠκὺς Αχιλλεύς. 1 15 δαα] 
νηέἩ ἨΗοπιου {ο 5ε]εοί 5οπιθ απαΠΙ{Υ οΓ πηπά 
ος Ώοάγ, Του νπΙοἩ Ἠῖ5 εεγογα] µετοῬβ γ/εγε 
τεππαχκαβ]α, απᾶ αΡΡΙΥ 16 {ο {πεπι ἃ5 κ 4ἱβ- 
Ππσιϊθμίησ, γε Ἠοποπταβ]θ, ἀεείσπαίίοη. 
Τ]ας, προπ. ο 8αΠ1θ Ῥτίπαῖρ]ο να (ιο 
Ῥτγεβεπίέ ολανασίοτῖδίο οἳ Αοἰῆ]]6Β8, Ίνα 16- 
Ρθα{εᾶ]γ ππεεῖ νη(Ἡ πολύµητις ᾿Οδυσσεὺς, 
βοὴν ἀγαθὺς Διομήδης, ἀρηΐφιλος Μενέ- 
λαος, απᾶ {πο Ἰκθ. Ἐφιϊνα]εηέ ἰο πόδας 
ὠκὺς, 4πα {πο αἀ]εείνεῬ ποδώκης απὰ 
ποδάρκης, οοπΏ πα]1γ αρρ]εά {ο Αο]ή]]9Β. 

Ἐπτίρίάες, α1δο, π Απάνοπι. 12256, σα1]β Ἰῖτα 
ταχὺν πόδας, απᾶ 5ο Ἠοπα. ἨἩ. Ν. 948. 
Ί με ραγίίο]ο δὲ, ἵπ ιο {ογοροῖησ Ἰπο, ἵΒ 
τεροαίεὰ ἵπ {Π15, ΙΠ ο ΒΗΠΙΟ ΠΙΑΠΠΘΥ 48, 
1η Πατ, σιώπ αἰίσπι 15 πηβννογεά ὮΥ. ἐπ 
ΦΕΥΟ. 966 8ἱ5ο οἩ Υ. 197, Ιπίτα,--τοῖσι 
µετέφη. Έον ἔφη μετὰ τοῖσιν, Ἱ. 6. ἄΠΠΟπΦ 
ίώοπι. 9εο Μας, αν, στ. ξ 5δῦ7, ὃ Ρ. 

69. παλιμπλαγχθέντας. Ἠαπάεγίπφ 
ῥαος; πνπῖοἩ 15 Ιπνατ]αῦ]γ ἐλμε Ιάεα ος πάλιν 
ἵπ Ηοππετ, μείον ἵπ ον οα{έ οἱ σοπιροβῖ- 
οι. 1{5 5ο {ο βἰσηϊ{γ αφαῖπ, 18 οἱ ]αΐετ 
ἀαΐίθ. Ιπιαφο εδ α δαφία, 54Υ5 ΏκΠηΤη, 
ἠῑ[ίδα φο[ῖάο αἰϊσιῖ, α ιο ερ) εἰ γερεέωγ. 
Όοπαραγε ΤΙ. Λ. ὁδ]. Ῥοπιο Ἰανο βαρροβεά 
4η ααδίοη {ο έ]ιο οαδίοτη, 1 απ. εχρεα1δίοῃ 
ἑαγπεςά οα{ απβασσεβδ{ι], οἱ τοατηῖης Ἠοπιθ 
{ο οοπβδυ]{ απεν/ {με ογας1εβ, απιά εοπ]παίης 
{ο ἆο 5ο 111 {Πε οΠΊΕΠ5 Ἠεγο {απνοιταβ]ο, 
Της, Ὑππρ. Έπ. ΤΙ. 176. Γποπρίο {ει- 
απάα Γαφα σαπῖΐ «φπογα (αἴο]αξ; «ἴΎεο οβε 
-4γΦοζιοῖς ευδοϊπαἰ Ῥεγσαπια {α[ἵΒ, Οπιῖπα πὶ 
γέψείαμέ «4γοῑε. Πέ 5ποι]ά 5εεΠ1, ουνενεν, 
ἐλαί 1115 σας α Ἠοιππαῃ, ταίμετ ἴμαπ ἃ 
Ετεσίαπ Ρταςσίϊοθ. Ί]ιε αἆνειρ ἂψ 1 {196- 
απεπ{]γ τοεάιπάαη{, πού οΠΙΥ νηξι πάλιν 
(1. Σ. 2580), Ῥαΐῦ αἶδο α[τεν {ἴο νετυς 
οοπιροαπάεά γη {πε ΡτοροβΙάοῃ ἀνγὰ, 5 
Ἱπ Π, Ὁ. 95. ἂψ ἀνεχώρησεν, απᾶ βο Β. 
411. Δ. 9935, διο.--ἄμμε ἵδ ἴἶο Ὠοτῖο οἳ 
«Ἠο]ϊς ασσαδαΏϊνε Ῥ]ατα] {ου ἡμᾶς; απά ἵπ 
Ώιο ΒαΠΠΘ ὙνΑΥ να πιθεί Υί ἄμμι απὰ 
ὅμμι, [ον ἡμῖν απά ὑμῖν, ἵπ πε ἀαΐῑνο : 
απά ἵπ {Πο ποππαθινο ἄμμες Τον ἡμεῖς, 
απά ὕμμες Ίος ὑμεῖ. οπιε, Ἰοψθενον, 
εοηδῖἁε; ἄμμε α5δ ιο πα]. Ἠἱοηπγδίιβ 
Ἠαμοατπας. Ιπ Ηΐ5 {γεαίϊδε περὶ τέχνης, ο. 
9, Ἠα5 Ροϊπίαεᾶ οαί (λε ρεευ]αν Ῥεαιίγ απά 
αἀάτεβς οἳ 15 8Ρροεςσ]ι ο{ Ας]Ι]]ε5, απ ἐπ 
χαΡ]Υ οἱ Οαεμα». ᾿"Ίδωμεν οὖν τοὺς ἑκατέ- 
ρων λόγους, πῶς ἔχουσι δι ἀλλήλων, καὶ 
πῶς τὸ εὐπρεπὲς ἔχουσιν' οἳ μὲν τοῦ 
᾿Αχίλλεως ἐν βαθύτητι ζητήσεως, οἱ δὲ 
τοῦ µάντεως ἀσφαλείᾳ πρὸ τῆς ἀποκρί- 
σεως. ΤΠοισ]ᾗ Ῥετμαρς νε «Ποσα]ά πού 
αλιοσείπεν αστος γη {15 γη] τετ οΏβεγ- 
γαοηΒ, γαῦ {πο οπθῖτο Ῥα5ρασε 15 ννοτίἩγ 
οἱ ρεγαρα]. 

60. εἴ κεν θάνατόν γε φύγοιμεν. Οπ 
(15. εοπβίγαςίῖοη, 566 Υ. 32. Ίο ραγίῖε]ο 
γε ἵδ αἱ οπ6θ ἴλε πηοδί {ογοῖρ]ο απά ἴῑα 
πιοςδέ Ῥεαα {1 1Π {ο ἄγοε]ς Ἰαηριηρο. Τί8 
ΡΥΙπΙαΣΥ βἰσπΙβοαοη 15 σογί6, Φα//6Ίι (Αι- 
Εἰσὲ, αἱ [αςί), ἵπ νν]ο] 8689 Ἡοορενεςη 
οοηρῖἆετς 16 ο]Πρίϊσα], 35 ἵπ Ἠοπι. Π]. Β. 
900. Ὁ οὐ δύο γ ἄνδρε φέροιεν, 1. 6. ἔιρο 
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᾽Αλλ) ἄγε δή τινα µάντιν ἐρείομεν, ἢ ἱερῆα, 
Ἆ Φε ΄ 9 ΄ 3. ) ΄ . - Ἡ καὶ ὀνειροπόλον, (καὶ γάρ τ᾿ ὄναρ ἐκ Διός ἐστιν) 
ο ῴ “/ - ε 

Ος κ᾿ εἴπῃ, ὅ, τι τόσσον ἐχώσατο Φοῖβος ᾿Απόλλων, 

Εἴτ᾽ ἄρ᾽ ὄγ᾽ εὐχωλῆς ἐπιμέμφεται, εἴθ᾽ ἑκατόμβης' 65 
” ’ . - ’ . - λ η 

Αἲ κέν πως αρνων κνίσης αἰιγων τε τελείων 

2π6π αἲ [εαςί, ἓ πο πιογο. Ἠεποο, 16 ἀογῖγος 
νατίοις βἰσπιβοβί]οη5, 5ποἩ α5 φαί, πίτα 
νν. 82. ὅδο: Τη νΠῖεἩμ Ἰα5δί Ῥίασς, απά 
εΙδανπεγο, 1έ 15 εχργεξεῖνε οἱ Ἱπάϊρπαίοῃ : 
Φετ]αγε, νν. 995. 697 1 απᾶ οἴπενς, Ῥατίι- 
ου]ατ]γ 1π εοππεχῖοη νη(Ἡ οἵπεν ραγίϊσ]ος, 
νΙοἩ ν] Ῥε ποίῖεεά α5 οεσαδῖοη Τ6ΓΠΙΓΕΡ. 
Ίπ Ώιε {ο]ονίτπς Ἠπε, εἰ 15 α5δεά αἰπιρ]γ α5 
3Ἡ Ἰπζετεπία] ρατΏσ]ο, {ο]]ονγεά Ὦγ απ 1π- 
ἀϊεαίῖνο ; εἰ δὴ, δἶπος, ἰπάεεα. Ἡοοσεγεεπ 
ᾱσ Ραγπιειίε, Ρ. 165. Όοπιρατε 1π{Γα γ. 
574. Μ. 79. Π. 66. Φ. 916. 

62. τινα µάντιν ἐρείομεν, κ.τ.λ. Απ- 
51Υ, οΥ ἀῑνιπαίοι (μαντεία), 5εεπι5 {ο 
Ῥανε θε τῖεῖης Ιπίο τοριί{ε 11 ἴπε ασε ΟΕ 
Ἠοππετ. ΟΕ ια νατῖοΠ8β ΡΕΓΞΟΠ5 ΧἨο 
Ῥτασβδεα {Πε αγί, ἔννο οΠΙΥ απε Ίθγθ ππεη- 
Ώοπεά ; {πε ἱερεὺς, νο ἀεάπσεᾶ Ηῖ5 οΏξε- 
ναβοης Ποπ ἴπε εασγῖῃσος {ο {με σοᾷ», 
Ἀπᾶ ἴ1ε ὀνειροπόλος, οὗ Ιπέεγργείεν οἱ 
ἀπεαπι5. Οέ ίε νατίοις Ἰϊπάς οἱ ἀῑνιπα- 
81οἨ, απᾶ {Πε πιθί]λοά οἳ ρτασβεῖπςσ πει, 
ἔπε είπάεπί 5Ἱοι]ά οοπςα]έ Ἠοβίπεομ”5 Ατ- 
οἨαρο]. ἄτερσα, Ῥουῖς ΤΤΤ. οἷ. 17.---"Ερείο- 
μεν ἶ5 {με Τοπῖο ἔονπα οἱ πε εαῬ]αποΏνε, 
ν/π]ε] 15 αθεά ἵπ εχΠογίαβοης5 ΟΥ 1νΙΕΊχε5, ἵπ 
Ώιε βγεί Ῥετδοπ Ῥ]ατα], {ος ἐρέωμεν. Ἠ/ οτ 
πο Ῥεπα]ῆτηα 15 Ίοπα, ἔπε Ίους γουγε] ἵ5 
εἸαηπσεςὰ Ιπίο {Πε οτί οπε πηποπέ έπε ἵῃ- 
5εγίῖοπ ο{ {μει. μας, ἵπ ΤΠ. Β. 72. θωρή- 
ἕομεν [ο θωρήξωµεν. Τ]αΐί Ώιεξδο οτε τεα] 
ςαρ]αποίῖνε {οττης 15 εν]ἀεηῖ, 5ἴπεε Ραδ- 
58σε5 αγο {ο Ῥε {ουπᾶ 1Π ν/μ]ο] έ]λε οοπ- 
ΠΠΟΠ {0ΥΠ 15 αδεὰ αἰέεγπαίε]γ νηέ ἔπεπι. 
Ἡ. Κ. 449. ἀπολύσομεν ἠὲ µέθωµεν. Βεε 
Μαι. αν, αν. ξ 495,7. Τη εἴπι]αγ Ἠος- 
{84ΟΥ Ῥαξδασες {]ιε ορίαίῖνο 15 αςεᾶ, νετ 
{18 νενρ 15 Ιπ {νε 5εοοπᾶ οὐ ε]τά Ρεγεοῃ. 
Όοπιρατε Μασ. ατ. 6γ. δ 519. δ 615. απᾶ 
ξ 62]. 098. ΙΤ. ποίο. 

65. ἢ καί. ΟΥ ετεπ. Καὶ, Ώερδῖάςς 1ὲ5 1156 
35 ἃ οοπ]ππεᾶνε Ῥαγίσ]ε, Ίας {5 αἶξο 
Άπ]οης οίπεν εἰση]βσαίίοης, υπ]οἩ Τξ ΤΙΑΥ 
Ῥεαχ. ΡεΓΠαΡ5, ἵπ {λε {ο]]ονίπς ραγεηί]εξῖς, 
καὶ γάρ τ᾿ ὄναρ κ.τ.λ. [ογ ετει ἀγεαπις, 
ᾷο. ἈἨετο Ἡοοσεγεεπ Ἱπρτορεσ]γ απάςετ- 
βίαπάβ καὶ γάρ τοι. Ώε Ραγϊομ[ῖε, Ρ. 363. 
Ο Ώπε αἀάϊῑῖοπ οἳ με ρατβς]ε τε, 5εο ΟΠ 
ν. δΙ. Ἠεποε, αἱξο, καὶ 5 ΒΟΠΙΕΏΤΙΟΡ 
Ἰοϊπεά νε] α ραγεῖρ]ε ου αἀ]εσίίνα, ἵπ 
Ώιε 5οη5ο οἵ αἰίλοιφ]ι, 5 ἵπ Π. Λ. 658. 
τάχα κεν καὶ ἀναίτιον ἀντιόωτο. Ἀθ6 
Μαι, αγ. ατ. ξ 607. 005.- Πϊνϊπαξίοτ Ὦγ 
ἄτεαπιδ Ίγας Τη {αγ Ἰεβς τερυίε ἔμαπ οί]εΥ 
Κῑπάς οΓαπσατγ, {γοπα {1ο νατ]είγ ο{ ἆγααπης 
πΝΠϊς αἀπηί οἳ πο θαΜἱβ[ασίουΥν Ἱπίετρτοί- 

αἴοη, απᾶά {Τοπ ἴα Γῖνο]οας παίανγε οἳ 
ἀτεαπῃβ 1Π σεπεγα]. θε Ατκίοιε΄ Έγεα- 
εδε οπ ἐς εαρ]εσέΣ Οἴσετο ἄε αἲ. ὨΏεογ. 
1ΠΠ. 40. ᾖἩΤ ιο αβονο Ἱπετρτείαίίου, 
Ώπεγείογα, Ὦε {πε έγπε οπ6, ἴπε Ῥαγεπίμεςίς 
συ] ἹπαρΙγ, ἐλαί αἰίποασ]ῃ {ἐμῖς βρεσῖος οἳ 
ἀϊνιπαίῖοτ Ίνας Ἱπ[ετίογ {ο ναί νπῖοα «οἩ- 
βἰίεά ἵπ {με Ἱπδροσίοπ ο{ {ο επἰγα]]ς, ο. 
οἱ εαογ]ῃοεά νΙοΏπας, 5] ἆπεατας, οτ αἲ 
Ἰεαςέ 5οπ1ο οἱ ἔΊεπι, Ὑετε τοσ]]γ ποῖβσα- 
Ώοπς5 ο{ {με ἀῑνίπε γη]. Οοππιρατε ΤΙ. Β. 20. 
Κ. 496. Απᾶ ἴπετε οαπ Ῥε πο ἀοαρίέ έμαί 
Εξ ννας λε Ῥορα]αν Ῥε]μείς; νε οσ]σίη οἳ 
νμ]ο]ι ΤΠΣΥ, ΡετἩαΡΕ, Ῥε ἐγασεᾶ {ο α Πἰσπεντ 
5οπγσε {Παπ Ῥασαπ δαρεγςοῃτ. γε κπον 
ἐλαί, ἵπ οπ5ες οἳ Ἠϊσμ Ἱπιρονί, {πο αοά ο 
Ίβγαςα] {τεφπεη{]γ τευεα]εᾶ Ἠ5 υγ] {ο έε 
Ῥτορ]εί5 οπᾶ Ίο] ππεΠ, απᾶ 5οιπείίπιε 
εγεη {ο Ἠθαίμοπς, 5ποἩ α5 Ἐμαγαο] απά 
οἴπετς, Ὦγ ἄτεαπις απᾶ νΙεῖοη5. Ῥεε (εῃ. 
κκ. 9. χ]. δ. χἩ. 1. Ναπιο. χα. 6. Μαίΐ, 
Ἡ, 19. απᾶ εἰδενπεγε. 

64. ΤΠε να]σαν τεαάἶπς, νλ]οα Ἠεγπε 
γοίαΙης, ἵ5 ὕς κ᾿ εἴποι, η ιο ορίαΏνες 
Ισ] γνου]ά ο φιὶ [ογίαβεε ἀῑσαί. Νε 
Ἠανο αἀορίεά ἴἶνε τοεαθῖπς οἳ {πε Υιεππα 
ΜΜ. Όοπιρατο Τ]. 1. 165. ἘΤΠε τε]αίῖνε 
15 {τεφπεπί)γ πςεᾷ {ον ἵνα, 5 ἵη ]μαῦτ, φιῦ 
{0Υ μὔ. Ῥεε Μαίέ. αν. αντ. ξ 628, ὃ. 

6δ. ἑκατόμβης. Τε Ἰεσαίοιπὸ, Υν]σ] 
να5 ῬτορετΙγ α 5αστίῇσο οἳ οπε Ἠαπάτεα 
ΟΧΕΠ, ἵ5 πδεᾷ ἵπ Ἠοπιετ, ὮΥ α ΥΕΣΥ «ΟΠΙΠΠΟΠ 
Ῥοείῖσα] Ἠρσιατε, {ων αΠὖ απίππα] βαοτ]ῃσε, 
νΠαίενετ {πε πΙτηΒεχ οἱ νΙοβπ]ς παὶσ]έ Ῥα. 
Ίπ Π. 7. 115. 1 εοηβιείεᾶᾷ οπΙγ οἱ Ώνε]νε 
ΟΧΟΠ, νε αρρεατς Ίοπι ν. 955 απᾶ ἵπ 
ψ. 146, Τ. 1 ἵ5 α 5ασετίβσο οἱ Αγ 5Πεερ. 
Ύμ7ε ατε {ο]ά ἵπ Ηετοάοίαξ(Υῇ. 199.) Ειαία 
τες] Ἠεσαίοποῦ Ίνας οβοτεά ὮΥ ΟΠΕί]εμθς.---- 
ΤἘ]ε περειῖοπ οἳ εἴτε 15 ἴπε 5απ1ε να λαέ 
οἱ έμο Ταξῖη εἶτε. θε αἱ5ο οἨ ν. ὃ; απᾶ οἵ 
Ππε πουπ εὐχωλὴ οἩ ΤΙ. Β. 160. ἴπ {λε 
οοηβίταςοη {πετο 5ΕΕΠΙ5 {ο Ῥε απ ε]]ῖρείς 
οἱ ο Ῥατίς]ε ἕνεκα, νΠΙΕἩ 1 5αρρ]εά 
ην. ν. 94. 

66. τελείων. Τί νας εδεοπ/ίῖα] ἐπαί ἔπετε 
ε]οπ]ά Ὦε πο Ιπιροτ[θοιίοπ Ιπ ἴπε νΙσβῖτη. 
ΤΠε Εαπιε γνα5 αἷξο οπ]οϊπας {ο {πο Τ5γαε]- 
1ΐε5, τεδρεσίῖηρ έ1ε 5αετί σε οἱ {Πε Ραδε]α] 
Ἰαπ1ρ (Ἐχοά. χη. 6). Όςε αἱδο οἩ ν. 468; 
απᾶ οἩ 1]. κ. 295.---Τ]μο ουπβίασῖοα πα 
{ο Α{ῑο απᾶ {λε Ιαΐοῦ υτῖξετς ννοπ]ά πανα 
Ῥθει εἰ βούληται ἂν. ου ἐὰν βούληται. 
ὧθε ΟΠ Υ. 60. ἨΜοςί ΜΑΡ. απά εἀά. τενὰ 
κνίσσης. Ἡεξδγοβίαςξ, Ῥμοίῦας, απά οἴπεν 
βναπιπιατίαΏ5, Ἠονγενετ, ερε]! έπε που νηἑ 
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, μ , να πςὴ λ 9 τω 
Βούλεται ἀντιάσας ἡμῖν ἀπὸ λοιγὸν ἀμῦναι. 

π ϱ }-α 5 Ν ια) 3 8 - ον 3 ’ 

Ἠτοι ὅγ ὣς εἰπὼν κατ ἄρ᾽ ἔζετο' τοῖσι ὃ ἀνέστη 
/ 

Κάλχας Θεστορίδης, οἰωνοπόλων ὄχ᾽ ἄριστος, 
Δ  ὃ ’ αν ο / οι τν ΄ ΄ 3.5» 
Ος Ὀδη τα τ ἐόντα, τά τ ἐσσύμενα, πρό τ᾽ ἐόντα, 70 

Καὶ νήεσσ᾽ ἡγήσατ᾽ ᾿Αχαιῶν Ἴλιον εἴσω 
Ν ν - 

ν διὰ μαντοσύνην, τήν οἱ πόρε Φοῖβος ᾽Απόλλων' 
ο .. . 

Ο σφιν ἐὐφρονέων ἀγορήσατο, καὶ µετέειπεν |.- 

ὮὮ ᾿Αχιλεῦ, κέλεαί µε, Δι φίλε, µυθήσασθαν 
Μῆνιν ᾿Απόλλωνος, ἑκατηβελέταο ἄνακτος. 756 
πι λ 5 νν δν ο Ν δὲ / θ / ” 
οιγαρ εγων ερεω συ οε συνύεο» και μοι οµοσσογ, 

Ἀ 5Ίηρ]ο σ, απά {5 ογ(οσταρΏγ 15 νγε]] ἆο- 
{οπάεὰ ὮΥ ΒΡρ. Β]οπιβε]ά οη ὴδομ. ῬΏτοπῃ. 
505. Τ]ι5 αἱδο ια Ψεποίίατ 3ομο]Παβθί : 
κνίση, ἀπὸ τοῦ κνίζω, κνίσω, ὃ σηµαίνει τὸ 
λεπτύνω" λεπτότατος γάρ ἐστιν ὁ ἐπί- 
πλους. 

67. ἀντιάσας. ΈἘτοπι ἀντιάζω, ποῖ {9οπι 
ἀντιάω, 5116ς ἐμο ροπα]ήπια ἶ5 αἸογῦ. Τ]α 
Ώνο νεχὺβ αγο ο 88116 ἵπ βἱσπίΠοαίίου, 
απά, νη(] α σεπἱθ]να, Ἱπαρ]γ Γγαίοπι, επ]οι- 
πιοπί (ἀπόλαυσιν γευστικήν). εο Ώαπια 
η γ. 

68. Ἔ]ε ρανγίῖο]ο ἦτοι, ἰσίζω, 15 αἳνναγς 
α[Πγτηαί]νε ἵηπ ἨοπῃαδΥ, απά πενεγ δε {ο 
ππαχ]ς ἴ]ο ἀῑγίδίοτ ο α ννηο]ο Ιπίο ἀῑδίϊποί 
Ρατί5. Τ{6 15, {Ποεγοείογο, ἀῑδάποί {γοπα ἤτοι, 
ν/μ]σ]ι 1550 δες ἵπ Ιαΐ6γ νντίέογς, απ νν]]ο]ι 
16 οοπιρουπᾶ οἱ ἔ]ιο ἀἰδ]αποίῖνο ραχί]ε]ο Π. 
Ὦεε ἩἨοορενεενπ 11 ν. ἨΏαπιπη οοηβΙάεγβ 
16 35 ΒΥΠΟΠΥΠΙΟΙΞ ΜΙ μὲν, εχοερί ὑ]αί 
16 15 πιοτο ροοεΐϊσα], απά ια 1 ανναγβ 
οσσισ5 αἱ {ο Ῥεριππῖηρ ο{ α βεπίεπσε: 5 
αὐτὰρ ἵ5 α ροείῖοα] εφαἰνα]οπό {ον δὲ. Ῥαύό 
αἴπορ ἦτοι μὲν απε {Υ6(ΙΕΠΙΙΥ τδεά ἵπ 601- 
1αποίίος, α5 Ἱπίτα νν. 14]. 211. απά «ἶδε- 
ΨΝἨθγα, Ιέ 5Ποιι]ά 86οπα {λαί νηεη {Πο {0Υ- 
πηόχ 19 {ο]]ουγεά Ὦγ δὲ, α5 ή {Πῖ5 Ρίασε, πα 
Ἰαζίον παιδί Ῥο οοηβιἀσγεᾷ α5δ 5αρργεβδεά. 
Ἑεΐογο τοῖσι, ἔπετο 15 απ α]1ρβίβ, νπ]ο]ι 15 
νοεχΥ {γοφαεηέ, οἱ με ΡγεροβίίοἩ ἐν. 

69. ὄχ' ἄριστος. ἵπ ἨΠοπιες απᾶ {λα 
Τοπίο Ροε(5, ἔξοχα, απᾶ ὮΥ αρἀιρτεςῖς, ὄχα, 
αγε Γεαποπ{]γ ]οϊπος αἀνετρία]]γ {ο 5αρεί- 
Ἰαάνος, ἵπ ογάςχ {ο βἰγεπρίπεπ {πε βΙσπΠ- 
οποπ. Οοπρατο ΤΠ]. Β.761. Β. 845. 7. 0. 
Ο. 282. βοιπεβίπιθβ, 1Π {11ο Ρ41ΠΘ Β6Π5ε6, 6 
Άπᾶ πολλὸν, 45 Ἱπίτα ν. 91; απά μέγα, 38 
Ἰπ ΤΠ. Β. 89, ν]ετο ἴμε Αῑσ5 γνου]ἀ 18ο 
πολλφ οἱ µακρφ. ἵπ Εατ. Α]εεδί. 768. 
924, Ἰονψενον, έλα Ἡοπιετῖο {ογπι 96615. 
Ὀεε Μαϊ, τ. ἄν. ὃ 461. Ῥιεγδοη οἨ 
Μωτῖς, Ρ. 194. 

70. ὃς ᾖδη κ.τ.λ. Ὑπρ. ἄεοχσ. ΤΥ. 999. 
1ουΐ παπιφιιο οπιπία ταΐθς, Θιιῶ αἶπί, φια 
Πιεγίπέ, (ια που υεπίιγα ἰγα]απίιν. ΊΝ επΙΑΥ 
85ο 6ΟΠΙΡΑΥΕ α, ΒΙπΙ]αΥ εκρτθβδίοη Τη {με 
Ἐενε]αίβίοῦς, Ἱ. 19. γράψον ἃ εἶδες, καὶ ἅ 
εἰσι, καὶ ἃ μέλλει γίνεσθαι μετὰ ταῦτα. Τὰ 

Ώιο Ροείς τε ἵ5 {εφιεπ{]γ αδεᾶ α5 3 60Π- 
ηθείης Ραχσ]ο, απά (λαέ, ἴοο, ΠΙΟΙΙΥ Εἴππεβ 
Βιορθββίνε]γ. Ῥεο 8Ρογε, Υ. 98. ΤΠϊ6 πδασα 
ἵπ Ῥτορο 415ο, (Ποιρ] πηογε ΤΑΓΕΙΥ, 8ΟΙ6- 
Ώππεςδ οσουΥ5. Μαΐι. αν. αν, δ 607. ἘΈον 
ᾖδει, Ἠοπιες 11965 ποί ΟοΠΙΥ {δη, Ὀαῦ αἶθο 
/δεε απά ἐείδη. Όεο Μαι. αν. απ. δ 198, 
4. Βυΐση, αν. 6ν. 5 109. ΠΠ. 9. 

ΤΙ. Ίλιον εἴσω. Ίπ Αίίο ἴλο αἆνετρβ 
εἴσω απά ἔσω ἆγθ Ἀ]νναγς ]οϊπεά νη(λ ἐῑιο 
Ρεπ]ἤνο. Φοπιε οορίε Ἠανο γνώµην ἔσω 
11 Βαν, ΗΙρρ. 512; Ῥαΐ 15 Ἠας Ῥθει Ρτο- 
Ῥετ]γ οοντεοίεᾷ ἵπ {ο Ῥεβδί οἀΙθίοη5. Ίπ 
Ἠοπιεσ ἴ]1εγ αἱνγαγβ έα]κα έλα αοοιβα{ῖνο, 
Τ]ιο ΑσΥΒ Ἠεγε ΡοΥΡΟΠ5 οἱ σνεαί Ἱπιροτί- 
3π6ς Ιπ {Πε αχπιῖος οἱ ίμο εατ]γ ἄτεεκς. 
Μεγ νεγε οοπβι]ζεά ροῦ 1] ο6σβΒΙΟΠΒ, 
απᾶ {Πεῖγ αἀνῖος ριποίπαΙ1γ {οονγεά, α]- 
εἶαβ Παά αἱγενᾶγ Ῥθεπ. γείεγγες {ο ἵπ πιαί- 
{εν οἳ ἀμποα]ίγ, Θεε Π. Β. 900. 

Ἴὸ. ὅ σφι». Μοςί Ἐὰάά. Ἠανε ὅς σφιν. 
Ἠγοι{ Ία5 Ῥτοροτ]γ τεδίοτεὰ ὅ σφι», προπ 
πο ααἰλοχϊόγ οἱ έπο Ῥοδῦ ϱναπαηατίαης : 
αΠά 80 γαβεΏπ. Πε ΜΡΒΡΡ. ναχγ.--ΘΟΠ16 
χεηπάαχ ἐὐφρονέων ὮΥγ θεπενοίμς; οἴ]ιου5 ὮΥ 
Άγιάεπ. Ἔπο Ἰαΐθεν ννου]ά ἵπ 80Π16 Ἱπ- 
βίαποες ογοαἴο α {αιίο]οςδγ. Όοπιρατο 04. 
Β. 160. 

76. τοιγὰρ ἐγὼν ἐρέω. Τ]ε αβλγπιαίῖνο 
Ῥασίίσ]ες τοὶ απά ἡ, νο] ]αΐέεν οὐσιγς ἴπ 
Όιο Ὄννο {ο]]ονήπρ 11165, 416 πθαγ]γ ΒΥΠΟΠΥ- 
Ίππο, εχοερί ἰ]αί {ιο {ογΠπεχ ἀου5 ποί Ῥο- 
6Ιη α 5εηίθησθ. ΤΠΕΥ πιαΥ ϱο τοπάσγας ἵπ 
ματ ὮΥ πια, ἵπ Ἐπσ]ΙβΏ, οογίαἰμή, 
4ο. Ἡοοσενασπ {ΠΙΠΙΚ5, ἐλαί, Ῥαδιάθς 
τοὶ, νο οἴ]εν ρατίσ]ε επίεν ΙΠίο ἴμο 
οοπαροβΙΊοη οἱ τοιγὰρ, ΠΒΠΙΘΙΥ, γε απά 
ἄρα, οἳ πο] {πα {οτιπεν ΙπηΙ(5 {χε {ουσθ 
οἳ τοὶ, απᾶά ἴ]λο Ιαΐΐθς οοπνεγς 155 αδια] 
ἨΟΔΙΟΠ οξ «οΏδε(εησοθ οΥ εΠςοί. Όεθοῃ νΥ. 
δ. Ἔπαρ 15 πιοβί ργοβαΡ!Ιγ σοχτεσῦ, (]οαρ] 
Όιο Π]αβίγαίοπ οἱ {Πο 15ο οἱ {ο ρατίΏσ]αε 
1π πείεγεποε {ο {Πῖ5 Ῥα5ραρε 15 απβαΙδίας- 
{οΥΥ. Οπ]ε]ας γγου]ά 8αΥ, Μπορ ἐέ ἱ5 01) 
ἀεθίγε, ἴ ελιαῖῖ, ἰ]ιογοίογε, οεγίαϊπῖη βρεαῖε: ὑιά 
φομ, αἱ σαδί, τοἰῖ πιπαἐγία]ιο ἴο Ῥγοίεοί πιο. 
Τ]ιο οοπάΙΙοι Άρονπ ΥΙΟ Ἰε ΑΡΕΔΚΒ, 
Ρ]αἴΠΙΥ τηβΥΚ8 λε Ππηίης Ῥούψεν οἳ γε. 
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Ψ , , .] 9 9 δν Ἡ μέν µοι πρόφρων ἔπεσι καὶ χερσὶν ἀρήξειν. 
5 4 ο / Η γὰρ ὀΐομαι ἄνδρα χολωσέµεν, ὃς µέγα πάντων 
» / / ’ ες (0 ω ’ Αργείων κρατέει, καί οἱ πείθονται ᾿Αχαιοί. 

Κρείσσων γὰρ βασιλεὺς, ὅτε χώσεται ἀνδρὶ χέρηϊ 80 

Ἐἴπερ γάρ τε χόλον γε καὶ αὐτῆμαρ καταπέψῃ, 

Αλλά γε καὶ μετόπισθεν ἔχει κότον, ὄφρα τελέσση, 

ΦΟΠΠ6 οοηβῖάεσ ταὶ 5 ἴλο Ὠοτῖο ἀαΐϊνε οἱ 
Έπο Ῥτοποιῃπ σὺ, πο] γνου]ά ποῦ πιαθετῖ- 
α]]γ αἱίον {πο ἰσπιῃοαίίοπ οἳ έλα ραγβς]θ. 
Αΐῑεν σύνθεο, νο πιπδῦ 54ΡΡΙΥ θυμῷ. 
Όοπιρατε ΤΠ. 7. 954. Τΐο ελΙροῖ5 ἵ5 Βἰ]εά 
πρ ἵπ Ἡ. Ἡ. 44. σύνθετο θυμῷ βουλήν. 
04. Λ. 928. φρεσὶ σύνθετο θέσπιν ἀοιδήν. 
Τη {λε ΒαπΠΠ6 ΤΙΑΠΠΟΣ (Ἴσθτο 8ΙΠΙΡΙΥ οεπι- 
ΡΙού5 αρ αγε [ον αφἰίαγο απίππο, Ἰπ ΟΠο. 
1. 24. ἈῬεε Βο5, ΕΙΗΡΒ. Επ. Ρ. 12]. εᾱ. 
Οχομ. 

77. ἡ μέν µοι. Ἠεξγομ. Ὄντως μὲν µοι. 
1ὲ 56επα5 Ρτοραβ]ε ἐλαί {5 15 ιο Τοπῖο 
{οτπι οἳ οχκργεςδῖοῃπ {ος ἦ μὴν, ὉΠΙε] 18 
πδεᾶ Ὦγ Ἰαΐες πΊίενΕ, απᾶά βοπιεβίπιες ὮΥ 
Ἠοππες ΠΙτηδο]{, {ο Ιπίτοᾶιςο ΑΠΥ επεγσοίίο 
α5δεγογαΙοΠ, 5ποἩ α5 απ οαί{Π, α Ρτοπηΐδε, 
4 ἐμτοαί, οἨ {Πο Ἰκαο. Χεπ. ΟΥτορ. ΥΤΙΠΙ. 
4. Ἰ. νῦν δὲ θεοὺς ὄμνυμι, ἡἦ μὴν ἐμοὶ δο- 
κεῖν, κ.τ.λ. 9ο Τμασγά. ΤΥ. δδ. ΥΤΠΙ. 8Ι. 
Ο0οπιρατε Π. 1. 57. 

Ἴδ. χολωσέμεν. ΤΠϊ5 νγετΏ 56επη5 {ο Ὦθ 
ἀογῖνεὰ Ὦγ ερεπί]μεεῖς Γγοπι χώομαι (ν. 
80), οἱ πῖο] έλα ᾿τοοῦ 15, χέω, Γιπᾶο ; 
νεπος έ]νο 5αΏβίαπ{ῖνα χόλος Ἱπιρ]ες ΑΠΥ 
νιο]επέ, ποασ] (ΑΠΒΙΓΟΥΥ, ΕΠΙΟΔΙΟΠ ΟΥ ῬεΓ- 
ἐανραοπ οἳ να παῖπᾶ, ἵπ οοπἰτααἰξέιποίῖοῃ 
{ο κότος (ν. 83). νπ]ο] ἀεποίες 5αρργεβ5εά 
Ἀησες ος πια]σε, ΊπαΠΕΠ αἰία πιεπίε Τε- 
Ῥοδίωπ (Υϊτς. «Ἠπ. 1. 26). Ἠεπεο Ἐπρία- 
Ώπία5: χόλος καταπεφθεὶς {ν. δΙ.) κότος 
γίνεται" τοῦτο δὲ καὶ ὁρισμὸς µνησικακίας 
ἐστίν. Αποίΐμεσ 5ρεσοῖε5 οἱ απΏσεν, μῆνις, 
6 εχρ]αϊπεᾶ Ἱπ {ἴπε ποίθ οἩ ν. 1. Ἀεπιες. 
ἆε Ναι. Ποπι. ὃ 9]. εἴδη δὲ τοῦ θυμοῦ 
τρία᾿ θυμὸς μὲν γὰρ, ἀρχὴν καὶ κίνησιν 
ἔχων, ὀργὴ καὶ χολὴ καὶ χόλος λέγεται’ 
μῆνις δὲ χολὴ εἰς παλαίωσιν ἀγομένη, 
παρὰ τὸ μένειν’ κότος δὲ ὀργὴ ἐπιτηροῦσα 
καιρὸν εἰς τιµωρίαν, παρὰ τὸ κεῖσθαι. 
Οατ]κε, απἆ ἴ]ιε σεπεταΠέγ οἱ Ιπίοτρτείετς, 
ΤΕΠΙΙΕΓ χολωσέµεν Ὦ} ἱγαίππι Τογ6, ναε]ι 15 
ἱποοττεσοῦ: {με αοΏνε γετβ χολοῦν 15 ἰο 
ἐπαδρεγαίε; ἴ1ε Ραρεῖνο, χολοῦσθαι, ἴο ὂσ 
επγαφεᾷ. ΤΠ. Σ. 111. ὡς ἐμὲ νῦν ἐχόλωσεν. 
5ο {πε ομο]ία»ί, εἰς ὀργὴν ἐμβαλεῖν. 

Ἴ9. καί οἱ πείθυνται. Ἐον καὶ ᾧ. Ἔμο 
ἀεπιοπδίσα νε Ῥτοποιπ 15 {πεααεπί]γ αδεὰ 
{ος (λε τε]αίῖνο, ἵηπ α εοπῖπαθἁ ῬτοροβίθίοἩ 
Ὀεσϊηπίης π](]ι α τε]αίῖνε, πνηῖο] «Που]ά ο 
χερεαίεά ἵῃπ α ἀῑῑεγεπί 6356. Θυ αἱδο ΤΠ 
ΤμαΠῃ. Όοπιρατο Οἷ6. Τα5ο. Υ. 41. ΡΙΙ. 
1. 10. ἜΤ]ε οοπβίγασίξῖοη 15 5οπιεπ]αί 5ἷ- 
πλῖ]αχ, νε {1ο τε]αίῖνε οεςἩΤ5 οΠΙΥ οπσς, 

απά πιαςδί Ῥο 5αρρ]εά ασαῖη ἵπ αποίπος 
ο.5ε ; α5 1π Π]. ΤΡ. 296. Ῥεε Μα. αντ. αν. 
ξ 468, 9. 

80. χἐρηϊ. ΤΗϊ5 ἶ5 Όνε ἀαίῖνε οἱ {με οἷά 
Ῥοβϊῖνο χέρης, ἴτοπα ν/]εὮ νγετο ἀετῖνεά 
{πε πγε]]-Κπονπ οοπιραγαίῖνε χερείων, απά 
βπρετ]αίῖνο χείριστος. Τε αεσιβαἼνο ο6- 
οαγ5 Ίπ ΤΙ. Δ. 400. Ο. 5. 178. Ο. 994. 
ΤΈμο νιοτά Ἠας, Ἠοψεγνεν, οί] α οοπΙραΓΑ- 
{να 5εΠ5ε απᾶά σογεγηπ]εηί6. Ὀεο Μαΐό. 
αν. αν. 5 1256. 

8Ι. Πε οποίο περ (ν. 191) εαῦ- 
1οϊπεᾶ {ο ἴῑα οοπαΙῖοπα] εἰ, σῖνος 16 ἴῑε 
εΙσπ]ῃοαίίοπ οἳ {πο Τατ φιαποῖ ΟΥ δὖ 
πιοᾶο. ἩἨεποε, ἴμε Ῥαβδᾶσο πιαγ Ῥε ἴπαβ 
τεπάστεα : ΤΟΥ ετετ {λοιφ]ι ᾖιο πια, τος, 
δάε ᾖῖς απφεγ ΤοΥ {]ιε ρτεκεπί ἄαν, ἃο. ; 
ν/μῖο] πού οπθ οἳ {πο 5ευεγα] μα ο Ἡ 15 
γοάιπάαπ{. Τη {πο Τοπίο ἀῑα]εεῦ ἵπ Ῥατ- 
ἔιου]ατ, ἴμο Ῥατῆςσ]ε τε ἶ5 {τεφαεπ]ν Ῥραῦ 
αἴίετ γὰρ, δὲ, μὲν, επ 1έ σῖνες α ἀερτεε 
οἱ επιρῃαβῖ5 {ο ἴ]ε εκρτοαξξῖοῃ. ΤΗϊ5 ροςῖ- 
Ποπ οῇ ἴ]ε ραγίῖο]ε 5εοπη5 {ο Ἠανο οσἱσιπαίεᾶ 
1η {πο ΘεΔΤΙΥ 5ίαΐίε οἱ {λε Ἰαηπσμασε, απᾶ {ο 
Ἠανο Πνςί σῖνεῃπ ἰλαῦ οοππεεῦησ Ῥοψνεν, 
ν/μΙοἩ αξίετνναγά5 εχ]δζεὰ Ῥείννεεπ μὲν απἀ 
δὲ. Ἠεποε ΠΠ. Ε. 199. τοῦ μὲν τε σθένος 
ὥρσεν, ἔπειτα δὲ τ᾿ οὗ προσαµύνει. Ῥεε 
Κοεπ. αἆ ἄτεσογ. Ρ. 192. Μαΐ. αγ. αν. 8 
007. 008.---Ἔ]ο νειὮ καταπέπτειν 5 οια 
πείαρΠοσϊσα]]γ αρρ]ιεά 1π ἴἶιε 8εη5ο οἱ ἴο 
ΤΕΡΥΕΣ», {ο μὐάμε: ὁ γὰρ κρυψιχόλος, 5αγ5 
Ἐπσίαιμῖας, πέσσειν δοκεῖ τὸν χόλον. 
ΟΌοπιρατε ΠΠ. Δ. 519. Ι. 661. Οἵπεν πιεία- 
Ῥποσ]ᾳ 5εῃ565 οἱ πέσσω αὖα ποϊἰοθᾶ ἵπ Π. 
Β. 255. Θ. 515.---Επδία(μῖας αἶδο οΏδετγας, 
ἐπαί ἴπο ςοπϊπιοηέ σοηίαϊπεά ἵν 5 απά 
ἴπο {οἱ]ονήπσε]ίπες, 15 ἔπο Πγςδύ πιοτα] 5εηί]- 
πηθηῦ σγμῖσ οσσαγς ἵπ Ἠοπιες, αι οοπ]- 
Ραγε5 Εαπίρ. Μεᾶ. 119. καὶ πῶς ᾿Ολίγ’ ἀρ- 
χόµενοι, πολλὰ κρατοῦντες  Χαλεπῶς 
ὀργὰς µεταβάλλουσιν. Ἠεηποθ ἴ]ε 8εη- 
έεησε οἱ Ῥαῦ]ας Όντας: Είπιε εκέ, τιδῖ σι] 
Ῥοΐεκίαίε λαδίίαί [γαομπαίας ΝΝΠΙΕἩ τιαγ Ῥα 
Π]αδίγαἑεά 1π {πο ομαγασίες οἱ Τὶρενία5 
σῖνειπ Ὦγ Ταοϊαςδ: Απίπο γεποίτεπίε ἴγας, 
οίαπι αἱ πιρείις ο[επείοπῖς ζαπφμεγαί, Ίπε- 
ππογία τα[εναί. Ῥϊπᾶασ αἱ5ο 5εεπῃ5 {ο Ἠανε 
Ἠαπά Ἠϊ5 εγε οἩ {Πῖς Ρα5ρασο ἵηπ ΟΙυπιρ. Χ. 
47. νεῖκος δὲ κρεισσόνων ἀποθέσθ᾽ ἄπορον. 
Ααάά Οἰαιπάῖαπ ἵπ πα, 9. 8ης ἀοίογ ]ιαγεῖ 
π αἰίο 4ὐαζίις, εἴ ἰαοῖίας οἰπαϊσίω ργαφῖέ 
ἴνας. 

82. Αλλά γε. Τμεξο Ραγεσ]ες, ἔδίκεπ 

Μι... 
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Ἐν στήθεσσιν ἑἐοῖσ'' σὺ δὲ φράσαι, εἴ µε σαώσεις. 
Τὸν δ) ἀπαμειβόμενος προσέφη πόδας ὠκὺς ᾽Αχιλλεύς' 

ζ Ξ Θαρσήσας µάλα, εἰπὲ θεοπρόπιον. ὅ τι οἶσθα. 85 

Οὐ μὰ γὰρ ᾿Απόλλωνα, Δι φίλον, ᾧτε σὺ, Κάλχαν, 
- ο 

Ἐὐχόμενος Δαναοῖσι θεοπροπίας ἀναφαίνεις, 

Οὔτις, ἐμεῦ ζῶντος καὶ ἐπὶ χθονὶ δερκοµένοιο, 

Σοὶ κοίλῃς παρὰ νηυσὶ [βαρείας χεῖρας ἐποίσει 

Συμπάντων Δαναῶν' οὐδ ἣν ᾿Αγαμέμνονα εἴπῃς, 90 
- ρ ή ” 

Ὃς νῦν πολλὸν ἄριστος ᾿Αχαιῶν εὔχεται εἶναι. 

5εραχα{ε]γ, απποιπΏ {ο θιμΐέ αἱ ἴοαδί; Ἰεποο, 
οοπ]οἴπ{]γ, πετεγίλείεβ. Όπ ινε οοηδίγιο- 
ἄοπ οἳ ὄφρα πα Όλο βαρ]αποίϊνς, 5ε0 ΟΠ 
ν. 260. 

δ8. σὺ δὲ φράσαι, εἴ µε σαώσειο. (0π- 
αἰάετ, οἨ. γε]εοί ον γοιγβε[, ἔτι ογάεν ελαί 
3οιι πια Ῥγοίεοί πιο. ΤἨθ Ρραχίῖε]ος εἰ, ὡς, 
ὅπως, απο {γερπεπ{1γ πδεά ὃν Ἠοππες Πη- 
βίεπά οἱ ἵνα, απά {λε νεγΏ φράζομαι, ἵπ {ο 
π]άα]6, βἰσπ]βες {ο 2οβεοῖ, ΤἩπς. Π. Ῥ. 
144. φράξεο γῦν, ὅππως κε πόλιν καὶ 
ἄστυ σαώσῃς. Όοπιραχο πίτα 654. Β. 14. 
ἩΠ. 646. Χ. 958, εἰ μαβειπ. Ἠεπορ {λα 
Ρηχαδε συµφράζεσθαι βουλὰς, ἴο οοποεγί α 
Ῥίαπι αο]ν αποίᾖεη, Ἡι ΥΥ. 591. 940, απ εἰδε- 
νλλετο, 

84. ἁπαμειβόμενος. Έτορεχ]γ {11ο γετΏ 
ἀμείβειν ἀεποίεβ αἰἴεγπαίίοι; 5 ἵπ Ἐν. 
Ἠεο. 1145. διαδοχαϊῖς ἀμείβουσαι χεροῖν, 
πποτῖτπᾳ ἴλιεηι Γοπι ᾖαπᾶ {ο ᾖαπᾶ ιοοεβῖτε[η. 
Όὐπαραχε Ο4. Θ. 979. Ἠεποο ἰαπβ[εττεὰ 
{ο βΒΡρεες]ι, Τὲ βΙσηΙΠεΒ {ο ἴπίεγο]απφο αογάς, 
1.6. ἴ0 αΏβΙΡΕΥ ; ἵπ ΠΙΟ] 8εηΏδε 1{ οοπΙπαα]]γ 
οσσα5 ἵπ Ἠοπιοτ. ᾖΊπγ. 604 Ἱπίγα, 1έ Υε- 
{ου5 {ο ἴῑιε ἀῑπενεπέ ρατῖς {αικεπ ἵη βἰηρῖης 
ὮΥ ιο τεβρεσίῖνθ Ρετ{οΣΠΙΕΙΒ. 

8δ. θεοπρόπιον. «4π ογαοῖε: απᾶ ἵπ Ἡ]. 
Μ. 3238. θεοπρόπος, α ἀῑοίπεν. Τ]ε οἱὰ 
ΕταπηπλαγΊαης ἀετῖνε {πε ψοχάΒ εἶί]αν {ποπ 
θεὸς απά προειπεῖν, ὂν ἀπὸ τοῦ τὰ τοῖς 
θεοῖς πρέποντα λέγειν. Ἑιίίτπαπη Ἠουν- 
ευεσ, Τη Π5 {/οτίῖοφμς, ἀεάασες έλεπα ΠΠΙΠΙ6- 
ἀϊαίε]γ ἴποπι {λε ρεϊπή να Μα λοα οἳ 
πρέπειν, Ἱ. 6. εππίσαγε. Ῥεε 1]. 104. 
Ἠεποε θεοπρόπιον ον] Ῥε απ δις 5οπί 
{οτίἩ {ποπα α σοᾷ, απᾶ θεοπρόπος, ἴΐφ ἱπίεγ- 
2γείεν. 

86. οὐ μὰ γὰρ Α. Τ]ο αἄνετρ μὰ 15 
τδεά οπΙΥ ἵπ αά]αγαοΠΒ, απᾶ 1έ 16 αἱηχοδί 
Ἰηνατίαβ]γ αοοοπιραπ]εά ὮΥ ἐλο αβπγπηαίΙνε 
ναὶ οἳ ἴλε ποεραΐῖνο οὐ, {ο ἀθίεγπιῖπο 1ΐ5 
Ῥοψεν. Ίπ περαίϊνο αξββενεταίίοἩΒ, ἵό 18 
ΒΟΠΙΕΤηΘΡ 5ο 45 Αα εο]ίατγ Ρατ σ]ε, α5 1 
Του µή ; Ῥαί ΏεγνεΥ, αἲ Ἰεαδί ἵπ Ηοτηατ, 1Π 
α/Ητπια{Ιοπς νου ναὶ Ῥτεβχκεα.: Τ]α5, 
ΙΠ/. ν. 2994. ναὶ μὰ τόδε σκῆπτρον. ὠῬεθ 
ΟΠ Υ. 256.--Κάλχαν 15 {1ο Ῥτορογ γοσα{ῖνο 
ἔποτη {πο οι]ρίπα] ποππα νε Κάλχανς, 1π 
ν/ΙοἩ {πε ν 19 τε]εσίεὰ, απά ἴπο Ῥτεσαεάϊπς 
β]ονί νοννε] Ιοηρίπεπεᾶ. ΊΤΠαβ αἰδο Αἶαν, 

Θόαν, απᾶ ιο Ἰϊκο. ο ᾖπᾶ, Ἠούονεσ, 
Πουλυδάµα, ἵπ Π. Ν. 751: απά «οπηο οίμον 
εκοερίοπΒ. 9εο6 Μαϊ. αν. αν. 5 74, ὃ. 

88. ἐπὶ χθονὶ δερκοµένοιο. Ώ{ε οἴνεπία 
εἰ υἰάεπίε, α5 ἵπ Τετοπί. Έπη. Ι. 1. 28. Τ]ῃο 
γογρς δέρκεσθαι, βλέπειν, απᾶ ὁρᾷν, ατα 
{γο(πεπ/{]γ αδεᾷ, απᾶ ππογθ εβρεοῖα]]γ ἵπ έ1θ 
Τταρ]ο Ροεί5, 1η {με 5εη5ε οἱ ζῆν, το ζΐτο. 
Ἐωπίρ. Ἠεο, 911. Οὐκ οὖν τόδ’ αἰσχρὸν, 

εἰ βλέποντι μὲν φίλῳ, Χρώμεσθ', ἐπεὶ δ᾽ 
ὄλωλε, μὴ χρώμεσθ’ ἔτι; ΒαρῥΙ. 77. τὰ 
γὰρ φθιτῶν τοῖς ὁρῶσι κόσμος. ΙρΙ. Τ. 
719. ΘορΠ. ΑΙ. 9862. Μοτε Γοημομί]γ οὐ] 
νη(Ἡ ἐλε αἀάἴΠοπ οί φῶς, οὗ φέγγος, οἳ {έμο 
Ἰκαο, Έτ. ἨΙρρ.4. φῶς ὁρᾷν ἡλίου. Ἠεο. 
250. ὥστ᾽ εἰσορᾷν γε φέγγος ἡλίου τόδε. 
Α]οεσέ. 18. θανὼν πρὸ κείνου, μηκέτ᾽ οἰσ- 
ορᾷν φάος. (Οοπιραχε Υν. 982. 689. Απά 
5ο Ἠοπι. ΤΙ. Σ. 61. ὄφρα δὲ µοι ζώει καὶ 
ὁρᾷ φάος ἠελίοιο. πας ἴπο Ταβπς πδεα 
ἴαα Τον οἶία. Ὑπς. Απ. ΤΥ. 91. 4ππα γε[ογί : 
Ο Ίασς πιαφὶ ἀἰ[εοία 8ογογ. 6ο αἱδο ἰ]α 
ποίο οἩ Βππίρ. ΕΠωΠ. 1100. Ῥεπία]ομ. αν. 
Ῥ. 996. 

90. ἣν εἴπης. μετ α εοπ]ῖοη 15 εχ- 
Ῥτεβδεά, ν/ΠΙ6 ΠΙΑΥ ῬγοβαβΙγ οὗ ΡοββῖβΙγ 
ἰα]κο Ῥ]ασθ, ἐς Ῥατίο]ε 15 αδεά, ας Ιέ 18 
Ίετο, νη(Ἡ ἴ]νε βαρ]αποίίνο, 

91. Μαάαπιο ῶασῖον οἩδεσγας, ἰ]αί ια 
γοτῦ εὔχεται 15 Ιπεεπάεᾶ {ο {Πτουγ α ἀεστεα 
οἱ οοπίεπρὀ Ἱροπ έ]ε απἰλοτΙ{γ οἱ Ασα- 
ΤΊΕΠΗΠΟΗ, Νο, ἰΠοιρῇ ο που (νῦν) Ῥοαξί- 
εᾱ οξ Ἠ]5 Μονετεϊρηίγ οὖεν α]] {πο ἄτοσῖαπι 
{ογ665, ννου]ᾶ, αἲ Ἔμοα οἶοξο οἳ ἰπο σγαν, Ὦο 
τεζιοεᾷ {ο α ενε] υί έλα ρχ]πσεςῬ οἱ ίπε 
οὔιετ ἄτεσῖαπ είαΐε5, α5 Ἰαπς οἱ λΊγεοπες. 
Ῥαέ {πε Ἡοπηοτ]ο βΙσπ]Ποαίοη οἱ {πο νενΡρ 
εὔχομαι 15 ποί {ο ὁοακί, Ῥαέ ΒΙΠΙΡΙΥ {ο Ῥγο- 
158: ΟΥ, ΠΊΟΤΘ ΡΥΟΡΕΤΙΥ, εὔχεται εἶναι 18 
ποθ]ης ποτε έλαη α βπηρ]ε Ρετῖρ]ταδίς {οτ 
ἔστι. ἵπ Ῥτουί οἱ {Ιδ. Εχγπεβδά αἀάποςδ 
Π. Β. 82, ν]ενο Νεβίοῦ 1βες Ρτοεσῖδε]γ ἴ]ια 
Β4Π10 ν/ογάβ, {ο αάά {ο {ιο απί]οτΙγ οἳ 
ΑΡΑΠΙΕΠΙΠΟΗ, ΝΠΙΟΗΠ αγο Ίετο βαρροδεᾶ 
{ο ἀείγαοί ἔνοπι Ἱέὲ Ῥ]αΐοη. 6ους. ΣΩ. 
ῥήτορα ἄρα χρή, σε καλεῖν ; ̓ Εν ἀγαθόν 
γε, ὦ Σώκρατες" εἰ δὴ, ὅ γε εὔχομαι εἶναι, 
ὡς ἔφη Ὅμηρος, βούλει µε καλεῖν.-- ΟΙ 1119 
εχρτεβδίοη πολλὸὺν ἄριστος, 8εο {μα ποίθ 
οὗ γ. 72. 
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Καὶ τότε δὴ θάρσησε, καὶ ηὔδα µάντις ἀμύμων 

οὔῦ 9. με Ας ώ -- . ’ ὔυρ) ς ΄ 

ὑυτ᾽ ἄρ)᾽ ὀγ εὐχωλῆς ἐπιμέμφεται, οὔθ) ἑκατόμβης, 
᾿ Σο .) 3 -- Δ 9. ρ ο αλ) / 

Αλλ᾽ ἕνεκ ἀρητῆρος, ὃν ἠτίμησ᾽ ᾿Αγαμέμνων, 

0ὐδ) ἀπέλυσε θύγατρα, καὶ οὐκ ἀπεδέξατ ἄποινα. 0ὅ 

Τοῦνεκ) ἄρ᾽ ἄλγε ἔδωκεν ᾿Εκηβόλος, ἠδ ἔτι δώσει’ 

0ὐδ ὅγε πρὶν λοιμοῖο βαρείας χεῖρας ἀφέξει, 

Πρίν γ) ἀπὸ πατρὶ φίλῳ δόµεναι ἑλικώπιδα κούρην 

92. ἀμύμων. ἸΙγγεργοαοσ]ιαλῖο.  Ῥε]ο]. 
ἅμωμος, ἀγαθὺς, καὶ ἄψογος. Τὲ 5]ιοαὶά 
58ΕΠΙ, ἨΟΙΥΕΥΘΥ, ἐ]αΐῦ ἴ]ιο πνογάς θεοείκελος, 
ἀμύμων, θεοειδὴς, δῖος, απᾶ {με Η]ε, αγ 
πού Ιπίεπᾶςᾶ {ο ΠΠΡΙΥ Ρετ{εσίίοη, Ῥα{ ππεγε]Υ 
βαρεγ]ογΙ(γΊηπδοπηε ρατίῖοπ]αν απαΠΠοαΒΙοπ5; 
35 οὐάγαφο Ἱπ ΑΕΠΙ]]65, τοἰκάοία ἵπ Ὀ]γεςες, 
ο. Τ]π5, δτος, 45 αρρ]εά {ο {Πο 8σα, ἵπ 
ν. 141, πιαδί Ῥο τεπάετεά φτεαῖ, ταδί, ετραἸ- 
εἴνο. Ἠϊνς. «Έπ. Τ. 618. Ρεγ Ίπατε πιᾶσΏΠα 
Παἰἶαηι δεφἩπιγ Πισϊεπίειι. Τηα5 8ἶ6Ο σα 
χαβρεοί {ο {πε γγογὰ ππᾶεσ οοηδΙἀετα{ΙοἩ, 16 
15 τεππαχ]κεά ὮΥυ ΑΡρο]]οπίαβ {πε βορΗϊςέ, 
ἐπαί, α5 αρρΏεά {ο «ἀ4φικίις (04. Η. 29), 
1ξ τημςύ ΠπΘΑΠ, οὐχ ὁ καθόλου ἀμώμητος, 
ἀλλὰ πρὸ τῆς µοιχείας. Ο4 {ο ρατίσ]α 
δή, νι αἄνενρς οἱ Επῃε, 5εε οπ Υ. 6. Ίπ 
{πο πεσί πα, ἄρα τείαΙπς 15 ΡΥΙΠΙΑΣΥ 5ἱσ- 
πῃοαίῖοη, {ποιρ] {Πα εἶααδες οἳ ἴ]ια 5εή- 
ἴθησα ανα Ἱηγεχίεά: ΊΤΠα φοᾷ 15 ἐποεπεσᾶ 0Ἠ 
ασσοαπέ οἱ Πῖς Ργίεξί, απ πού ἴΠιεγείοτο οι ἀο- 
οομπὲ ὅο. 3ὧ68ε ΟἨ γ. ὃ. 

97. χεῖρας. Ματ]κ]απᾶ εοπ]οοίατες κῆρας, 
νημ]ο]ι Ἰ/οἱ{ αρρτονος. Ῥαΐ έ]ιο σεπμᾶνε 5 
πού Ιηπ χερίπεης {πο 5εΠ5ο Ῥείησ {παῦ 
ΑΡοῇο νν] πιοί γεδγαῖπ ἸΦ Ἰαπᾶς Τγοπι ἴ]ιο 
Ίίασμε, Ἱ. 6. ἴποπι 5επάΊπσ 16 απποηςσ {πο 
ἄτεείς, απῖ ὅο. Θαολ 185 ιο οοηδίαηί 
Ἱπρογέ οἳ ἀπέχειν τί τινος ἵπ ΗοπιεΓ. 
Τ]α5 ΤΠ. 7. 96. Αἴ κεν Τυδέος υἱὸν ἀπό- 
σχΏ Ἰλίου ἱρῆς. Τπε ρατΏςσ]ε πρὶν, ἴοσε- 
Όλος. πνίἩ ἕως, ἔστ᾽ ἂν, µέχοι οὗ, ΥΥΠΙοΗ 
ἀεποίε α 5Ρασε οἳ πια Ῥεγοπά νΥΠΙοἩ 8ΟΠ16- 
ἐπῖησ έακος Ῥ]ασα, αγο αδαα]]γ οοηρδίσασίεᾶ, 
]ῆκο ἵνα, ὡς, διο., νι ία ορίαίΊνε, νεῃ 
{ο αοίῖοη οἱ {με Ῥτοροβίίοη ἵ5 Ῥαςί, 
Άπά νι έλα οοπ]αμοίνε νηεηπ 16 ἵ5 Ρτε- 
5οηπί ος {πίατο. ερ οἨ γ. 26. Μαιΐ. 
αν. ἄν. 5 609. ΤΠ Ἠοππετ, Ἠούεγετ, ἵπ 
Γαΐέατο αοἴῖοΠς, Τέ 5 οἴίεη οοηδίγασεεά νέα 
έπο Ιπάϊολῆνε, 5 ἵηπ {πο Ῥγεδεπέ «356, 
β4ργὰ ν. 29, απά εἰξεν]ποτο. ΈΤ]μο Ρεπετα] 
εἰσπ]ῃοπίῖοη οἱ πρὶν, ἵπ ἴε Ῥοείς, ἵ5 ενα 
οί α 5ἱππρ]ε αἀνετορ, [ογηιεγίή, 1π ιο 5εΠ5θ 
οἳ πρότερον, 5 αδεά Ὦγ Ῥτοδρ ἩΤΙί6Γ5. 
Τις, ἵπ ΤΠ. Β. 119, 1615 ορροβεᾶ {ο νῦν. 
Όοπιρατο ΤΙ. Β. 472: παπά 5ο πολὺ πρὶν, 
(οπᾳ απο, ἵπ Λ. 206. Ν. 161. Ἠεπςε, ἵπ έθ 
Β4ΠΊ6 ΤΠΑΠΠΕΣ 48 πρότερον 18 {ο]]ογεά ὮΥ 
πρὶν ἵπ ΡΣ088, {πε Ῥοείς {τεαπεπ]γ ἆοαβ]ε 
πρὶν, 85 ἵη ΙΙ. Β. 948. 54. Ἐ. 4θ. 899. 
Σ. 964. Τ. 170. Φ. 294. Ο. Ίδ[. ΤΠ Όιεδε 
ἸηβίαηςεβΒ {1ο {οΓππεσ Ρατίίσ]ε ἶ5 ποί τεάιη- 

ἀαπέ, Ῥαέ αἀάς α ἄεστεο οἳ εηρῃαβῖς {ο έα 
Ῥτοροβίεῖοῃ, νη]ο]ι 15 Ίετε απἆ εἶδενπετα 
Ἰπογεαδεά ὮΥ έῑε αἀάϊδῖοπ οἳ γε ἵπ {πε 8ι10- 
οεεά(ησ οἶααςδο. Ἐπδίαίβίας οΏδεγνθες, (λαό 
ν/΄ηεχετεΓ πρὶν ἶ5 Ένας περεαίεά, ΐ1ε Ιαΐΐεν 
πηδέ Ῥε {ο]οπεά Ὦγ απ Ιπβπίήνο,. ΕΒαῦ 
{ποασᾗ απίνεγβα]]γ έγαθ 1 Ἠοππεν, {πε τα] 
ἆοεςδ πού αΡΡΙΥ ἴο 5ποσθεᾶῖηπς τΙ{ΕΤΒ. 
ΑτδίοΡΏ. Ῥαο. 1112. οὐ γὰρ οἷόν τε 
Ἡμῖν πρὶν διδόναι, πρὶν καὶ λύκος ον 
ὑμεναιοῖ. Ἡοορενεεηπ ἆε ΒΡαγίοιζϊε, Ῥ. 
477. 

98. ἀπὸ π. ϕ. δόµενα. Α Τπιεεῖς. 
Α5. βα0]θοί, 5ΙΡΡΙΥ αὐτὸν, Ἱ. 6. «4ζαπιοπι- 
ποπ. 6ο Μαΐ τ. αγ. ὃ 294. Βαίίτι. 
ξ 129. 0Ρ5.8. Ἠεγπο Ργείετς {με ἀενῖνα- 
Ώοτ οἱ έμε αά]εοίῖνε ἑλίκωψ, οἱ ἑλικῶπις, 
{τοπα ἴ]ε νεΥΡ ἑλίσσω, Το το]! ; οἶσογε οσι{ο- 
γην εν πιο αίεπι ἀεοίαγαίο. Ἠεποε ἵέ 
πγοα]ἀ Ῥε τεπἀετεᾶ, ᾖαοΐπα γοἰῖπφ εφες. 
Ἐπρδία ας ἀογῖνες ἴῑα ννοτά 1π ίππο 54πηθ 
ΠΙΠΠΕΥ, Ῥαέ Ες εχρ]απαίίοη ἵ5 ἀῑπετεπί : 
ἑλίκωπες' οἱ ἀξιοθέατοι καὶ ἑλίσσοντες 
τοὺς ὦπας τῶν βλεπόντων εἰς ἑαυτούς" 
κούρη δὲ ἡ ἑλικῶπις, ἡ ἀξιοθέατος καὶ 
τοὺς ἐραστὰς ἐφελκομένη. Ί]νας 1ὲ ννοα]ἀ 
ΙΠΙΡΙΥ, αἰτασίῖος, θεαµζγιῖ; Ἀπᾶ, α5 αρρ]ιεᾶ 
{ο {μα ἀτεεῖαπ Ῥτῖησες Ιπ ν. 989, ππα]εκίο, 
αἰφπίβρα. Ῥετμαρδ, Ἠονενοασ, έχε Ῥεςί Ἱπι- 
ἐεγργείαίῖοἨ ἶ5 πα οἳ ἴπε Βοποβαδέ απά 
ολες, κο ἀθάπος έῑιε γνοτᾶ {τοπα ἑλικὸς, 
ὐζασ];, νυπῖο]ἃ 15 ενιἀεπί]γ ἴἶιε τοοῦ οἱ ενα 
οοσηαίο υνογά ἐἑλικοβλέφαρος, ἵπ ΕΙπά. 
Ργίμ. ΤΥ. 905. Τί 15 οεγίαῖη {μαί Ίαγσο 
απᾶ Ὀ]ασ]ς εγες Ίετο Ἰοοκθοά προν ὮΥ έε 
ΑΠοϊεηέ5 5 πιατ]ς5 οἱ στοαί Ῥεαιίγ. Ἠογ. 
ο. 1. 95. 11. Εί Ιγγουπι πὶφγί οσιζῖς πῖ- 
σ)οψμο (πε ἄεοογωπ. Απά Ἠεποθ 49058 8, 
οπδίοπα, ν/ΠΙεἩ ἵνα5 Ῥτενα]επί {μτοασ]οιαό 
ἴπε Εαδίέ {τοπι ἴἶιε εατ]εςδέ αρες, απιά νν]]ο]ι 
ἶ5 {γοᾳποπ{]γ αἰαάεά {ο ἵπ ΗοΙψ Ἠγτῖε, οἳ 
Πησίηρ έλα οοΓΠεσ5 οἱ με 6γες νέα θίασίς, 
{ου {λε Ῥαπροςξε οἳ Ἱπετεβδίης {πεῖσ Ἰαδίτε, 
απᾶ πια]ῖησ (πετ αρρεατ Ἰαχσετ. (Πεγεπῃ. 
ἵν. 90. Εζεκ. κκΙΠ. 40. 9 Κἴπσς 1κ. 90.) 
Φε Ἰμοπψίῃ οἨ Τβαῖα]ι 11. 16. ΈΤΠε βαπιο 
ΡεουΠασ]έγ 15 ποβσεά α5 51] ἵπ εχϊδίεπσε 
ὮΥ ῬΒοπη]ηῖ, νο τε]αίες ἵπ 5 Ττανεῖς, 
νο]. 1. ρ. 265, ἔπαί « νε πιοξδύ τεπιανγκαβ]θ 
{ταῖς ο{ Ῥθδααίγ ἵπ ἴπο Ἐαδίέ ἵ5 Ίαγσε Ῥ]ασ]ς 
6765, απά 16 18 ν/ε]] Έποννη ἐπαῦ παίατο Ἰαβ 
πηαάο ἐς α ολατασίετῖςίῖο οἱ ἴλε νΟΠΙΕΠ 
οἱ Όιοδο οοαπίκθ. Επί ποί οοπεητεἁ 
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πριάτην, ανάποινον, ἄγειν ἱερην ἑκατόμβην 
. / 

Ες Χρύσην' τότε κέν µιν ἱλασσάμενοι πεπίθοιµεν. 1009 
π ο "ας πο. .α. πώ λ κ - ο η) 

ἨΗτοι ΟΥ ως ειπων κατ αρ ἔζετο τοῖσι ὃ ανέστη 

ρως ᾿Ατρείδης εὐρυκρείων ᾿Αγαμέμνων, 

᾿᾽Αχνύμενος' µένεος δὲ µέγα φρένες ἀμφὶ µέλαιναι 
Πίμπλαντ’, ὅσσε δέ οἱ πυρὶ λαμπετόωντι ἐΐκτην. 

ϱ) 

Κάλχαντα πρώτιστα κἀκ ὀσσόμενος προσέειπε' 105 
/ - - 

Μάντι κακῶν, οὕπω ποτέ µοι τὸ κρήγυον εἶπας. 

πα θ] έπεςο σἳις οἱ παίπτο, {Ίοβε οἱ Ἐσγρί 
ΕΠΙΡΙΟΥ ενεχγ ατί {ο πια]κο ἐ]λεῖσ εγες αΡρεατ 
Ίαγρες απά Ῥ]ασκεν, Έον ἰδ ῬαχροςῬο, 
Γεπηα]ες οἱ εΥετΥ ἀεδοτιρίίοῃ, Μαλοπιείαη, 
σενν, Οµτ]εαη, τε] απιἀ Ροοτ, α]] ἄπρο {πο 
εγερτον/5 απά εγεἰαδῃες νι Ρ]αο]ς ]οαᾶ 
33. ΟΡΕΤΑΙΟΠ ΝΕΟ {ο Ἡοπιαῃ Ἰαάῖος 
Ῥεασϊθεά οἱ οἱά, απά ννΠῖεἩ «Ἰανεπα] Ίας 
ἀεβδονίρεά νη(Ἡ 50 ππασ] οχασίησβς. ἜΤ]Πθγ 
Ῥεβεϊάθς πιατ]κ νὰ 16 ἐπε αησ]ες οΓ έ]ιε εὗο, 
νυηίσ]ι π]α]κος {1ο βββινο αρροασ ργεπίογ.”, 
Πε Ῥαββασο οἱ ;ανεπα] {ο αν]Ιε] νε ἴνλ- 
νε]]εν α]αάες, 15 βαΐ. ΤΙ. 95. ΙΠ11ε ιρετοῖ- 
ζἵμπι πιαᾶϊᾶα Γϊσίπε ἰαοίωπι Οὐίφια Ίγο- 
απο ασα, ϱρἰπφϊέφιιο {ιπιεπίο «4ἱ{οίδεπε ου - 
ο. ΤῬετα]]ατ οΌβετνες ἵπ μίς Τνεαβῖεο 
Φε Ηαλδίι ΛΓιζεγιωπ, οἩ. 11. Λ/ίσπο ριζ- 
ο6γε οοµίογωπα επογαΐα ργοζιοιπίατγ. 9εε αἷδο 
σπα]. Ῥομας, Υ. 16. Ῥ]μ. Ν.Η. ΧΚΧΙΙ. 6. 

100. πεπίθοιµεν. Ὀθεε Ῥτείϊπα. 0055, 
Ῥεεί. ΤΥ. 59. ΟΕ πε ουπβίισΏοἩ, 566 έἶπα 
ποῖε {ο γ. 95. 

105. φρένες. Τ]1ε Πἰαρλγασπι. 1Π βοπο- 
ΣΑ], φρὴν ἵ5 ἴμο Ρτ]ποῖρ]ο οἱ {ἐποασ]ί απά 
Ἀοθῖοπ, ἔιο πα εγείαπά σπα; α5 ἀῑδπσιᾶς]εά 
ΊΤοπα Θυμὸς, πιεπίαϊ ΕπΕΥΦΗ. Όαπαπι: θυμὸς 
ἀαί ἱπιρείμπι; φρὴν ΌΕΥΟ σοηκἰζζωι. Έτοπα 
Ώιε ΙπίΙπηβίε οοΠπΠεΣΧΙΟΠ, ΏΟΊΥΕΝΟΣ, Ώοίνγεοῃ 
{πο ορεσα{ίοη οἱ Πιο πηπᾶ, απᾶ {1ο Ργῶ- 
οογᾶία ος ἀἰαρ]γαφπι, πο γγοτᾶ ἶ5 Γπεφιεπί]γ 
ἐσδηβ[εγτεᾶ {ποπη ἴπε πιεπία] {ο {με ΟΟΥΡΟ’ 
γεα] {μποίῖοης. Ἐπβίαίμίαδ: φρένες οὐ 
µόνον ἀσωμάτως καὶ νοητῶς ἐπὶ λογισ- 
μοῦ, ἀλλὰ καὶ µέρος τι τῶν σπλάγχνων, 
ὃ καὶ διάφραγμα λέγεται. Ῥο]αςσ, ΠΠ. 4. 
45. τὸ διάφραγμα, ὃ καλοῦσι φρένας. Τη 
ἐς 8εη8ο 16 15 ποί αμαραα] ἵπ Ἠοπιογ. 
Όοπαιραγα 1. ΤΠ. 481. ὅθ4. Ῥο αἶδο ἵπ 
«ἘβοΠ. Ἐτοπι. 906. κραδία δὲ φόβῳ φρένα 
λακτίζει. Τῃο ερ]μεί µέλαιναι ἵδ ΑΡΡΤΟ- 
Ρτίαίε, α5 ἵπ ν]ο]επό Ῥπτβδίβ οἳ ραβδίοπ {ια 
γεῖπβ αὐοιί ἴἶλε ῥγαοογᾶῖα ἨῬεσθοππε 8ΥΥΟΙΠ 
απᾶ Ῥ]ασ]ς νη(Ἡ Ῥ]οοᾶ. Ῥο]ο]. µέλαιναυ 
τεταραγµέναι διὰ τὴν ὀργήν. θε, Ἠουν- 
ΕΥεΣ, ο ΤΠ. Ρ. 88. 

104. ὅσσε. Ῥεο οἩ Τ. Ψ. 477.--ἐίκτην. 
Ῥ]αφᾳ. Ῥετῖ, {ον ἐφκείτην, 19οπι εἴκω, {ο 
φπεεεηιὺῖο; αδεὰ οπ]γ 1π ἴλε Ῥετίεοί. Τ]ο 
νοννε] οὐ ἀῑρ]γίποισ ἵπ ἐΠῖς {εηςο 15 {γ6- 
απεη{]γ 5γποοραίεά 1π ἴλο Ῥοείβ: 48, ἵη 
Ἠ. Β. 94]. ἐπέπιθμεν Του ἐπιποίθειμεν. 

1. 49. εἰλήλουθμεν {οΥ εἰληλούθαμεν. Θεο 
Μαι. ατ. 6ν. δ 196, 6. ἨΙν ο οχ- 
ΡΣΕΡΒΡΙΟΠ ϱΟΠΊΙΡΩΥ6 Ὑ]πσ. Απ. ΧΙΙ. 101. 
ΠΗἱς αφϊδιγ Ταγΐς, ἰοίοφψμε αγαεπίὶ αὐ ογε 
οὐπίίω «αὐκίεμιπί; οσα πιῖσαί αογίνις 
ἐσπῖς. 

195. κάκ᾽ ὀσσόμενος. Τηϊ5 ελοπ]ά πού 
ρε (απε]αίαά ἰογτὸ ἐπίπετς, ννΙί]ι ἶιο σεπε- 
τΆΠίγ οἱ οοπιπιοπίαίοι5; Ῥιαέ πια[έ ϱΥ- 
Μαφϊέη», «Ῥοάϊπς 11 ἍΑἰποαρ]ῃ ὄσσομαι 
πγοα]ά Ῥε νε γορι]ατ οί {οστα {ου ὅπ- 
τοµαι, Ἱὸ πβαθ]]γ, ὀποιρι πού Ιπνατίαβ]γ, 
βΙρη]ῇθ5 {ο Ῥγεβαθο. Όοπαιρατο ΠΠ. κα. 17. Σ. 
224. Ω. 1172. Ἠεπεε 1 πιαΥ Ὦε ἀετινεά 
ΓγοΠ1 ὕσσα, ΝΠΙΟἩ ἵπ {115 Ῥοεί ἀεποίθΒ αι 
οππίποις ο Φογ]ιάϊο ποῖσες 35 ἵνα Ἡ. Β. 
99, πνηετε 1έ 15 ρεγ5οπίβεά, απά τερτεβεπίθἆ 
35 Διὸς ἄγγελος. ο ΥΠ]οΐεοι: απά Ῥοἵ- 
ΡΙΨΤΥ, ἵπ 15 Θιαφίίοπε Ποπιεγίοώ, 16. 
ἔστι Όσσα ἡ θεία φήμη. 38ε 85ο 04. Α. 
2855. Ω. 419. ΑΠετμασᾶς Τὲ «απο {ο ϱἳρ- 
ΠΙ(γ Γωπα; απᾶ ΈΊεπος (ο τοῖσε ΦΙΠΙΡΙΥ, 45 
ἵπ Ηεβῖοᾶ. Τπεοσ. 10. 405. 8653. Ίπ Ἰϊκα 
ΠΙΔΏΠΕΥ ὄμφη απά φήμη Ὕνεχο πποᾷ Ρτί- 
τηαγ!]γ οἳ απ υπιίποις τοῖσε; α5 ἵπ ΠΠ. Β. 4. 
Οα. Β. 956. Υ. 100. Οοπιρανο Ἠετοά. Υ. 74. 
Ῥοτϊῖνεά {ποπι ἴα {οΥππετ 15 Ζεὺς πανοµ- 
φαῖος ἵπ Π. Θ. 250. 

106. µάντι κακῶν, οὕπω κ.τ.λ. Τ1ή5 
Ραβρίοπαίαε Ἰηνεσίῖνε οἱ ΑσΑΠΙΕΠΙΠΟΠ 1118- 
{παΐος λε Ῥτονετῃ, εαν οὔΐϊωπι ραγίές 
απᾶ ραγΠοπ]ατ]γ ἵπ τεραγά {ο Ῥ6ΓΒΟΠΒ 
εχα]ίεά 5ία1οΠ5, Ίο απο Ῥεοπ]ίασ]ν ἵπι- 
Ραθϊεπί οἳ τερτοοί. Ίε Ἠανο α δΙπΗ]ας 
Ἰηβίαπος ἵπ Ἠο]ν τί, ἵπ ΑΠαΡ5 τερΙΥ 
{ο «ΓεἰοβΠαρ]αί, τερροσίπςσ {πε Ῥτορ]οί 
ΜΙεκίαα: Ἰ Κίπρδ αχ. δ. ΤΧΧ. Εἷς 
ἐστιν ἀνὴρ εἰς τὸ ἐπερωτῆσαι δι αὖὐ- 
τοῦ τὸν Κύριον, καὶ ἐγὼ µεµίσηκα αὖ- 
τὸν, ὅτι οὐ λαλεῖ περὶ ἐμοῦ καλὰ, ἀλλ᾽ 
ἢ κακὰ, Μιχαίας υἱὸς Ἰεμβλαά. Τ]ο 
{οττηεν απ/αγοιταβ]ε ΡΥ.ἀἰσίοπβ οἳ Οα]- 
εμας, {ο πη]οῖ ΑςΑΠΙΟΠΙΠΟΠ αἰμιάες, 16- 
Ἰπίεά {ο ἴλε (επ γεατθ ἀπταίοιπ οἱ {θ 
βἴεσο οἳ Ττου; νηέμοιέ τείεγεπσε, ἨοεΥετ, 
{ο ἴλο πεοεβεῖέγ ο {πο οκρίαίοτγ βαοτίῄσα 
οἱ Ἠῖ5 ἀωαρηίοτ Γρ]ήρεπῖα αἱ Απ]ϊς, νΥηῖο]ι 
νας απαιεδοπαΡΙΥγ απ΄ Ἰπγεπίοη 51056- 
ᾳπεπέ {ο ἔ]α ασε οἱ Ἠοππογ. Ῥ6ε οἩ ΤΙ. ]. 
146. ΊΤ]ε τερείΠῖοπ οἳ ἴ1ο 6απιο ἐΠῖπρ ἴἵπ 
Ειΐ5 απά έἶνε ἔννο {ο]]ονήηρ πες 15 αθἰα]- 

σ 
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Δ 
Αἰεί τοι τὰ κάκ᾽ ἐστὶ φίλα φρεσὶ μαντεύεσθαι' 

” 5 ” ” 

Ἐσθλὸν ὃ οὔτε τί πω εἶπας ἔπος, οὔτ᾽ ἐτέλεσσας. 
. - ” 

Καὶ νῦν ἐν Δαναοῖσι θεοπροπέων ἀγορεύεις, 
Ὡς δὴ τοῦὸ ἕνεκά σφιν ᾿Εκηβόλος ἄλγεα τεύχει, 110 

Οὔνεκ ἐγὼ κούρης Χρυσηΐδος ἀγλά ἄποινα 

Οὐκ ἔθελον δέξασθαι, ἐπεὶ πολὺ [ούλομαι αὐτὴν 
Οἴκοι ἔχειν. καὶ γάρ ῥα Κλυταιμνήστρης προβέβουλα, 

Κουοιδίης ἀλόγου., ἐπεὶ οὔ έθεν ἐστὶ χερείων οριοιης χου, ] 

Ῥπέοά Ὦν Ἐπδίαίμ]ας {ο {Πο ν]ο]επέ Ραξξῖοπ 
οἳ {πε 5ΡοαΚοτ, πΠίοἩ τπαΚκες Ἠϊπι Ιπβῖςέ οἩ 
πε εαν]θεξ πρρευπιοδέ 1π Ἠΐ5 πηπά. ΈΤ]α 
επε]έῖο πω, υη]ςεὰ 5 5αρ]οϊπεά {ος {πε 
τηοδί Ρατ {ο περανο Ῥρατίε]ε5, ας ἵπ 
οὕπω, µήπω, οὐδέπω (τ. 108), απιᾶ {πα Η]κε, 
Ἠπηές εἶπεν λε ἐἶπιε ΟΥ ΠΙαΠΠΕΥ οἳ Π 
αεΠοἨ ; απά 15 τερρεοϊνε]ν εαπϊνα]επέ {ο 
Ἰηελεγίο, οτ δή απ ΠιεαΠπδ. Ῥεθ 8ἱ5ο ΟΠ Υ. 
194. πίτα. Ίπ 155 {επρογαί πδε Τε 15 ο[εεῃ 
{ο]οννεᾶ Ὦγ πότε, νν]ε]ι 1έ Ἠπαϊές {ο ἔῑιο 
Ῥτερεπί απάἀ ἴ]ε ραςί: ας ἵπ Οπῖ5 Ῥ]ασε, 
οὕπω ποτὲ, πενεγ Ἰ]εγίο; οὕποτε, οἱ Ἱξ- 
5ε]{, Ρεῖπς ΙπάρΠιΗξε]γψ,πετετ; ἃ5 Τη ν. 204. 
ΟΕ ποτὲ, 5εεοπ ν. 202.---κρήγυον. Επδίαίῃ. 
τὸ ἀγαθὸν, α8 ορροδεᾷ {ο µάντι κακῶν. 
Τη {1ο Βαπ1θ 5εΠ56, ἐσθλοὸν Τοουγ5 ΙΠπΠο- 
ἀαίε]γ. ἨεδγεΠ. ἀγαθὸν. ὠφέλιμον, ὑγιές. 
γΠ]οῖβοπ : τὸ τῷ κέαρι ἡδὺ καὶ προσηνές. 
Απᾶ 5ο Ῥοσρ]ντ. Θπωςί. Ηοπι. 16. ΈΤ]ιο 
ποτά ἆοε5 ποέ οσα ασαϊπ 1π Ἠοπιεν. ΤΠ 
ΤΠεοσσῖ6. Ἐρϊστ. 21, 1ὲ 15 ορροδεά {ο πονη- 
ρὸς, απά ἵπ Τάγ]. ΧΧ. 19, ἵε ἶ5 ααπε]αίεά 
τεγηπι, «πας Σ ΥΥΙο] 15 οεγίαϊπ]γ ποῖ 15 
εἰσπϊβοαίίοηῃ ἸἨετε. ΤΠο αγίᾶε]ε ἵπ 5 
απᾶ {πε πεσέ πε 15 5ἰγ]οί]γ αστεεαβ]ε σθα 
πο Αίῑο Ιάϊοπι. Ῥεε οἩ Υ. 0. 

107. ἐστὶ φίλα. Έοσ ἐστὶ φίλον. 
Μαι. ατ. αν. 5 449. 

111. Χρυσηΐδος. Ἔον Ο6γηρεῖς, Ἱ. 6. πε 
ἀαισ]ίετ οἱ 0Ἠχγ5ες. Επαί[εραίγοπγ πα]ς5 
απο {ογππεά ὮΥ εἰαπσῖης ἴἶιε Έπα] 5γ]]αῦ]ε 
οἱ ἔπε σεπῖ νε οἳ ἴἶνε {αέπετ”5 Ώαπιε Ιπίο 
ίας οἨ ἰς, 35 Λητωΐας (Οᾳ11πα. Η. ΒΙαῃ. 
80), Χρύσης, Πος, Χρυσηΐς' Βρισεὺς, Πος, 
Ἠρισηΐς ; οΥ Πίο ίνη οἳ ώνη, πεεοτάῖηᾳ 35 
α νονγε] οὗ εοπ5οπαπέ Ρτεσεάθς {Πε {εγπιῖπᾶ- 
ἄοη, 5. ᾿Ακρίσιος, ου, Ακρισιώνη: ᾿Αδρησ- 
τος, ου, ᾿Αδρηστίνη. Ῥεε Μαι. ατ. αντ. 
ξ 101. Έοτ ἔπε {ογπιαίίοη οἱ Ίπα[ε ΡΔἴΤο- 
ηγτηίο5. 8ε8 ΟΠ Υ. ].-- Ῥείοτε κούρης ἴἶιετο 
ἵδ απ ε]ῃΠραῖς οἳ ἔε Ρτεροβίδῖοπ ἀντὶ, ΙΒ 
{6 νετγ πδπα] αἴτετ νενος οἱ θιγίπα απά 
εεἰ[ίπα, απᾶ οί]εις πνοτᾷς ο{ {11ο Εαπιε εἶας». 
Της Επτ. Α]οεςί. 7. τῶνδ' ἄποινα. Οοπι- 
Ῥαπε αἶξο Μαΐτ. κ. 29. Αα. ΑΡοςί. γῇ. 
16. ΤΠε ε]ηρεῖς 15 5αρρ]ῖεᾶ 1π 1οεὶ ΠΠ. ὃ. 
ΤΙΧΧ. ἨΠερν. κ. 16. δεε ἨΒο5, ΕΙΡ. 
αγ. ρ. 415. Βυωίπ. αγ. αγ. ξ 192. 6. 2. 

119. πολὺ βούλομαι. Ι πιο] ει. Τε 
γετὺ βούλομαι ἀῑβεις Γποπι ἐθέλω, ἵπ εἶνε 

Φεε 

Ῥοεσιππῖησ οἱ {πε Ἰϊπε, 45 ἀεποίῖης α εὑπρίε 
ἀεείγε, Ἄνηετεας {πε Ἰαΐέετ νετρ εχρτεβδε5 α 
νηςῃ αεοοπιραπ]εά ΠΠ αοῖοῃ. Αἲ ἴπο 
5.ΤΠς ππε {με ἀϊεεποίοτ ἵ5 πο αἱνναγν5 
Ῥτεδοεγνεᾶ, ΕΊποε βούλεσθαι 15 απί{οττα]γ 
αΡρΗεά {ο έπε νν]] οἳ {Πε σοᾷ5; ῬτοβαβΙγ 
Ῥεσμαςδα πι ἔἶεπα {ο ιοί 15 {ο ἐτεοιμέο. 
Θεε Ἡ. Η. 964. εἰ ραεῖπι. Τὲ τηαγ Ἠετε Ῥε 
εἰατεᾷ {παί προβέβουλα, 1π ἴ]ε πεχέ νεσςε, 
15 {πε Ῥενί. 2. οἳ πε ππιδεά {0ΥΠΙ προ- 
βούλω. ἜΠε {οτπι θέλω 15 πεγοεχ {οππά ἴπ 
Ἠοππεγ. 

119. καὶ γάρ ῥα. «Ίεο ππῖγιπη Ίιοο; παπι 
Πίαπι απογὶ ΏΥάΠετο. ἨΗΕΥΝΕ. ῥῬπασ]ῃ 15 ια 
Ῥούγεσ οἳ Ε]5 εχρτοεξξῖοη., 1π π’ΠΙ6] {λε {ογσθ 
οἱ εαεἩ ρατΏσ]ε [5 πιαπ]{εςί, εἶπεν ἔτοπα απ 
ΠΠΥΕΙΞΙΟΠ ο {πε εἰβιξες, οἳ {Γοπ1 α τερεί]- 
ἄοη οἳ {11ε {οτεσοῖης, ἔπαςδ : απ [ {]εγε[ογε 
τοἶε]ι 1ἱ. [οΥ Ι Ῥτείεγ]ιον, ὅ-ο. ο ἴλιαῦ καὶ 15 
οορι]α[ῖνε, ῥα ἵπ]εγεπίίαί, απᾶ γὰρ αβεῖσις 
έλα γεαεοπ Του ἴ]λε Ἰηετεπςθ. Τε {ουπα ἶ5 
Ῥοεᾶς, απά εαπἰνα]επί {ο καὶ γὰρ οὖν, ἵπ 
Ῥτοξε. 68 Ἠοοσενθεη ἄ4ε Ῥαγίϊσιῖς, Ῥ. 
2156. Μαι. αντ. αγ. ξ 615. ΥΤΙ. 

114. κουριδίης ἀλόχου. 44 ἰαωγιί αἷ[ε; α5 
ορροδεάἀ, ποῖ εχαεί]γ {ο α ουποιὐῖπε, Ὁτί {ο 
νΊνες οἱ απ Ἰη{εγῖογ οἶαςς, οἱ πΥμ]οἩ, απ {πε 
Ἠετοῖς απἁ ραίτῖατε]α] ασε», 16 Ίνας πού πι 
ΟΟΠΊΠΠΟΠ η{ῃ τπεη οἱ ταπ]ς {ο Ἠανε 5ενετα]. 
ΤΈμας Αγταµαπι, να {Πε οοπδεπί οἳ Πῖ5 
νη{ε ΒαταἩ, απά {πε ἀϊῑνῖπεο ΞαπΠΕΠΙΟΠ., ΤΙΑΙ- 
πιεᾶ Παφατ (επ. αν]. 9)5Σ απά Βἰ]ια] 
απά Ζ]αλ ννεγο, ἵπ ΗΚκε ΤΙΑΠΠΕΥ, πιαττ]εά 
{ο 1αοοῦ (επ. ααχν. 22). (οπιρατε αἱξο 
1 αάρ. νι. 9]. 2 απ. ΠΠ. 7. ν. 19. 2 
Έπισς χὶ. 9. 1 0Ἠτοῃ. Ἡ. 46. 4δ. νι. 14. 
9 0πἨτοη. χὶ. 21. Τί ας Ῥεεπ ππααὶ ἵπ- 
ἀθεά, α5 ἵπ {με εατ]εν εἀΙῖοπ5 οἱ έ115 ντοτ]ς, 
{ο Ἱπίετρτεί κουρίδιος πόσις οἱ α Ίος ]1- 
ῥαπᾶ πιαγγ]εᾶ {ο α τογοῖπ, απὰ κουριδίη 
ἄλοχος, οἳ α τοῖζε πιαγγιεά Ίρ]ιεπ α τὶγθϊη. 
Οοπιρατε τς. Αὐπ. Ι. 949. ἜΤπο οἴπετ 
56Π5ε, ἩΟΥΕΥΕΣ, ἶ5 {αγ ποτε βαἰίαΡ]ε {ο {15 
Ρ]αςςθ, απά ἶ5 τποτε {Παπ εοπΏτπιεά ΡΥ ἴπε 
{αοἳ ἐ]ναί ΕΒΕτ]δοῖς, νο Ίνα αἰγεαάγ {πο νε 
οἱ ΑοΠί]]ες ἴπ {Πε Ίούετ 8εης5ε, επ{ετίαϊπεᾶ 
Ἠορες οἱ Ῥεσοπαῖπς Ἠϊ5 κουριδίη ἄλοχος 
(1. τ. 298). Α5 ἀεποβηπςσ {λε τὶσ]α] 
ΠΠΙΞίΥε55 οἱ πιαδίετ οἱ {με {αταϊ]ν, {πε 
ερ]ίπεί Ίας Ῥεεπ ἀετῖγνεά {γοπι κούριος, 
Φοεἱεὸ Τοχ κύριος; Ῥαέ Βυίππαπη (1μεχ]]. 
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116. 

Ῥούλομ) ἐγὼ λαὸν σόον ἔμμεναι, ἢ ἀπολέσθαι. 
Αὺ Ν . ιν ” δα τς ΄ .) .”/ Ἀ - 

ὐτὰρ ἐμοὶ γέρας αὐτίχ ἑτοιμάσατ', ὄφρα μὴ οἷος 
᾿ ’ 2 / κ 3 ν κα - 
Αργείων ἀγέραστος ἔω᾽ ἐπεὶ οὐδὲ ἔοικε 

Λεύσσετε γὰρ τόγε πάντες, ὅ µοι γέρας ἔρχεται ἄλλη. 190 σα .. ο ὐμ πας τΟΧ Ώ. 
3 ’ .- 

Τὸν ὃ ἡμείβετ ἔπειτα ποδάρκης δτος Αχιλλεύς' 

᾿Ατρείδη κύδιστε, φιλοκτεανώτατε πάντων, 

Πῶς γάρ τοι δώσουσι γέρας µεγάθυµοι ᾿Αχαιοί; 

Ρ. 99) τεϊαῖηε {ο χοσεϊνεὰ ἀει]ναίίοη {ΤοΠΙ 
κοῦρος, νΠ πε[ετοηοο {ο {1ο {αοῦ ὑλαί πιαχ- 
τίασες Ῥείνισεη γοιίμ5 απά ν]γσίπς οἳ /γε0 
απά ποὺῖε Ῥϊτί] Ἱνογε πενεχ οἱ {με Βοεοπά- 
ΒΥΥ οΠαταοίεγ ; απᾶά 5 εκρ]απαῖοη νη]] 
ΒΡΡΙΥ {ο αἰ] ἴἶο ο.δος νΊεγεο {πο Νογάβ 
οοσασ 1π Ἠοπιεν. Φε ΤΠ. Ἡ. 414. Ἡ. 
992. Ο. 40. 0Ο. Λ. 490. Ν. 45. Ο. 23. 
3966. Ἡ. 660. Ὢ. 190.--ἔθεν. «Ἠο]ο, Γον 
οὗ, απᾶ ἴλαί {ου αὐτῆς. Ο6 ἴο ρανίῖο]ο 
ἐπεὶ, 8ε8 οἩἨ Υ. ὅ7. 

116. οὐ δέµας, οὐδὲ κ.τ.λ. Τ16 αοσι- 
βαἡνε 15 Γγεφπεπ/{]γ Ῥ]ασεᾶ ἵη {15 ΠΙΔΠΠΕΥ 
β1ΐεγ νεχΏς ος αἀ]εοίίνες, υνϊθ]λοιέ α Ῥγερο- 
Βἰθοη, ννΠεη (με βΙσπΙΠολ{ῖοη πηαδέ Ὦο 6οΠι- 
Ῥιείεά ϱγ πο Επο[ϊδ]ι ωὐ]ι τεβρεσί ἴο. ΈπαβΒ 
πόδας ὠκὺς ᾿Αχιλλεὺς, ραβεῖπι. Ὁ6ε Μαΐ0. 
αν. ἄτ. 5 499,4. ἍΤ]ε σταπιπιατῖαης ϱαρ- 
ΡΙγ κατά; Ὀτέ ἵπ Τ]. Ὀ. 158, εἰς ἶ5 επιρ]ογεά 
ἵῃ  ΒΙΤΩΙ]4Υ οοπβδίασοη. Τε νατιαῖοῃ 
οἳ ἴἶα Ῥαχγίίε]α ἵπ ἴ]ε Ἰαΐθεν ρατί οἱ {Πα 
Ἠπε, Ἱπιρ]ῖο8 α νατγ]α(ῖοη 1Π {λε {ΘΠΟΥ οἱ {πο 
βεπίεησα, (με {ΟΥΠ1εΥ Ῥαγῦ οἱ ν/μΙεἩ τε]αίεβ 
{ο {πο ρεγδοπα] απαΠσαίίοηπ5 ο{ 0Ἠτγφαίς, 
Ἀπᾶ {Πε Ἰαΐίετ {ο Ἠεν ππεπία] επἀονπχεηίς. 
5εε Ἡοορενεεῃ, Ρ. 457. Ἐ ον ἔργα ἀεποῦπρ 
{επια]ο αοοοπιρΗβθηπιεηίς, α5 ερἰππίπς, επι- 
Ῥτοϊάςευγ, ἄτο. 5εο 04. Α. ὅδθ6. Β. 117. Η. 
108, απ οἸδει]μογε. 

116. ἀλλὰ καὶ ὥς. Βωί ϱὖεη λιιβ; ΠπεΌεΤ- 
ἔλεῖεσα.---δόµεναι πάλιν. Ίο οἶνο ὃασῖ; ἴο 
φεδίογε. ΟΕ ένο ννογά πάλιν, 598 οἩ ν. 69. 

117. βούλομ’ ἐγὼ κ.τ.λ. Ἠεπορ ἴἶιθ 
πηαχίτη, Φαἶμβ ροριῦ Ἱρτεπια Ίεω. ΤΠ ια 
οοηδίτασίῖοπ ννε πηαδί ΘΙΡΡΙΥ μᾶλλον. Τ1ε 
84πηε ε]]ραῖς οσσανς5 ἵπ ΠΠ. . 41. Λ. 919. 
Ῥ. 951. Ψ. 594, απᾶ εἰβον]ενε. {90 Ιπ 
ΒΟΡΗ. Α]. 966. ἐμοὶ πικρὸς τέθνηκεν, ἢ 
κείνοις γλυκύς. Έπαπ, Απάτοπι. 96]. Πό- 
σας ὃ' ἂν εὐνὰς ᾿θυγατέρ) ἠδικημένην 
Ἠούλοι ἂν εὑρεῖν, ἢ παθεῖν ἃ ᾿γὼ λέγω. 
Ῥεο 41βο Ἠετοά. 1. 179. Τιοηρῖπ. 4ο Βαβ- 
Ἠπι, δ 98. Ατὶςί, Ῥ]αί, 219. Τ]αογᾶ. ΤΙ. 
11. Τπεπαϊεύ. Οταζ. Ρ. 14. ΑΔ: απά ἵπ 
Ν. Τ. Μαΐι. χνΙἩ. 6. Ίμακο χν. 7. χνι. 2. 
Αγ], 14. 1 0ου. χῖν. 19. ΟΌοπιρατο «εΠθς. 
χὴικ. 19. ΤΧΧ. Βιπη]ατ]γ ἵηπ ΤΠαᾶπ, Ρασ- 
{σεα]αχ]ν ἵπ ΤῬαοϊέας: (ετπιαῃ. ο. Ἰ. (οπ- 
βἰ1, φαν ογπια ὑπῖς αγὀέγαπίιν. Απ 5ο 
Βα]]αδί, Ἑ. Ο. 8. Γογίωπα το ομποίαε οἩ 

ζι0ιάἶπα, φιαπι ου ΌΕγο οεἰεὐγαί. ἘῬ]απί. Ἐμά, 
1Υ. 4.7. Ταοῖία θοπα εδὲ πιἱεγ δΕΊΊΡΟΥ, φκαπι 
{οφ 618. Νεο Ἠο0Β, ΕΙΡ. αν. Ρ. 480. 

118. γέρας. Ἠτορεχ]γ, α ΡΥεεπί δεί αρατό 
7ου απ εἰᾶει, {χοπι γέρων, δεπέῦ; ἀπᾶ ἨἈεπσς, 
{07 ΑΠΥ Ῥεγβδοπ οἱ ἀῑδίπείίοἨ. Τὸ αρρεανς 
ἐμαῦ ᾱ, εεγίαϊη Ῥογίίοι οἱ έχε Ῥοοίγ, ἴπ]καπι 
η ΑΠΥ εηραρεπηεπί οἨ οχροᾶΙίοη, ννηβ βεύ 
αρασέ 45 Ῥτίσες {ου {λα ολΙεί5, Ῥγενίοιβ {ο 
Όμο ἀν]Ιδίοη οἱ ο τεπιαϊπάεν ΑΠΠΟΡ ἴο 
5ο]ά1ουγ. Τ]ερε Ρυίσεβ ννεγε οα]]εᾷ γέρατα, 
ΟΥ γέρατα ἐξαίρετα ; ἨθποῬ γέρας 185 {γε- 
απεπί]γ αδοά {ο βἰρπῖ[γ απγ ἀἰθάπσαϊδ]μεά 
ο[ῖοε ου. ἀϊφπίίν, α5 ἵη Ἡ. Ύ. 189. Το οβ- 
ἴοπι οἳ αβθϊρηίηρ {επια]ο οδρίῖνες 48 ΡΥ6- 
56Π{5 {ο ἰπο 6οΠΦἩΕΤΟΙ5, ἵ5δ τεσοσηϊσεά 1π 
Φοπϊρίαχε ΠΙδίουΥ ; «τρ. ν. 90.---Τῆιαο ρατ- 
Πε]ε ὄφρα ἵ8 ρεου]ῖαχ {ο ἴ]ια Ροείβ, βἱρπῖ[γ- 
ης, ἵη ϱεπετα], 4θ ἴοπφ αἲ; απᾶ τε[ειτεάὰ {ο 
νο, οογγεβροπάῖπς Ραγ(ἰοἷο τόφρα, 80 οπᾳ 
Πίο] Ἰαΐέετ, (Ποισ] πο ϱΙΝΝΑΥΒ εκργεβρεᾶ, 
ἵ6 αδαα]]γ ππἀεγρίοοά. Ἐτοπι τεργεδεπίίηςσ 
α. οοππαθᾶ ααδῖου, 16 16 παίατα]]γ αηβ- 
{εντεά {ο πε (ετππϊπαίίοηπ οἳ Β46] 4οΏοἩ, 
απᾶ 16 ο[ίοπ τεπάεγεά Ὦγ ἄοπεο, απ] 3; 8 
Ἱπα ν. 609. Ν. 14]. Ἠεπορ 15 Ρίαοο ἵ5 
Ρεπετα]]γ εαρρ]εά 1π Ῥχοδε ΡΥ ἕως. Έτε- 
ααεπ{]γ, Ἠούευνετ, 16 16 βεά ΒΙΠΙΡΙΥ {ο εχ- 
Ργε5θ α Ππαἱ οᾶιςε, απά 15 ϱᾳπἱνα]επί {ο 
ἵνα, ἴλαί: 38 ἵηπ ἰΠῖβ νοιβε, απά Ἱπ[γα ν. 
1568. Θεο Ἡοορενεεῃ, Ρ. 469. Ο/1ΐ5 οοΠ- 
βἰγισίῖοη, 568 οἩ νΥ. 26. 97. 

120. ἔρχεται ἄλλφ. Βαρρ]γ ὁδφ. ΈΤ]α 
εἰ]ηραῖς οἳ ΜἨῖ6 ποπΏ 15 ΥΕΡΥ ϱΟΠΊΠΠΟΠ, ῷ6θ 
Ἠοβ, Ἐ]ρς, ντ. Ρ. 207.  Βομο]. ἤγουν 
ἀπέρχεται ἀλλαχοῦ. ΤΠἱε πιψ Ρίκα ἵς φοΐπ 
εἴκεισ]εγα; Ἱ. 6. ἵδ ροῖπρ {ποπα Τηθ. ΤΠ μα 
οοπεἰγαοξίος, {πε τε]αίῖνο Ὁ πιδί Ὦο 6- 
{εγτεὰ ἴο τόγε γέρας ; οὗ 16 πιηδί Ῥε {α]κοπ 
{ου καθ’ ὃ, ος ὅτι, 5 Γγεᾳιεπ{]γ α{ἴον ία 
νεσ)Β {ο 9ε6, ἴο που, απὰ ἐῑα κα. Τ]ας 
ἵη Ἡ. Ε. 499. Θ. 140. 969, απά εἰβεν]ογο. 

125. πῶς γάρ τοι κ.τ.λ. Τπ ἴπ]ς ραβ- 
βα5ο γὰρ τε[εγς {ο α. ΡΙΟΥ ΠΠΕΠΙΡΟΥ οἱ έλα 
Βεηίοπσς, ΥΥΠΙΟΠ, 5αρροβδθά {ο Ῥο ραββίηρ 
ταρία]γ π {ο βρεα]κετ”5 πη]πᾶ, ἵ5 ε]εσαπί]γ 
οπιηΜ{ε ἵπ Ἠῖς Ἠγγ]οά αἀάτερβδ: ας ἵ Ίο 
Ἰαὰ ραῖᾶ, Τη σαπποί ὂε, ΤοΥ Ίοιυ κ]ιαζῖ {]ιε 
ὤγοσι ἆσ. Α βἴπι]αγ οπιἰβδίοηΏ Ο6ΟΙΥΡ ἵπ 
Ἡ. Ε. 23, νΊετο Οατ]κα οοπρατες Ὅ]χρ. 

σ2 . 
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Οὐδέ τί πω ἴδμεν ξυνήϊα κείµενα πολλά’ 

᾽Αλλὰ τὰ μὲν πολίων ἐξεπράθομεν, τὰ δέδασται, 195 
Δαοὺς ὃ οὖκ ἐπέοικε παλίλλογα ταῦτ) ἐπαγείρειν. 

᾽Αλλὰ σὺ μὲν νῦν τήνδε θεῷ πρύες' αὐτὰρ ᾿Αχαιοὶ 

Τριπλῇ τετραπλῇ τ᾽ ἀποτίσομεν, αἲ κέποθι Ζεὺς 
Δῴσι πόλιν Τροίην εὐτείχεον ἐξαλαπάξαι. Υ΄ 

Τὸν ὃ ἀπαμειβόμενος προσέφη κρείων ᾿Αγαμέμνων 130 

Μήδ οὕτως, ἀγαθός περ ἑὼν, θεοείκελ) ᾿Αχιλλεῦ, 

Κλέπτε νόφ' ἐπεὶ οὐ παρελεύσεαι, οὐδέ µε πείσεις. 
πα ἐθέλ 2/ 2 ὐτὸ ” / Φα ο ο ἐθέλεις, ὄφρ) αὐτὸς ἔχῃς γέρας, αὐτὰρ ἔμ αὕτως 

Απ. ΤΠ. 498 5 ἵπ πῖοἩ α 5επίεπσο τηαδέ 
με βαρρ]]εά Ῥοΐογα ελα νονάς [ὶς αἰἴίεν 
εἰξιωπ. Α 69356 ΠΟΤΟ Ιπ Ροϊπό Ὑυου]ά ο 
γινρ. ἄεους. ΤΥ. 446. Ναπι φιῖς {ε, ᾖ1196- 
πι οοπ[άεπ{ϊβίπιε, Ποδίγας «δεί ααϊγο 
ἄοπιος; ἵπ ννλ]ο] 5οπιείµῖπσ 15 απάετείοοᾶ 
Ῥείονο παπι. Ίπ πο Ν. Ἐ. με Β4Π1θ Ῥγο- 
οε55 5 γοαι]γεά ἵη Μαΐζ, παν. 14. Ματ]ς 
ΧΙΙ. 94. Λος χχνΙ. 25. Ῥοπι. χῖν. 10, ανά 
εἰθεν]ιογο. Ὀεε Μανγ]κ]απᾶ ον Εατ. Φαρῥ]. 
δ. ΌἜ]ε ε]Πρεῖς 15 ενἰάοπί]γ τεοοσι]λεὰ ἵπ 
να οοπ]αποίίοῦ οὐδὲ, ἵπ πο {ο]]οννίας Ἠπο, 
ψ/Ἠῖο] Ῥγορεν]Υ τε[ενς {ο οὐ μὲν ἵπ να 
ΤΙΕΠΙΡΕΥ οπη](6εά. 

124. οὐδὲ τί πω. 3εο οἩ ν. 106. Τη 
αάά1μοητ {ο γν]αξ 15 έπεγε 5αἷά, Νο ΠΙαΥ Υ6- 
πηατ]ς, ἐλαί τι, ἵπ οοπ]ΠοΙοἩ ννίἩ α ηοσᾶ- 
Ώνε Ῥαγ[ε]θ, 5 οὐ, οὐδὲ, οὔτε, ἃο. 601- 
Ρ]είες (ιο πεσα{ΙοἩ, 50 35 {ο εχο]ιιάε «ΥετΥ 
εχεερίίοη. Τε 564116 επΏτα εχε]ιβίοη 15 
Ἱπρ]εά, ει τι ἵδ βεραχαίεὰ ἔνοπα (ια 
οὔ]οι Ραγίϊσ]ε. 50 45 {ο ἀεροπά απροπ 4 νοετΏ, 
α5 ἴπ ΤΙ. Β. 486. ος αστεε, ἵπ 1{5 Ρτοποπηῖηα] 
αοοθρία{ἴοι, ση α βαὐβίαπᾶῖνε ς ἃ5 Ἱπ[τα 
ν. 645. ΊΝΠενο λετε 15 ποίμῖηςσ {ο ννΠῖο] 
16 ομ Ῥο έμιας τείετγεά, α5 1Π {Π]5 Ιηδίαπσε, 
ια Ῥγοροβῖθῖοπ κατὰ παδί Ῥο βαρρ]εά, 
Ῥοτ]αβ», Ἡονενες, ἵπ Οί5 Ῥίασε, οὐδ' ἔτι 
που, ἴἶιο οοτγεσβοιπ οἳ οί, 15 α Ῥοΐίευ 
τεβ]ησ.- ἴδμεν [ον ἴσμεν, Ὠογὶίσὲ; απά 
Όναί Ὦν Ὄγποορο {ΟΥ ἴσαμεν, [οΠῃ ἴσημι. 

195. ἀλλὰ τὰ μὲν κ.τ.λ. Τε ατίῖε]ε 
αἲ ἴ]ιε επἀ οἳ ἴ1ε Ἰϊπα 15 αδεά {ον {Πο Ῥτο- 
ποπ ἀρπιοηδίγαίῖνε ταῦτα. ἈῬεε ΟΠ Υ. 9. 
Τη ἴ]ιε Ῥεσϊηηίησ 1ὲ 15 [ον {ο το]αίῖνο ἃ, ΤΟΥ 
ννμ]ο]ι 16 15 {τεαιεπίΙγ Ῥαΐ ἵπ Τοπίο απά 
Ῥοτῖα υντῖθετς; απιά ἵπ ραγεπ]αγ «355 ὮΥ 
{πε Ττασϊς Ῥοεί5. Ῥεε Ρεπία]οσ. αντ. Νοίε 
οἩ ΦοΡΗΠ. (4. ἨΤ. 1979.-- ἐξεπράθομεν. 
Αογ. 2 ἴγοπι ἐκπέρθω, ὮΥ Μείαίλεβίς, {οτ 
ἐξεπάρθομεν. Τ]ε νετρ βἰρηίῃεςδ {ο σαγγὴ 
ο έλε δοοίη, Ἰπο]αάϊπρ ἔῑο Ιάεα οἱ Ργενίοιβ 
ἀεναδία[ίοη. 

128. τριπλῇ τετραπλῇ τε. ΘιρρΙΥ 
µοίρᾳ. Τηϊ5 ε]ηρβῖς 18 ποί ΠΠΕΟΠΙΠΙΟΠ. 
9εε Βο5, ΕΙ]. Ρ. 190: απά οοπΊραχο ποίθ ΟΠ 
ΗΠ1. Λ. 704. 

199. δῴσι. 9 Εἶη6. αογ. 2. 5αΏ]αποῦ. {ον δῷ, 
{τοπ δίδωµι. λε Τοπῖο ἀῑπ]οοί αἀάεά (ἶνε 

βΥ]]αβΙο σι, {ο 5 ΡειβοἩ οἱ πε 5αῬ]πο- 
ἄνο, α5 Ιη ἔλθβῇσι, λάβῃσι, απᾶ ἴο Ἰκο; 
απά Ἠοπιον ΊἸα8 τείπ]πεά ἴῑπε αἀάϊβοτ ἵπ 
Ώμς νογΏ, ννεγεῦΥ 16 τεδεπηρ]ες ἶνε Ἱπα]- 
οανο. σε αἱδο 18ε5 δώῃσι, πίτα νΥ. 9545 
απά δώωσιν, ἵπ ἔλε ρίαταὶ, ν. 107: ας ἴξ 
Πγοπι δώω. Ῥεε Μαΐι. αν. απ. 207, 9. 

191. ἀγαθός περ ἑών. «Βοίά; οἨ, Ρεῖ- 
ἨΑΡ5, ντ Ἠσγπα, ργιζεπί, οι ππῖπᾳ αξ ἴλοιι 
απ. ὙΠ]οΐδοι: τὸ δὲ ἀγαθὺς σηµαίνει 
καὶ τὸν ἀνδρεῖον, καὶ τὸν φρόνιµον, καὶ 
τὸν δίκαιον. Ἔλε Ῥοψεν οἱ νε επο]ῖε 
περ, οοπηθοίεά πι α ῬαγΜαῖρ]ε, βεοπῃς {ο 
Ῥε (λαί οἱ ἐπε Τωαῖη, φπαπιοῖς, οἳ. φπαπέτπι- 
ος; ἴνας, πίτα ν. 24]. αχνύμενός περ, 
φπαπιοὶς ἀοίεπας Ἱ. Θ. ππίο]ι αξ ιο Ίτας σγἱετεῖ. 
Οοιπραγε Ἱπίγα ν. 216. 952. Β. 2460. 1. ὁ1ὸ. 
απά ϱἱ5αν]αεγθ. ΤΠ {]ιεδο ΙΠπδίαποεδ, Ἠουν- 
6Υ6ς, ἴἶε εἰρπιβοαίῖοη οἱ περ ἵ5 εαδῖ]γ ἀε- 
ἀπεῖρ]ε {ποπα 1895 ῥΥπατΥ ππεαπίπς, ΡγοΥρΗ5, 
Φεπϊ(μ5, ας ἀετῖνεὰ {γοπα περὶ, οΥ περισσῶς. 
ὧεε ΤΙ. ὅ. 410. 441. Ἰπάσεᾶ, ΡΥ τε[εττῖπς 
1ὲ {ο ἔῑπε αἀ]εσίῖνες, ἐλδ ΡτίπιαΥΥ πιεαηῖησ 
γγοπ]ά σῖνα {απ {λε ΡονΕΣ οἱ βαρετ]αΊνες, 
35 ἀγαθός περ, τε ὕχασε; ῬτεσϊῖδεΙγ απᾶ- 
Ίοσοις {ο ἴ]ε οἶαςς οἱ Παπ αἀ]εσίίνας, ρεγ- 
Τογίΐς, έγΙιαΦΠΙς, ΡογάΓ15, απᾶ {ο κα. 
Πέ 15 {οαπᾶ οΠΙΥ 1π λε Ροεί5 α5 α 5οΗίανγ 
ρατίῖσ]ε, Ῥεῖης αἱναγς Ἰοϊπεά 1π ῬτοῬε {ο 
8οπιθ οί]αυ νιονᾶ ; 5 1η ὅσπερ, εἴπερ, ἅο. 
---Ῥ]αΐο ἄε [νεριῦ. ΥΙ. θεοείκελον' τὸ φύσει 
δίκαιον, καὶ καλὸν, καὶ σῶφρον. εε ΟΠ 
γ. 92. 

199. κλἔπτε νόφ. ΊΠε νετ) κλέπτω, 
αἰσηϊ[γῖης {ο ἀεοεῖτε, 15 Πλαδααίεὰ ἵπ ἴμα 
Τμεχίεοη {ο Ῥεπία]ορ. π.--παρελεύσεαι. 
Έτοπα παρέρχοµαι, Ρτορετ]γ {ο γαθε ὂψ, ἰο 
ουεγίαξε; 35 Ἱπ Ἡ. Ψ. 946. Ἠεηςε, πχεία- 
ΡΠιογϊοβ]1γ, {ο οὐεγ-γέασ]. ΤἩε5Ῥε ἔννο νετρβ 
3ε αἱδο αδεά ἵπ εοπ]αποβοια Ὦγ Ηερῖοᾶ. 
Έπεοσοῃ. 619. ὡς οὐκ ἔστι Διὸς κλέψαι 
νόον, οὔτε παρελθεῖν. 

199. ἢ ἔθέλεις, κ.τ.λ. ΟΜ ἴπιε ΙΠίεΥΤο- 
Ραίνε Ρρατίίε]ε ἢ, 5δεεοπ ν. 190. 1: 15 εν]ἀεπίό 
{τοπι {με οαπσε οἳ οοπδίγασβῖοἨ, ἐ]λαξ με 
εἸαμςα, ὄφρ᾽ αὐτὸς ἔχῃς γέρας, ἆοεςβ ποῦ 
ἀαρεπᾶ αροηή ἐθέλεις. ΤΠε ρατίῖο]ε αὐτὰρ, 
Ἠογγενετχ, 15 ποί τοάιιιάαπέ; Ῥαΐ, τείαϊηῖης 
15 αἀνετδαίίνε ΡονθΥ, πηαδέ Ὦο τεπάεγεά ἠν.. 
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"Ἠσθαι δευόµενον; κέλεαι δέ µε τήνδ ἀποδοῦναι; 
᾽Αλλ” εἰ μὶν δώσουσι γέρας µεγάθυμοι ᾿Αχαιοὶ, 
” Δ Ν ϱ/ 2 , μὴ ο Αρσαντες κατὰ θυμὸν, ὅπως ἀντάξιον ἔσται---- 

1956 

Εἰ δέ κε μὴ δώωσιν, ἐγὼ δέ κεν αὐτὸς ἕλωμαι 
Ἆ 9 Ἂ ”/! »λ / Ἀλ΄ - 
Η τεὸν η Αἴαντος ἰὼν γέρας, ἢ Οδυσῆος 

”Αξω ἑλών' ὃ δέ κεν κεχολώσεται, ὃν κεν ἴκωμαι. 

᾽Αλλ) ήτοι μὲν ταῦτα μεταφρασόμεσθα καὶ αὖὗτις"' 140 

Νῦν ὃ ἄγε, νῆα µέλαιναν ἐρύσσομεν εἰς ἅλα δῖαν, 
᾿ πα . , 3 ’ ] κ. ο /΄ 

Ες ὃ) ἐρέτας ἐπίτηδες ἀγείρομεν, ἐς ὃ ἑκατόμβην 

Θείοµεν, ἂν δ) αὐτὴν Χρυσηΐδα καλλιπάρῃον 

Ῥήσομεν' εἷς δέ τις ἀρχὸς ἀνὴρ βουληφόρος ἔστω, 

ὮΥ οοπέγα :----Ώο Ίο ἀεδίγα, τοῖ]ο γοι γοιιγςε[{. 
γεἰαἰπ Ίος ρτίςε, ἐ]ιαί 1, οη {λε οοπίγαγη, 
«λοιζᾶ αἳέ ἄοιοη ἐς, ἀεργίνεᾶ οὗ Ππίπεξ Ίο 
Ἀάνετρ αὕτως ἵδ ΒΟΠΙΕΙΙΠΙΕΒ {πο β8Π1θ Υνϊ(]ὰ 
οὕτως, απᾶά βΒΟΠΠΘΙΙΠΙΕΡ ΒΥΠΟΠΥΠΠΟΙΦ ΥνΙ( 
µάτην, [ιδίγα. ΕΙίπεν βἰσηὶβοαίῖου γνγῆ]ί 
ΑΡΡΙΥ Ἰετο. 

195. αλλ᾽ εἰ μὲν λώσουσι κ. τ. λ. Ίπ 
οοιμάϊῖοπα] Ῥτοροβίἴιοπ8, ρανΠοι]ατ]γ ἵπ 
Απϊπιαζεά 34άγεβδεβ, {πε «οπβεεπςο 8 

"Στεπεπ{]γ οιπϊέεά 1η ἴ]ε Πτδί ΠΙΘΠΙΡΕΣ : 
Ἀπά ο ΒΕΠ56 πηιδί Ῥο βαρρ]εά, ας ἴδ 
τεαᾶ1]γ πιαΥ, {ποπα {Πε οοπίεχί. Τ]ας, ἵπ 
ἐβ Ῥαβρασο, αἱ έλα οπἆ οἱ {λε Ηγςδί οαιςο, 
νε 1ηδύ 5αρρΙΥ ἴπο ννογάς καλῶς ἔχει, οὗ 
βοππείλ]ηρ {ο ἐμαί οεοί. {7 {λεν φἷοε Ίππο 
απ εφιϊνα[επέ, ννε]] : ὑαί {/ ποῖ, δο. µῬπηῖ- 
ἱαΥ ΟΠΙΒΑΙΟΗΠ5 οσοι περεαίεᾶ]γ ; ας ἵπ νυν. 
941. 680. ᾖ7. 150. Θ. 425. Σ. 101. απᾶ 
εἰσεν]ενθ. ο αἶδο ἵπ Χεπορῃ. ΟΥτορ. 
ΥΙΠΙ. εἰ ἐγὼ ἱκανῶς διδάσκω ὑμᾶς οἵους 
χρὴ πρὸς ἀλλήλους εἶναι: εἰ δὲ μὴ, κ.τ.λ. 
Ῥ]αίο ἆε μες. ΙΧ. καὶ ἐὰν μέν σοι δρῶντι 
ταῦτα λωφᾷ τι τὸ νόσημα" εἰ δὲ μὴ, 
κ.τ.λ. ΑἱδΟ Ιπ {Πο Ν. Ἠ. Ματ χὶν. 49. 
Ίμαικο κ. 9. «οῖῑπ Ἱ. 8. χὶν. 90. χν. 95: 
απᾶ ἵη Ἰ]κο ΠΙΑΏΠΕΥ 1 ΚΙπσς ΧΙ. 14. ΤΧΧ. 
Ὀσο πβίον οἩ ΑγΙΒίΟΡΗ. Ῥ]αί. 461. Μαΐθ, 
αν. ατ. 608, 9. 

1960. ἄρσαντες. Ἐλίπεν {ποπ ἄρω, αγίο, 
οἱ νν μία] έιε /Έο]ίο [αίατε ἵν ἄρσω ; οἵ {τοπι 
αρέω, ἴλε 84ΠΙ6 38 ἀρέσκω, ᾖίασεο Ίπ 
εὔ εν ο.5ε ἴ]λε οχΡργεβΡδίοη ἄρσαντες κατὰ 
θυμὸν νι] βἰσπΙ{γ, ἀοῖπᾳ αε]αί ἐς αφγεραῦίε 
ο πι πιπαά,; 1.6. βαθϊθίγίησ πιγ τη]πά. 
Ἐπρίαιμ. πάντως ὕπερ τις ἄρσει κατὰ 
θυμὸν, ὅ ἐστιν, ἁρμόσει ἢ ἀρέσει, θύμη- 
ρες ἐκεῖνό ἐστι.---ΞΟΠΙΕ Ο6ΟΠΙΠΙΕΠ{ΑἴΟΥΒ 1ἩΠ- 
ἀθγβίαπὰ τίµηµα Ῥείοτο ἀντάξιον. Ἀθ8 
Ἠο5, ΕΙΙΡ6,. Ρ. 298. εᾱ. Όχοι. Τὲ εἰιοι]ά 
5εεπῃ Ῥείίεχ {ο τορεαί γέρας {τοπα ἔπε Ρτθ- 
οεάῖης πο. 

197. εἰ δὲ κε μὴ δώωσιν, κ.τ.λ. Τῃπ 
εοπάϊᾷοπα] ῬγοροβϊΙοη8, Ὕνηενγε α ῬγοβαΡ]α 
ενειιέ ἵ5 βαρροβεὰ, έ]να γεχὮ νε ἀεποίεβΒ 
Ώιο οοπαΤεῖου ἶ5 ριῦ ΡΥ Ἠοππες 1π (ο 5ῦ- 

Ἰαποίίνε, νν εἴ κε, οἨ αἲ κε, ἱηθίομᾶ οἳ 
ἐὰν, ου ἣν, 35 ἵη Ῥνοβθ. Οοπιραχο ΤΙ. Τ. 981. 
284. 25δ. Ῥεε Μαϊί, αν. ατ. 5699, 1. Ίπ 
ἴμο Ἰατίετ οἰαιβο, α Ῥγοβο του νγο]ά 
Ἠαγνο αβεᾷ ἑλοίμην ἂν ἵπ ἴἶιε ορία(ῖνε; οὗ 
Όιε {αίατο νν](]οιί ἄν. Ῥο6οπνγ. 95. 184. 
Τη 1118 Ῥάβδασε Ῥοί]μ οοπβίγισΒῖοης αγθ Ἱπ- 
{εσπηϊχεά, απ]εβς πο ασγες γη Τιοπρίῖπας, 
38 Ργεβετγνεά 1π {ιο οοπαππεηίαχγ οἱ Επδία- 
Ομ, ἴη τε]εοίηρ ν. 199 α5 Ἱπε]εραπέ απᾶ 
Ἀρειοθδ. Τ]ο τερεῖοη οἱ {ιο Ῥατίίσ]ε δὲ 
Ἰπ νο ἀερεπάσπέ οαιδες, ἵ5 ποῖ απαβια], 
ὕποαρῃ 16 πιογε {γεηπεπί]γ ἩαΡΡεΠΡ, ννΊοη 
ἃ Ῥτοροβίδίοπ Ῥερϊππῖηρ γέ]ι  ἀρπιοπδίτα- 
ἄνα Ῥγοποιη 15 τε[εγτεὰ {ο οπο Ὀερίππίης 
να α τε]αίῖνο, ας ἵπ ν. 67. 

199. ὃ δέ κεν κεχολώσεται. Ὦν. Βαχροςς 
Ἰα5 Ρτοάισεᾶ {]ή5 Ραβδασε ἵΠ ΠΒΝΥΘΥ {0 {1ο 
απο οἱ Ώανν6β, νν]ιο α{Πσπης {μαί έπο Ῥαχ- 
Ηείο ἂν ἵδ πεναν {οιπᾶ νι Έλα {πίτα 
ΙπαΙσανο, Λίο. Ογίΐ. Ῥ. 166. οᾱ. Κι. 
Ύπετο ἵ5 αποίµεν Ἰηβίαηος, Ἱπίτα ν. 174. 
παρ) ἔμοιγε καὶ ἄλλοι, Οἵ κ µε τιµή- 
σουσι. Ο(ΠεΓΒ α]δο τπαΥ Ῥο {ουπᾶ, ἐἰποαρῃ, 
1η ΤΙΑΠΥ 63869, {]θΥ τηαΥ Ῥο ποἰλίπς πιογθ 
Όλαπ ἴμε οἷὰ ἔοντα οἱ ἴιο 5α]αποίῖνα; ἃβ 
ἵν Ἡ. Κ.. 45. 449. Ἐτιπο]ς Ἰα5 Ῥγοάισθά 
βονεγα] εχαπηρ]ος {Ποπ Αγϊδίορμαπθς ἵπ Ἠΐ5 
ποίθ οἩ {μα Ναὴςς, ν. 4665. 96ο 45ο Ματ]κ]. 
αὰ ΤΡΗ. Τ. 894. Τη 5 σᾳ8ε, έχε ρατίίο]ο 
ΒΕΠΕΥΑΙΙΥ 56εεΠΙΒ {ο βο6ζεπ {πο ἀρεοϊδίνοποςς 
οΕ {μα απεβδίῖοη. Όεε Μα{. αγ, ἄν, 55908. 
ᾱ.---Βείοχε ὃν νο τηιβὲ ΒΙΡΡΙΥ εἰς ο ἐπὶ, 
ΝνΗϊοα ατα {γε(παοπί]γ απάεγείουά αξίεν 
Νογάβ οἳ πιοβῖοηῦ. Ίπ (ο {ο]οννῖης Ἰϊπες, 
ἐρύσσομεν, ἀγείρομεν, θείοµεν, βήσομεν, 
39 {πο οἱά απο νε {ύγΠΙ8 Άβουγο α]]αᾶθά 
ο. θε 4ὖονθ ΟΠ γ. 69. 

14]. εἰς ἅλα δῖαν. 66 8Ώογο ΟΠ ν. 
92. 

145. ἐπίτηδες. Ἐον κατὰ τὸ ἐπίτηδες. 
5ο η 04. Ο. 28. 

144. βήσομεν. ἘΤμ]9 νουΏ 15 {γομαεπί]γ 
πβθά απβϊΏνεΙγ ἵπ μα Τοπίο Ῥοεί. 1έ 
οσςΙΙΥ8 86Ο ἵπ απ αονο βοπ8ο ἵπ Ῥἰπά. 
Εγέι. Χ. 19. Ἰωποίαη. Ὦ. Μ. ΥΠΙ. 4. Θεθ 
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᾽Η Αἴας, ἢ Ἰδομενεὺς, ἢ δῖος ᾿Οδυσσεὺς, 

ὉΜΗΡΟΥ ἼΙΔΙΑΔΟΣ Α’. 

1456 

᾿Ηὲ σὺ, Πηλείδη, πάντων ἐκπαγλότατ᾽ ἀνδρῶν, 

"Οφρ᾽ ἡμῖν 'Ἑκάεργον ἱλάσσεαι ἱερὰ ῥέξας, 
Τὸν δ) ἂρ ὑπόδρα ἰδὼν προσέφη πόδας ὠκὺς ᾽Αχιλλεύς 

3 2 [ὁ 2 / ο , 
Ὢ µοι, ἀναιδείην ἐπιειμένε, κερδαλεόφρον, 

ἨΠῶς τίς τοι πρόφρων ἔπεσι πείθηται ᾿Αχαιῶν, 150 

Ἡ ὁδὸν ἐλθέμεναι, ἢ ἀνδράσιν ἴφι µάχεσθαι;: 
[ή 

Οὐ γὰρ ἐγὼ Τρώων ἕνεκ ἤλυθον αἰχμητάων 
-- / 

Δεῦρο µαχησόµενος, ἐπεὶ οὔτι µοι αἴτιοί εἰσιν---- 

Ἀἶδο Ῥοτεοῃ οπ Ἐν. Οτοςί. 1427.--ἆνὴρ 
βουληφόρος. ΤΠε εουεῖ] οοηβὶςέεᾶ οἱ νε 
εἰίεί[5 οπ]γ. 

146. Ἔμε αἀ]εοίίνε ἔκπαγλος (Έ} πιεία- 
{λθεῖς, {ου ἔκπλαγος, Ίπτοπι ἐκπλήσσω) 
ΕΟΠΥΕΥΒ απ Ίάεα εἴθ]εν οἱ αζπιγαίίοη οτ οἱ 
ἀγέεαα; απά πιαΥ Ῥε τεπάετεᾶ εἴίπει ὮΥ 
ααππιγαδἰῖς οἳ Πογγιδί. πι Έιε σνουςί 
56η56 16 οσσαχ5 ἵπ Π. Ν. 419. 445. Φ. 4539. 
απᾶ εἰδεν]ενε; απιᾶ ἵπ {πε Ῥείέίεν, ἵπ ΠΠ. Β. 
425. Σ. 170. Έτουπι {Πί5 Ἰα5ί-οϊιεά ραξ- 
βασε, ἴἵπ Ισ] ῬγοσῖδεΙγ {Πε 841186 6ΕΧΡΤΕΣ- 
510Ἠ ΤΘΟΝΣΣ. 1{ 5Ποπ]ά 5εεπι Ῥο5έ {ο ππάετ- 
5ίαπά 16 Ἰπ {α 54Π16 αοεερίαοι Ἰετε, 
εοηβ]άετῖπσ ἴμε οοπιρΗππεπέ α5 Ιτοπῖσα]. 
Ίπ {6 Φ4Π186 ΠΙΑΠΠΘΥ, αγεπαὶ 1ξθβ {πε 
πνοτά αἁηιϊγαδι]ίε: Ῥαΐ. ΧΙΤΙ. 685. Γπιργο- 
ὑδας 1ο Τηῖἱ αἀπιϊταδϊ]5 φτο. Τε ννογᾶ 
15 εχρ]αϊπεᾶ ἵπ Ηεβγεβῖας5 Ὦγ θαυµαστότα- 
τος, απᾶ Ιπ ἴπε Ἐίγπι. Μας. Ὦγ φοβερώ- 
τατος. 

147. ἱερὰ ῥέξας. ἸΤπ τείετεηοθ {ο {πε 
οβετῖης οἱ βαεγ]ῇσες, Ἠοππεσ αἱνίαγς πβεῬ 
ῥέζειν οἳ δρᾷν. ἜΤ]ιο γετῃρ θύειν, Μαοτί- 
Ἴσαγο, 15 οἳ Ιαΐεν ἀαΐο. ΤΠ {πε 8αππε πΙ8ή- 
ηετ {πε ΤαπΠ5 ΕΠΙΡΙΟΥ /αοεγε. Υπ. Εε]ος. 
111. 79. (πι {ποῖατα οἶία]α το [γιφίθμς. 

149. ἀναιδείην ἐπιειμένε. «οί]ιοα πο] 
ὀπιριάεποε; 1.6. ἀναιδὴς, 5ιαπιείεν. Όοπι- 
Ῥατε ΤΠ. Η. 164. 1. 951. Ἀπηῖ]αχ {οστης οἳ 
ππείαρΠοτίσα] εκρτεβδῖοη ατα πο ππ{Γε- 
ααοπὲ ἵπ Ἠοὶν τις Ῥεαίπι Χχχὶν. 26. 
1ΧΧ. ἐνδυσάσθωσαν αἰσχύνην καὶ ἐν- 
τροπὴν οἱ μεγαλοῤῥημονοῦντες ἐπ᾽ ἐμε. 
εἷκ. 18. ἐνεδύσατο κατάραν ως μάτιον. 
9 Μαοο. ΥΠ. δ. ο άν. ὠμότητα. 
Φο Ἱπ Ν. Έ, αἶδο; 1 Ρεΐ. ν. ὔ. τὴν ταπει- 
νοφροσύνην ἐγκομβώσασθε. Αάά Ε5. εἴκ. 
29. ἹΊεα. χὶ.δ. Τοπ. ΧΙ, 14. ΕΡΗ. τΙ. 14. 
1 Τίπι. Π. 9. ἴπ οἰαξείο απίΠοχ5 Ὑε πηεεί 
νη(Ἡ Πε Ἰ]κε ἤσατε». «ΈμΠαῃ. Υ. Η. Ι. 6. 
ἠμπείχετο σωφροσύνῃ. Τασοῖς, Απη. ΧΙ. Τ. 
Ππάμεγε πιαθπιι απἰπιήπ. Οπαιπα]. Τη5ῦ. 
Οτας. 1. 1. ἍΓπάπεγε κἰδὶ Γαἰαπι Ῥεγδια- 
αἴοπεπι φοἰοπίω. ΤΠο πιεαπίπα οἳ κερδα- 
λεόφρον (5ε[β5ή, αναγἰσίοι»,) 5 ἀείοτταίπεά 
ὮΥ γ. 192, πλετο έμο ερ] εί φιλοκτέανος 

Οὐ γὰρ πώποτ᾽ ἐμὰς [οῦς ἤλασαν, οὐδὲ μὲν ἵππους, 

Οὐδέ ποτ) ἐν Φθίῃ ἐριβώλακι [βωτιανείρῃ 155 

15 ονΙάεπί]γ αξεά ἵπ {λε 6απιθ 88Π56. 16 
Ῥα5 Ῥεον Οοασ]έ, Ιπάεεᾶ, {ο βΙσπ{γ ογα[η, 
ομππίπᾳ, 45 1 ἴποπα κερδὼ, α Το, Ἰηδίενά οἳ 
κέρδος, σαΐπ; Ὀαί οοπἹρανε Οἆ. Β. 88. ἥ 
τοι περὶ κέρδεα οἶδεν. 

161. ὁδὸν ἐλθέμεναι. Τπας5 ἴγε τίαηι, ἵπ 
Ταῦπ. Ἅεο ἆλιαπ. Υ. Η. Υ. δ. Ἠεποε, 
η α ΤΙΙΠαΣΥ 5ΕΗ5ε, Ιξ ταΥγ ο εκίεπἀεᾶ {ο 
Εἰσι][γ ετρεαΠίοπεπι Ίασεγε; απᾶ, 45 ορμοδεά 
{ο λε νονᾷ5 ἀγδράσιν Ίφι µάχεσθαι, Τρ 
ΙΠΔΥ Ὦ6 πποτο Ιππιθαϊα{εΙγ τεπάετεὰ {ἐπεῖ- 
αἶας ΑίΓΙΕΤΕ; 35 λόχονδ’ ἰέναι Ἱπίτα ν. 927. 
ὧθε ποίθ, απᾶ «ΟπἹραΤε6 {με Ῥαβδᾶσεδ. Ἰπ 
Ά 5ΙΠΙΙ 4’ 56Η56, ῬΏεπποδίμεπες (ἵπ ΑπΣίοςν. 
Ρ. 627) Ίνα» ἐν ὁδφ καθελεῖν : Ώιοισῃ, 38 
ΟΙατ]ίε Παιδί οΏβεχνες, ίμε πιεαηῖπς οξ 
ὁδὸς ἵ5 ἴλετε ππονε ἀῑςίῖποι]γ πιατ]κεά ὮΥ 
καθελεῖν, ἴ]λαπ Ἠενε ὮΥ ἐλθεῖν. ΟΌοπιρατα 
αἶσο Ῥϊπά. Οἱ. ΧΙ. οἱ. Ειδίαήήας οὗ- 
8ΕΥΥΕΣ :- «δύναται δὲ καὶ πλατυκώτερον 
λέγεσθαι πρὸς διαστολὴν ἀντιπροσώπου 
παρατάξεως' καὶ τὸ ἐπὶ λείᾳ ἀπελθεῖν 
που, καὶ τὸ ἐπὶ κατασκοπεύσει λαοῦ, ἢ 
τείχους ἀναμετρήσει. 

152. οὐ γὰρ ἐγὼ κ.τ.λ. Ηετα γὰρ 15 
ασαϊηπ εἰρθσα], α5 ἵηπ ν. 125. Οἰατκο 5αρ- 
Ρ[ίος Ώνε οπ]ήρδῖοπ {παβ8: Θ)οπιοᾶο φιΐδφιαπα 
Εἰδί {μύοπ οὐεεφιαίμγ: πι 608 ἴαπι πηα]θ 
αεοὶρίας, αι {ΐ βο[ῖης «8 πδα Ῥε]]απῃ σε- 
τυηῖ  Άοη επῖπα Πο Τγο]απογπα, ὅ-ο. 

165. Τμε Ἰμεχίσοηπς Ιπ σεπετα] τεηἆεγ 
αἴτιος, φιὲ ἵπ οαιίδα γε εδ; απᾶ 8ο Μα]ίϱγ, 
οἴμῆπσ Ἠἱ5 ααίΠογΙγ {τοπα Ἠ. ΓΡ. 164. Βιέ 
Επιθίαί]ήας οὔδοσνος ἴῑῑαέ Ἠοπιοτ αἱναγβ 
πδες ἴἨε ννοτά 1η {πε 86Π5ε οἳ αἰτιατέος, 
καὶ ὑπὸ μέμψιν καὶ αἰτίασιν κείµενος, 
1. 6, θαππειρογίήὴ: αδδὶσηίηςσ {πε οίπεν πδε 
οἱ ἔλπε νοτά {ο Ἰαΐες ντῖει. Τε νο 
βἰσηΙβοα{ίοΏ5, ΠΟΥΕΥΕΣΥ, ατα πεατ]γ α]ῆεᾶ {ο 
επεὮ οίμετ. 

164. οὐ γὰρ πώποτ᾽ ἐμὰς βοῦς κ.τ.λ. 
ΦΗΟΠ νεγα ἴο οοηβίαηί Ο811965 οἱ Σειάβ 
Ῥείνεεπ πεϊσ]ρουτῖπσ Ῥτίηπςθϐ 1Π {ποβδθ 
εατ]γ πιες, απἀ {1εγ οαπποί {41 {ο τεσα] 
έ1ο νεςΥ βἰπιῖ]αχ οίαΐε οἳ ήησς νν]]ε]ι Ῥγε- 
να]]εά απποηπς ουσ οΟΝΏ Ῥοτάες ολΙε[μιῖπβ. 
ΕΥΕΠ 5ο Ἰωίε 35 έ]ο Ῥοσίπηῖης οἳ νε ]α5έ 



ΟΜΗΡΟΥ ἸλΛΙΑΔΟΣ Α. 29 

Καρπὸν ἐδηλήσαντ” ἐπειὴ µάλα πολλὰ μεταξὺ 
”/ ’ ΄ / ’ ” / 

Οὔρεά τε σκιόεντα, θάλασσά τε ἠχήεσσα---- 
᾽Αλλά - ρε 9 δὲ ἅμ᾿ ἔσ' , ϱ) 5 Ν , ἆ σοι, ὦ μµέγ ἀναιδὲς, ἅμ ἑσπόμεθ, ὄφρα σὺ χαίρῃς,. 

Τιμὴν ἀρνύμενοι Μενελάῳ, σοί τε, κυνῶπα, 

Πρὸς Τρώων' τῶν οὔτι µετατρέπῃ, οὐδ ἀλεγίζεις. 1060 | 

Καὶ δή µοι γέρας αὐτὸς ἀφαιρήσεσθαι ἀπειλεῖς, 

ἵὮ, ἔπι πολλὰ µόγησα, δόσαν δέ µοι υἷες ᾿Αχαιῶν. 

Οὺὐ μέν σοί ποτε ἶσον ἔχω γέρας, ὑππότ' ᾿Αχαιοὶ 
Τρώων ἐκπέρσωσ εὖ ναιόµενον πτολίεθρον' 
᾽Αλλὰ τὸ μὲν πλεῖον πολυάϊκος πολέµοιο 

οσπίανγ. Τμ δἰπάεπύ υν]] τεπιατ]ς {πο 
ο οἱ α Γοηϊπίπε αἀ]εσίῖνε, ππεη βρεακῖπς 
οἳ α οἶαδς φεπογαζζη. 

156. ἐπειή. ἱπσε, ΟΥ βἶπος ἰπᾶεεῖ. Ἐπιπεν 
{ου ἐπειδὴ, ποοοχᾶῖπσ {ο Ἠοορεγεεῃ, ἴ]ε 
ὃ Ῥεϊπς οπιϊδέεά γοδσὸ; ος εἶδε, 5ἵπρΙΥ 
ἐπεὶ, νι ο η Ῥαταρορίο, ΤΠϊ5 Ραβξασε 
15 Ἰπηϊίαέεᾶ ἵπ Ονῖὰ. Ετιει, ΤΥ. 7. 21. ἴπ- 
πιιιηιεγὶ Πιοπίες Απίεν πιο ἴεφμε, τίώφμο, ἔι- 
πίπαφµε εἴ σαπιρῖ, πέο [γεία ῥαπσα ᾖαοεπό. 

168. ἅμα. Οἱ 05 αἀνενο Ύ1σει τοπιατ]ςΒ: 
ἅμα οωπ ἀαπαί οασι, {επιρις εἰφπίβσαπίε, 
εἰοφαπίογ φως. Τμ 15 ἔναε, πο ΟΠΙΥ 
Ἡπ γείογεποε {ο πιο, Ραἱ απῖνεχβα]]γ. Το 
ἀαΐάνε, Ἠονγενεν, 15 πού σογεγπεά Ὦγ {πε 
αἀνετρ, Όαίέ Ὦγ έε Ῥτεροβ]οη σὺν απάεἵ- 
5ίοοᾶ. ΤΠ {]ιο Β4Π16 ΠΙἨΠΕΣ, οί 15 αδεά 
Ἱπ Παπ. Ἠον. βαΐ. 1. 10. ὃ5. ἰπιωί ᾖῖφ 
ία, οαπᾶἱᾶε Πιγπῖ. Ονιά. Ττὶςι. Υ. 10. 99. 
Φιΐρρε εἰπιμί ποδῖς Ἰαδίίαί αἰδογίπιῖπε πιίίο 
Φαγθαγις. 

159. τιμὴὺν ἀρνύμενοι κ.τ.λ. Τ]ι νετΏ 
ἄρνυμαι Ῥτορεχ]γ βΙρηγῖηρ {ο Ῥτουμγε, ΟΥ 
το γεἰαἶπ (ΤΠ. ἆ. 446), Ίετε Ἱππρ]]εῬ οπΙγ 
τος] ος επάεατοιγ, απᾶ τηἉδύ Ῥε τεπάετεά 
ἴο βεε]ο {ο γεηιῖγο. Τὲ 15 πβίυτα] {ο 8Ρροα]ς οἳ 
ἔλοβε (Ἠήπσς, οἱ νη]ΙοἩ Ίνα ἀεβῖγε ἴ]ιο Ρεζ- 
{οπππαηοθ, 5 1 {εγ Ίνετο αἰτεαάγ Ῥει- 
{ογπιεᾶ : απᾶ Ἠαπορ Υοχς5 αγθ οίδεη {οαπᾶ 
{ο ἀεποῖε {ο αοἱθὴ, οἳ ο αἰίεπιμέ {ο 4ο {θ 
αοθῖοηῃ ννηῖο]Ἰ {Πεγ τερτεβεηύ. ΟοΟπιρατα 
ν. 259. ΊΤπις5 κτείνω ἵ5δ πιετε]γ {ο ἠπίοπᾶ 
{ο 1, ἵπ Μορ. (4. 0Ο. 995. Α]. 11260. 
Ἐυπίρ. Ῥπωπ. 1617. Τ]8, αἱδο, Ἠετοά. 
1Χ. 109. πόλις ἐδίδου, Ἱ. ο. τοϊδ]ιεᾶ {ο φἶτοε. 
Βεε Ἰ,γδῖας, Οταῦ. ΥΤΠΙ. Ρ. 146. απιά Ταγ]ου”Β 
ποίθ ἔπ Ἴοσο. Ἰπ ἴε Ν. Τ. νε πιθεί νη]ι 
ἴ]ε β.πηθ Ιά1οπα; α5 Πε». ΧΙ. 17. προσενή- 
γοχεν. Ἶε Ίρας γεαᾶη {ο ο[[εν. Ἠειας, ΡΤο- 
ῬαΡΙΥ, {ο {αέατο βἱρπ]Ποαίίοπ οἱ εἷἶμι απᾶ 
1ΐ{5 οοπιροαπᾶΒ. Ῥεε οἩ Υ. 29. Ἠσετε, ἵπ- 
ἀεεᾶ, ἀρνύμενος ἵδ α νατίοιβ τεβάῖἵηπρ, 
Ἠν Ισ νγοα]ά ἴμαςδ τείε {ο ΑΡΑΠΙΕΠΙΠΟΠ 
αΊοπαο; Ῥαέ 1έ 15 οἳ ΥοΥΥ Πε απ]ογίέγ. 
Οοππραχα 1. Β. 6δ52.--τιµήν. (ὁοπιρεπεα- 
ἴἶοπ, φαἰϊςε[ασίίον, 35 Ἱαπ Ἡ. Ὦ. 256. 258. 
Οσππραχε ν. 290.---ΟΕ κυνώπης, Όλα ἨλεΙ)- 
ἵης ἵ εχρ]αϊποᾶ ὮΥ κυνὸς ὄμματ᾽ ἔχων ἵη 

16056 

ν. 226. Ἀοθο ποίοθ αἆ Ίου. Ἱπιραάεηπςο 1β 
{πες πεπ{]γ ἐπαδ ομαγασίετῖδεᾶ 48 3. οππίηθ 
Ῥτορεπβί(γ. εο 1]. Τ. 150. Θ. 425.1. 979. 
Σ, 996. Φ. 451. 0Ο. Ῥ. 248, (Οοπιρατε 4159 
Ῥ]ανίέ. Μοβία]]. 1. 1. Ῥεταοπί. Ἐαπ. ΤΥ. 7. 
96. Τη ν. 160. πρὸς ναί] νε ρεπ]ῶνε βὶς- 

Γπῖβος [οπι: απᾶ 80 αραϊη ἵπ Π. Π. 86. 
100. τῶν οὔτι µετατρέπµ. ἌἼμο νοτρ 

µετατρέποµαι, Ίπ ἴἶια πη]ἀᾶ]ε γοῖσε, βἱρῃῖ- 
Ώ65 ΡΤΟΡΕΥΊΥ, {ο {γη οπεβε[/{ομαγᾶς αποί]ιεγ; 
35 Ἰπίγα ν. 199. Ἠεποα, ἵπ Ἠοπῃαχ, 1ὲ {γε- 
απεΠ{]γ β1ΡΠΙβΟΒ {ο «ΟΠΟΕΥΠ οπθβε]{ αροταί 
θηγ ης; απά ἵδ πεασ]γ ΘΥΠΟΠΥΠΙΟΙΙ5 σνΙδ]ι 
ἀλεγίζω, νο] {ο]]οινβ. Ουπιραγο ΤΠ]. 1. 
626. Μ. 908. ΤΠ α Ἰ]κο βεηςε, ἐντρέπομαι 
ἶ6 τιδεά Ἱπ Π. Ο. 654. Ο. Α. 60: απᾶ βο 
ΒοΡΗ. (4. Ἡ. 724. ὧν ἐντρέπου σὺ μηδέν. 
ΈΠεβο νοιβ5 αχγε τερι]αχ]γ Ἰοϊποάα σι 
α σεηἰήνο. Νε Επᾶ Ἠονενεχ, ἵπ ΤΠ. Π. 
9608. θεῶν ὅπιν οὖκ ἀλέγοντες. Οοπιρατα 
Ἠεβῖυά, ΟΡ. Ὦ. 249: απᾶ 5εε Μαϊ. αντ. αν. 
ξ 926. Τι 16 αιποδί ποεά]οβς {ο τεππατ]ς, 
Όλαῦ τών οπημοῦ Ῥε τείεγγεά {ο Τρώων, 
να πο Βεπο]αδί. ΟΜ {πο σονετηπιοη{ ο 
ἀφαιρεῖσθαι, ἵπ ἴῑιθ πεχέ γειβο, 566 ΟἨ γ. 
182. πίτα. 

169. Τη {πε βεεοπἆ οἶαπδο, {πε τε]αῖνο 
πηυβδί Ὦο τερεαίεᾶ ἵπ {λε ασοαβαΏνθ. Ῥεθ 
οἩ Υ. 79. 

169. ἔχω. Ἔπμαῦ 5 πχαθί Ῥο {α]κεη 1π 
α {αίητο βΙσπ]Πζα{Ιοη, 48 {πε Ργοβεπί ἶ5 {Γε- 
απεπ{]γ δεά ἵπ Ἠοπιοχ, 5 εν]άρπί {οτι 
{πο οἰγοιπιβίαηπσς (]λαί Τρώων πτολίεθρον 
Ώθγεσ τείετβ {ο ΑΠΥ οἳ ἴ]ιο {ουνπβδ οἱ {ο 
Ττοαά, Ῥαί αἱνναγ5 {ο Τγου Μδε[{[: 35. Του 
Ἰηδίαπος, ἴπ ΤΙ. Β. 199. ὨἈΕεβίἀςς, {ιο ραι- 
ισ]ες οἱ τηε, ἐπεὶ, ὁπότε, δις. γη] α 5αῇ- 
Παποίϊνο αοσ]θί, τε]α{ο {ο α {αέαγε αοὔίοἩ, 1 
πο 8εη5ο οἱ έ]ε ]μαίπ Ρήμγε ρει]έά. Ὀεε 
οη ν. 168. 

106. πολυάϊκος πολέμοιο. Ῥο]μο]. πολ- 
λὰς ὁρμὰς καὶ κινήσεις ἔχοντος. Απᾶ 
5ο Εαδίαὐας. Τμ, αρα1Ώ, Π. Υ. 928, 
απά ἵπ Ἡ. 811. κάματος πολυάϊξ. ἨΗεπεε 
15 πΙΒΥ Ῥο ἐγαηβ]αζεᾶ, αγαρεῖπφ, ζαδογίοις ; 
{ποπ πολὺ απά ἀΐσσω. Ἠεγπο οοηβῖἆειβ 
1ΐ{ 35 η ερίθχεί Ῥε]οπρίπςσ {ο χε ναττίου, 
απά Ἠεπςο {γαηβ[εντεᾶ {ο λε γναν 1986]Μ, ἴτι 
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Χεῖρες ἐμαὶ διέπουσ” ἀτὰρ ἢν ποτε δασμὸς ἵκηται. 

Σοὶ τὸ γέρας πολὺ μεῖζον, ἐγὼ ὃ' ὀλίγον τε φίλον τε 
” ». 5) ολ] - 3 Ν ” λ / Ἐρχομ’ ἔχων ἐπὶ νπας, ἐπὴν κεκάµω πολεµίζων. 
Νῦν ὃ εἶμι Φθίηνὸ, ἐπειὴ πολὺ φέρτερόν ἐστιν 

τ) .ᾗ 

Οἴκαδ ἴμεν σὺν νηυσὶ κορωνίσιν' οὐδέ σ᾿ ὀἵω. 170 
- ” 

᾿Ενθάδ ἄτιμος ἐὼν, ἄφενος καὶ πλοῦτον ἀφύξειν. 

Ἐὸν ὃ ἡμείβετ᾽ ἔπειτα ἄναξ ἀνδρῶν ᾿Αγαμέμνων' 
- : » » 3 

Φεῦγε µάλ’, εἴ τοι θυμὸς ἐπέσσυται οὐδέ σ᾿ ἔγωγε 
/ Γ κ ΑΜΣ / α » 3 ν Ἅλλ Λίσσομαι εἵνεκ) ἐμεῖο μµένειν παρ ἔμοιγε καὶ ἄλλοι, 

Οἵ κέ µε τιµήσουσι, μάλιστα δὲ µητίετα Ζεύς. 176 

Ἔχθιστος δέ µοί ἐσσι διοτρεφέων βασιλήων, 
/ / 

Αἰεὶ γάρ τοι ἔρις τε φίλη, πόλεμοί τε, µάχαι τε. 
. / ΄ .) θ ΄ Χ ΄ 27 .””Ὦ 

Εἰ µάλα καρτερός ἐσσι, θεός που σοὶ τόγ ἔθωκεν. 
- - Φ 

Οἴκαδ' ὼν σὺν νηυσί τε σῆς καὶ σοῖς ἑτάροισι, 

σπα Ῥησπαπίες ἀϊσσουσι πολλά. ϐΟοπιρατε 
ΦοΡΗ. 64. Ο. 2909. 1541. ΈΤ]ετε 15 πο α- 
{ποτί(γ {ου 5αοἳι απ ἸἹπεγρτείαίοπ, εχεερί 
ἵη 0. Τ. 177. Δωριέες τε τριχάϊκες. ῬΒαΐ 
(ποιρἩ Επξίνίμῖας εοπδίἆετς ἴ]ε {οτιπα{ῖοι 
9Ε έπο ἔννο αἀ]εοίϊνες αἰππ]ατ, {πε εχροβί- 
Ώοι οἱ ἴιε Ἰαΐΐες 15 ὮΥ πο ππεαΠς αστοοά 
προῃ. 

166. Τηο αἀγεγεαῖνε ρατίσ]ε ἀτὰρ τε- 
Τετ5 {ο μὲν Ἱπ {Πε Ἰαδί Ἠπθ. Ῥεεοῃ ν. 24. 

167. ὀλίγον τε φίλον τε. Βαγοιπι φιῖ- 
ἄεπι, (1. 6. ἵη οοπιραχίδοη οἱ Α σαπηΘΠΙΠΟΠ΄5;) 
φιοᾶ {απεεη φγαίππη ο. ΗΕΥΝΕ. 

108. ἔρχομ᾽ ἔχων κ.τ.λ. Ἔπε Ργεδεπᾶ 
10τ {μα {πίτας αξ ἵπ ν. 1θὸ.-Ἔπε 5αΏ- 
Παποβῖνε ἵ5 Ῥαΐ νυν {πε Ῥαγίςσ]ες οἱ εἴππο, 
ἐπὴν, ἐπειδἀάν, ὅταν, ὁπόταν (1.8. ἐπεὶ ἄν, 
ἐπειδὴ ἂν. ὅτο.), ΨΠεῃ απ αοθϊοΠ, ΓγοαεΏ{]Υ 
τορεαίθεᾶ, ἵδ πιεποπθά ἵπ α Ῥεεδεπί ος 
{αΐατο {θηδθ; εχοορί ΙΙ {ἴπαο αοτῖδί, 
νηετε α βπιρ]ε ααξίοπ ἶ5 πιεαηί {ο Ῥε εχ- 
Ῥγεςςεά ὮΥ ἴ]ιε Τιαθῖη Γαέμγε ρετ]εοί. Ἡπεπ 
{1ο τείεγεποο ἶ5 {ο α ραδί αοἴἴοη, {γεαπεπ{]γ 
τερεαίεᾶ, {πε ορίαίῖνα 15 τδεά γηθ] ὅτε, 
ὁπύότε, ο. «ΡΟΠΙΕΗΠΙΕΑ ὅταν, ἐπειδὰν, 
ατα {οππᾶ να Όε ορίαϊνες απᾶά ὅτε, 
ἐπειδὴ, νηί] [να 5αῬ]απείνες Ῥαέ ἴπε 
Ἰαξέεν οπΙγ ἵπ Ἠοππεγ; α5 ἵη γ. 162. θεα 
Μαι. αν. ον.ξ 69].---Οἳ ἔπε {ογπι κεκάµω, 
566 Ῥγε]. 0055. Ῥεοῦ. ΤΥ. 

170. νηυσὶ κορωνίσι. ἜΠε κορώνη νια5 
8 ουπγνθᾷ ννουᾶεπ Ῥεα]ς, δἰγεησίλεπεᾶ σσ] 
ῬναςῬς. νυπ]ο] ννας Πχες αἲ ἴῑε Ῥτοι οἱ ία 
5ΗΙρ. Ἐπδίαί(μῖας: ἀπὸ τοῦ ζώου τῆς κο- 
ρώνης ({]ιε σγοιο). εὐλύγιστον ἐχούσης τὸν 
τράχηλον. Ἠεποερ 5ο0πΙΕ νοι]ά τεπᾶες 
{πε αἀ]εοίῖνο κορωνὶς, ὀίασι, ἴποπι ἴλπε 
εο]οατ οἳ πε τά. ΌΤΠε οαγναεᾷ εχἰγεπηῖ- 
Ώεςδ ο α Ῥουν, {ο ΨἨΙοἩ {1ο βἰτῖπσ σνας αἰ- 
ἑασμοᾶ, Ίνετε αἶδο οα]]εά κορῶναι. εε οἨ 
Ἡ. Δ. Τ11.---Έπε {οἱ]ονῖπσ θεπίεποε Ἠαδ 
Ῥεεπ νατΙοιδἰγ εκρ]αϊπεά ; 5οπιθ τε[εττῖπσ 

ἔπε Ραγοπίῃοξῖς, ἐνθάδ᾽ ἄτιμος ἐὼν, ἴο Ασα- 
ΠΠΕΤΙΠΟΗ, απᾶ ολες {ο ΑοἨ]]ε8. ἘΒοΐ]ι 
{πε 5εη5α απᾶ ἴπο οοπβδίσαοίῖοη, ἨΟΊΕΥεΣ. 
γεφπῖτο ἴἶνε Ἰαΐετ τείερεποςθ; απᾶ {πε 
ογἀθν οἵἳ ἐἶιαο γογᾶς ν]] εἰατιά ἔἶας :---οὐδὲ 
(ἐγὼ), ἐνθάδ᾽ ἄτιμος ἐών, οἴω σε ἀφύξειν 
κ.τ.λ. Βεπί]εγ ίακες σ᾿ [ου σοι, απά Βολίε 
τεαᾶς οὐδέ σοι οἔω: τί εἶπεν εοπ]εσίυτε]5 
εαπα]1γ πηβδυ]ζεὰ {ο {με Ιαπσαασο οἳ Ἠοπιεν., 
--Έμε νετὺ ἀφύσσω Ρτορετ]γ βἰσπίπες, {ο 
Άοιγ Ίγοιι α ἴαγφεν εβδεῖ ἠπίο α 5πια[[ΕΥ. 
Τηΐτα ν. 198. νέκταρ ἀπὸ κρητῆρος ἀφύσ- 
σων. Ἠεπεθ, {ο οο[[εοί, ἴο ἆτανν {τοπ λε 
5ίοτος οἳ οἱ]γοις Ιπίο οπε΄5 οἵνη.---Εδία{Ἡ. 
ἄφενος μὲν, ὁ δι ὀλέγου συναγόµενος 
πλοῦτος δὲ, ὃ διὰ πολλῶν ἐτῶν. Τι 
ορϊσίπ οἱ ἴπο πονάς 15 ποτε ἀῑδίποιγ 
πανκεᾶ ὮΥ (ιε βο]μο[µαςί: ἄφενος λέγεται 
ἡ ἀπὸ ἑνὸς ἑνιαυτοῦ περιουσία" πλοῦτος 
δὲ ἡ ἀπὸ πολλών. 

172. ἐπέσσυται. ἘΟΙ ἐπισέσυται. 3ε8 
Ῥτε]πῃ. 0055. δεοῖ. ΤΥ. 

175. µητίετα. Ἐοτ µητιέτης, «Ποζὶσὸ. 
Φεε τε]. 0055. αὐὶ 5αρτα. 

176. Οµπ ἴπε Ἡοπιετῖο ερ]]είς διοτρε- 
φεῖς απᾶ διογενεῖς, Ἡογπο οἴίεν ἴ]ε {ο]- 
Ἰουήπσ ποπ {πε ἈῬομομαδί οἩ Ῥϊπάατ 
(Ῥγαι. ΤΥ. 919): ἐκ Διὸς εἶναι λέγουσε 
βασιλεῖς, οὐχ ὅτι γόνος εἰσὶ τοῦ Διὸς, 
ἀλλ᾽ ὅτι τὸ βασιλεύειν ἐκ Διὸς ἔχουσι. 

178. εἰ µάλα κ.τ.λ. Ἠεποε {Πε πιαχῖπα, 
Οπιπε δοπωπα, [}εὶ ἄοπιπι. 9ο 1 ΟοΥ. 1ν. 7. 
τί δὲ ἔχεις, ὃ οὐκ ἔλαβες ; εἰ δὲ καὶ ἔλα- 
βες, τί καυχᾶσαι ὡς μὴ λαβών; Όοπι- 
ΡαΥε «ετγεπ]. ΙΧ. 20. ΈΤ]ε εποΠίίο που 18 
Ἄδεά ρτϊπιατΙ]γ 45 απ αἄνετρ οἳ Ῥ]ασε, 
Ππρ]γίης απορτίαϊηέγ, απᾶ {ο Ὦο πεπάεγεᾶ 
ΟΠΙσΙΟΊΕΥΕ, 45 Ίπ ΤΠ. Ε. 199. Ῥ. 446. Ἠεπερ 
επιρ]ογεά σεπετα]]γ α5 α οοπ]εοίατα] Ῥαγ- 
εσ]ε, ρεγ]αγε, ῥγοὐαδίη; 5 ἵπ Τ. 5. 144. 
Ο. 45. ᾧ. 8δὸ. Ω. 4δδ. απᾶ εἶδενπετε. Ἰπ 
ΙγΟΏΥ απά Ιπγεοίίνε, α5 ἵπ {πο Ρτεξεπέ σ.5ε, 

: 
4 
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Μυρμιδόνεσσιν ἄνασσε' σέθεν δ) ἐγὼ οὐκ ἀλεγίζω, 
Οὐδ' ὄθομαι κοτέοντος' ἀπειλήσω δέ τοι ὧδε 
« - .{ - 
Ὡς ἔμ᾽ ἀφαιρεῖται Χρυσηΐδα Φοῖβος ᾿Απόλλων, 
τὴ 9 ο) Ν 9 .ᾗ ας. - Αμ -- [4 ά ο ι 
ην μὲν ἐγὼ σὺν νηϊ τ ἐμῇ καὶ ἐμοῖς ετάροισ 

Πέμψω' ἐγὼ δέ κ᾿ ἄγω Ῥρισηΐδα καλλιπάρῃον, 

Αὐτὸς ἰὼν κλισίηνδε, τὸ σὸν γέρας ὄφρ᾽ εὖ εἰδῇς, 
ο ) Όσσον φέρτερός εἰμι σέθεν, στυγέῃ δὲ καὶ ἄλλος 
σον ἐμοὶ φάσθαι καὶ ὁμοιωθήμεναι ἄντην. 

1850 

ὰ- 

ὋὪς φάτο' Πηλείωνι ὃ ἄχος γένετ’, ἐν δέ οἱ ἧτορ 

Στήθεσσι λασίοισι διάνδιχα µερμήριξεν, 
Ἂ ϱ / νο / 9 - 
Η ΟΥγΕ, φάσγανον ὀξὺ ἔρυσσαµενος παρα µηρου; 190 

Τοὺς μὲν ἀναστήσειεν, ὃ ὃ ᾽Ατρείδην ἐναρίζοι, 
στι» , ϱ) / / , 
Ηὲ χόλον παυσειεν, ερητυσειε τε θυµόν. 

ο - . ο 

Εως ὃ ταῦθ᾽ ὥρμαινε κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμὸν, 

ἝἛλκετο ὃ) ἐκ κολεοῖο μέγα ξίφος, ἦλθε ὃ) ᾽Αθήνη 

16 Ἰηβίπααίος απ τπάεπίαρ]ο {αοῖ; αἲ {ιο 
8416 {Ἴπε, νίἩ α ἄερπεο οἱ Ιπάεοαίδίοη, 
ν/ήσἩ ἀείσασί5 βοπιε(ηίης {ποπ α ροβιῖνα 
Α5ΦΟΥΙΙΟΠ, ΠΕΙΤΙΥ 1Π ἴλε 8ΕΠ56 Οἱ ἰμε Τα θἶπ 
Ῥατεπίμείῖσα] Υἱ Γαἴ[ογ. 

190. Μυρμιδόνεσσιν ἄνασσε. Τ1ε νετρ 
ἀνάσσειν, απᾶ οίμενς βἱρπϊγίηρ {ο γης, 
Άτε ΠΒΡΙΔΙΙΥ οοπβίγασεᾷ νη α επ] νο; 
εἴίῃεν Ώοσραδε ἀθγ]ινοά ἔγοια βαυβίαπίίνας, 
ος α5 Ἱπιρ]γίηπς {πε Ἰάεα οἳ α οοπιραγα νο. 
Ῥαρτα ν. 98. Τενέδοιο Ίφι ἀνάσσεις. Ἱ. 
ἜΞ. δ4. στρατοῦ σηµαίνειν. ΡΟΠΙΕΙΙΠΙΕΡ, 
Ἰουνθνεχ, 1Π τοίεγεπςε {ο α Ροχβοπα] ορ]θοί, 
Ώ1εγ ατγε {οιπά υνἩ α ἀαίνο: α5 Ἱπίτα, ν. 
288. Φ. 86. αιά εἰβενηενε. Όεε Μαϊϊ. 
αν, ἄν. δ 99δ. ΟΙ ἴε ΛΙηπιάοπεν οἳ 
ΑςΙΙ]]ε5, 5εε οἩ ΤΙ. Β. 684. 

182, ἜμΠε νετυὺ ἀφαιρεῖσθαι ΡΟΝΕΥΠΒ 
Ίννο αοσιβαΏνες. 9ο αραϊἩ, Ἱηίτα ν. 275. 
Όοππραχε Ἡ. 7. Ἴ0. Ο. 462. Βοπιείίπιοβ, 
Ἰοννενου, 16 (ακες α ἀαίιῑνε οἱ έχε Ῥετβοῃ, 
35 Ἱπ ν. 161: απᾶά ΒΟΠΙΘΗΠΙΘ5 {Πο σα5δο 
οἳ ἴε Ῥεγδοα 15 αἱίορείπες οπιϊθθεά, ἃ5 
1η ν. 290. 3. 28. Ῥεο Μαῦ. αν. 6τ. 8 
419, 5. 

184. ἐγὼ δὲ κ᾿ ἄγω. Τ]ε δαῬ]αποίῖνα 
νι ἂν οἱ κε 15 {γοααθη(]γ αδεά η ΗΠοιπες 
Γον ἴἶια {αίαγε. ΤΗ5, αραῖη, Ἰπίγα ν. 206. 
Θεθ οἩ ν. 197. ῥῬοπιείπιος ἂν 15 ναπίίπς, 
45 ἵπ Ἱ]. Η. 87. 3. 459. καί ποτὲ τις 
εἴπῃσιν. Οοπιραχο ν. 462. Όοε Μαιί. αν. 
ατ. 5 616. Ενιβδῖ 16 ἴἶνε ραίτοπγτηϊο οἳ 
Ηἱμροάαμπία, ἀαασλίεν οἳ ΕΒτῖδε». Εδία- 
{ΠΒ ππεπ{ίοη5 απ αποϊοηί ἱταάμίοη, ἐλαῦ 
Ἐτίβες απά ΟἨΤγβεβ ννεγε Ἠγοί]μεΥ5, 5015 οΓ 
Ατάγ5; 5ο μαί Βτὶςδις απ 0Ἠ1γβδί8 ννετο 
οοαβίΏ5: απά (λαέ με {ογπεν ἀννε]ί αἲ 
Ρεᾷακαε, προπ ἴ]ο τΊνετ «είμρίοπ, αΏοπί 
Αα ἆαγ”5 ]οάΓΠΕ6Υ Γγοπα (Ἴλγεα. 

186. στυγέφ. Ῥεμο]. εὐλαβηθφ. 9ο Ηογ, 

Ἐρίςί. 6. 1. 62. Οὐἀεταπί εοσαγό δοπῖ οἵγ- 
ζωεῖς απιογα. 

187. σον ἐμοὶ φάσθαι. Το σα] πιεί. 
πι για. "πας 1 νν]] Ῥείίεν βαῖο νέα 
ὁμοιωθήμεναι ἄντην, ἴἶνατ Ὦγ πάουρίαπᾶ- 
Ίπο 16 νι Ειδία(]ας {οΥ ἐναντίον εἰπεῖν. 
Φε]ο]. ἐξισωθῆναι. 

188. ἐν δὲ οἳ ἦτορ κ.τ.λ. Ὑϊρ. «Έπ. 
Υ. 701. Ύιωπο Ίπιο Ἰπφοπίε, Πο Ἰ[ίιο ρεο- 
ἴογε οµγας ἸΓμίαδαί 9εΓβαπς. Τ]ε α]εσίϊνο 
λάσιος ΡΥοΡΕΤΊΥ βἱσπΙΠθβ σοσεγεά τω αῖγ, 
Παϊρι; α5 ἵπ ΤΠ. Ω. 195. Ἠεησα, θίγοπᾳ, ἴπ- 
ἐγερία, ΠιαπΙΗ.  Οὐπιρανο Β. 851. Τ. 654. 

190. ἢ ὄγε, κ.τ.λ. ἴπ νο ααεδίῖοπ8 
νιΙοἩ πηπίπα]]γ εχο]άε εαε]Ἡ οί]θυ, ν]ογς, 
Ρεπετα]]γ, πότερον, ο πότερα, ἵδ {ο]]οννεά 
Ὦγ ἢ 1π νε βεεομά «Ἴααςαο, Ηοππετ ἆοαβ]εβ 
{με Ἰαΐθίεν Ῥρατίσ]α. Ίπ Βπιρ]ο απεδίίοηΒ 
{με Ῥατίσ]ο ἢ ἵ5 {γε(ιοπ{]γ αδεά, 45 6αρτα 
ν. 195, Ῥαΐ 16 15 ΒοπιθΗππθεΒ οπ]] ο, Ῥεθ 
Μαι, ἄν. ἄν. 6 609. 

191. τοὺς μὲν ἀναστήσειεν. Τ]ε νετο 
ἀνίστημι Ῥτορετ]γ βἱρπίΠεβ {ο γαΐθε αρ (Π]. 
Ὢ. 550. 156): ον ἰο τοιδε (1. κ. 99): 
9ἱδο, {0ο εποίο (Ἡ. 116. Κ. 76. 179). 
Ἠεησα, ἵπ 015 Ῥαβεασο, 16 Ἠα5 Ὀεοῃ 8εΥε- 
τα]!γ τεπάετεςὰ {ο γαΐδε α πιωῖπ οΥ δεζ τοπ 
(1. 6. ἀναστάτους ποιεῖν) ; ἰο ἰλγοιο ἔπίο 
ορη/ᾖιείοη; ἴο πιουο αξᾶο. Ἴνε Ιαΐΐετ 5οθπηβ 
πηυδέ αστοεαΡ]α {ο {πε 8ΕΠΒ6, 1η τε[εγοησθ 
{ο ἴἶχε οοη[αθίοη οἱ ο αβδεπι)]ν πηα]ίις 
ΊναΥ {ον ΑςΠΙ]6Β5, 48 Ίο τιβ]εᾷ {ογατάβ 
ΑΡΑΠΙΟΠΙΠΟΗ. 

198. ἕως ὃ ταῦθ’. ΟΕ νο πιεἰγῖοα] 
Ῥεευ]ανΙ(γ οἱ 5 πε, 5εε Ῥτε]ίτῃ. 0858. 
Φοθοι, Ύ. ὃ 9: απᾶά οἳ ἴῑα ἀϊἰδμποίοτ Ἰο- 
Ίνθεπ φρὴν απᾶ θυμὸς, οἩ ν. 109. Ῥο 
ὙΎπρ. Απ. ΥΠΙ. 11. πιαφπαπι οιὶ Πιεπίσηι 
απίπιαΊπφισ Πε[ῖις ἱπδρίγαί ταίοβ. 

194. ἦλθε δ' ᾿Αθήνη. Ο6 ἴο τερο(1ῖοη 
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"Αμϕω ὁμῶς θυµῷ φιλέουσά τε κηδοµένη τε. 
Στη ὃ ὄπιθεν, ξανθῆς δὲ κόµης ἕλε Πηλείωνα, 

Οἵῳ φαινοµένη, τῶν ὃ ἄλλων οὔτις ὁρᾶτο. 
Θάμβησε ὃ ᾽Αχιλεὺς, μετὰ δὲ τράπετ’, αὐτίκα ὃ ἔγνω 

Παλλάὸ ᾿Αθηναίην, δεινὼ 

οἳ ἔἶια ρατβς]ε δὲ, 5εε οἩ νγ. ὅδ8. 197. Ίπ 
{15 Ιπδίαησε, ΠΟΥΝενετ, ἴν Πας ρῖνεπ οὔεποε 
{ο λε οτ]{]ς5, α5 Ἱπιρεάϊπσ {Πο οοηδίγας- 
ΏοἨ 5 απᾶ ΈΒατπες απᾶ Βεπί]εγ Ῥτοροβθ {ο 
τουά ἦλθεν ᾿Αθήνη. Επι 1 ἆοεδ ποί αΡ- 
Ρεαχ {ο Ῥο πη]λοαί 185 αἀνετβαᾶνε 1οτςθ, 
Τπε Ετεί δὲ απβπετς ἀϊτεσί]γ {ο μὲν, πἩ- 
ἀετείοοᾶ 1π {πε Ῥγεσεάϊπς εἸαάδε; απά {πε 
5οεοπᾶ, νΠΙεΠ 15 οοπβϊάεγεά ομ]εσίίοπα)]α, 
ονἰάἀεπί]γ Ῥοϊπίς {ο α «Ώαπσο οἱ ΡΙτροςε {ο 
νε εβεοίεά ἵπ ΑσΠί]]ες ΡΥ {πε αρρεαταπςε οἳ 
ἸΜήπετνα, Επδίαί(Πῖας εοηβδίἆετς{]ε ἀεδοεπί 
οἱἳ Ἀϊπεσνα, αἲ ία τεαιοςδί οἵ ᾖαπο, 5 αἩ 
3]]εσονγ ; ὮΥ νἩΙε] νε ατε {ο ππἀετδίαπά, 
ἔπαί Ἠικάοπι, τερτεδεηίεά 1Π {λε Ῥετεδοπ ο 
15 Ῥραίΐτοηπ σοᾷάε5», εχοῖτοᾶ ὮΥ ἴπε γεφαί 
ππα]είη (οἱ υπ]ε] «απο ννας ἔε επιβ]ετα) 
οἵ ΑΡΑΠΙΕΠΙΠΟΠ, ρτοᾶισεά {πε εβεοί αἰπ]- 
Ῥπίεά {ο {λε Ῥειβδοπα] ΙΠίεγίεγεπσοο οἱ έπε 
ἀεϊίγ. Ῥιαί αἰίποισ] ιο παγίπο]οσγ οἱ έμε 
ἄντοαείς, ἀετῖνεά Ῥρτϊποῖρα]]γ ἔτοπι Εσγρί, 
απά τεάασεᾶ {ο α ΒΥδίεπ, α5 Ἠεγοίο- 
ἴαδ Ιηίοχπη5 τς. Ὦγ Ἠοπιε; ἨΙπηδε]{ (Ἠε- 
τος. ΤΙ. 69), εοηβῖδίες, ἴπ α στεαί Ππεᾶξατε, 
η {πε ἀειβσαίῖοι οἱ οετίαῖπ αββίταςσί αᾳπα- 
ος: οἳ ταίμεν, ἵπ ἁῑνιάϊπσ (ιο αὐιτι- 
Ραΐες οἱ {πε έταο ἀοἀ, οἳ νμῖο]ι ἔλε Ίκπονν- 
1εάσο ννας οτισιπα]]γ ουίαϊπεᾶ Γποπι Ῥτϊπηεθ- 
να] τενε]αίοἨ, απά ἴπεποε σταάια]]γ εοτ- 
ταρίεᾶ απά πδαρρ]εᾶ, απ]οηπσ ο πιπ]- 
Πρ]οϊίγ οἳ ἀῑνιπίΠες, {ο νηῖο Ῥορα]αν 
εαρετεΙΏοπ Παὰ σίνεν τῖδε : βί11] 16 15 6εΙ- 
ἑαΐπ {λλαί ἴμε εατ]γ ἄτεεκ5 οοπβΙἆετες (Πεῖτ 
δοἀβ8 α5 Ροβεεξδδῖησ αοίυα] εχϊξίεποε, απά 15 
ἆοες ποῦ 5εεπι {μαί Ἠοπιεν Ἰηθεπάεὰ {ο 
τ6βΠθ Ἱροπ {Πε σεπετα] ορῖπΙοης οΓ {]ε ασε 
η νυμῖοἩ Ίο Ἠγεά. ΤΠε ος, Ιπάθες, ατα 
{τοαιεη{]γ τερτεδεπίεά ἵηπ {πε Πϊαά αβ 
νιδῖαπς ἴπε εατί], απά 8οπιθίίπιες, Ποασ]ῃ 
τατε]γ, πι υΙβΙρ]ο {οτπαης απά Όε πιοδέ 
βρ]επάῖά αεἴῖου5 ατε αἰπ]ραίεά {ο {Πε Ρετ- 
5οπαἱ ΙΠ{ΕΥΤεγεηςσε οξ 50ΟΠ1ε ἀῑνΙπΙίγ. ΟΌοπι- 
Ρατο Π. Β. 1892. Ὦ. 440. 7.108. εἴ ρακεῖπι. 
Το απάἀετξίαπὰ β6] ρ8δδᾶσες αἱ]εσοτῖσα]]γ, 
Ἔαεοπ τοραχά5 α5 Ἱποοηβῖκίεπί η πα 
ἀταππαίῖο αοὔῖοηπ οἳ {πε αμ. απᾶ ἴιε 
Ῥομομαςί οΏρεχνες οἩ 1. Ν. 62]. παρὰ 
τῷ ποιήτῳ οἱ θεοὶ μα. λαμβανό- 
μενοι ἀνθρωποειδῶς ἐπίστανται, καὶ ἄθα- 
νασίᾳ μόνον διαφέροντες ἀνθρώπων τοῖς 
αὐτοῖς ἐνέχονται πάθεσι. Τϊ Ίνα5 πο, 
Ἰπάσεὰ, απ] παΥ εοηίατ]ες αἴθετ ἴ]χε ασε 
οί Ηοππον, πΠεη ῬΡΙΙ]ο5ορἩγ Ἰαά πιαἆε «οἵἹ- 
5ἵάεγαβ]ε Ῥτοσγεβς 1ἵπ ἄτεεςσε, απᾶ ΠΠεΠ 
Ῥεραπ {ο Ὦε ἀἰδραδίεά να ἔπε αὐδιαταΙιγ 

δέ οἱ ὅσσε φάανθεν' 900 

απά σγοββµες5 οἳ με Ρτεναϊ]ῖτπςσ παρετί]- 
Ποη, ἐπαί Ῥοσγαίε5 απά οἴ]ετς Ιπάϊγεςί]γ 
ορροβεᾶ {πεπι, απά εχρ]αϊπεά ἔπεπι 45 ΠΙΥ5- 
εσα]. τερτοβεπἰαοης οἱ αΏείταςί απαΗάες. 
ΦαοἩ 15 ἴἶλε ορίπΊοη οἳ Οἴεενο (Ν. Ὁ. 1.): 
---[π βεοιπᾶο αιίεπι ντο Οιγηςὶ θέ 
Ονριεῖ, Ἠικαῖ, Ηεκοᾶϊ, ΠΗοπιργίφιε Γαδεῖῖαε 
αεοοπαποάαγε αἆ εα, φιιῶ ἴρεε Ργίπιο {ἴργο αε 
ατὶς ἐπιπιογία[ίίις ἄιπεγιέ ; ιἱ εἰίαπι Ὀεεγγἰπῖ 
Ῥοεία, ααϊ Ἠσεο Ἡο βαδρὶσαίϊ ααϊάεπα οἶπί, 
Φοϊσί Ἰΐδεε πἰάεαπίμν. 3εε αἱδο ΈΤαβο. 
Ωπερεί. 1. 29. ἜΤΠεξε ΠοίοΏΒ, ΠΙΟΤΘΟΥΕΣ. 
ψγενε ὮΥ πο ΊΠΘΗἨ5 σεπετα]; απά εγεη ἵπ 
Ώιε ἴπιε οἱ 6. Ῥαμ], ἴπε Ῥθεορ]ε οἱ Πωγδίτα 
Ῥγορυδεᾶ {ο ν/οτεΒῖρ Ἠϊπι απά ΒατπαΡα», 
πμάες ια Ἰάεα λαί Τε Ίνετο ἴπε σος 
«αρίενγ απᾶ [Τεγοιγη, ἵπ Όε Ἰκεπεςς οἱ 
ΠΘη. θθ Αοῖς χχν. 11. 544. Η15 αἀάτεςς 
{ο ἴμε Αίλεπίαης αἱ5ο (Αοίδ χνΠ. 292. 5ᾳᾳ.) 
15 ο πα]]Ιγ ορροδεᾶ {ο ἴπο ποβοπ οἱ τηδίθ- 
τ]ο]Ι5η1, α5 {ογπ]]ησ {πε Ῥαςίς οἱ Έχε τε]σῖοτ 
οἱ ἄνοεςθ. Β4]] ἴπεγε ασε 8οΠΠε {ειν α1]ε- 
μονῖσα] ἀοβονίρβοπς ἵπ Ἠοππεσ: οὗ νήσο] 
λα Ῥεγςυπ]βοαίοης οἱ Λιταὶ απᾶ Ατη ἵῃ 
Ἡ. 1. 498. 1παγ Ῥο οἴιεὰ αδ Ιηπβίαηςθς. 
ἘΠος5ε νο πνοα]ά πΙδ] {ο 566 {ο ν]αί 
εχίταναραηοε ἴ]ε ΤΑΠοΥ οἱ αἱερποσῖσῖης 
Ἠοππεν Ἠαδ Ῥεεπ οαυτῖεά, ση] Ῥο πιοτε 
απηαδεά {ματ εἀΙβεὰ ὮΥ α τείετεποε {ο έ]ιε 
«πεεία Ποπιαπογπ, Π. 900. Ἐαβτις. ΒΙ)]. 
αγ, ΤΙ. 6. 15. «αοορὶ Ηασοπῖς Ύεγα ΠΗίς- 
ζορία [οιπαπα (16558). απἀ ᾱ. Οτωβῖ Πο- 
πιεγας ΠΗεύγαις (1704). 

197. κόµης ἕλε Πηλείωνα. ΤμοςῬε γετρβ 
ΝΠΙο] β1σπ]{γ {ο εεῖσε, {ο {ομο], απιὰ ἴ1πε Ίο, 
ἰακο α σεπ] νε οἵ {ο ρατί οἨ ν]Ιε] λε 
εοῖσατε 15 πιαᾶε, γνημῖ]ε {πε νν]ο]ε 15 ριαέ ἵπ 
πε αοοαςαΒνα. Ὁεο Ναἰί. αν. αχ. ὃ 906. 
Ἐπρίαίπῖας αοσεοαπίς 1ος ἔπε οοπβίταςίίοη 
εἰίπεν ὮΥ απ. ε]ρεῖς οἳ λε Ῥτεροβ]ῖῖοπ ἐκ, 
ο; ὮΥ α εἨαησε οἳ ϱ35ε {ου κόµην Πηλεί- 
ὦνος. 

900. δεινὼ δὲ οἳ ὅσσε φάανθεν. Ἠοππθ 
τεί{εγ ἐ]ῖς {ο Αο]η]]εςδ Ῥαΐ έλεγε «αἩ Ὦε πο 
ἀοαρέ ἐἶλαί Μίπετνα 15 Ἰπίεπάεά. Έπενε 
ναδ α Ῥορυ]αχ ορΙΠΙοΠ απποΏς πε απο]εηπίΒ 
ἔλαῖ ἴμο σος Ἱνετε {ο Ῥε ἀἰςσιπσαϊσπεά Ὦγ 
α Ῥεευ]αν Ῥτϊσπίπεςς ἵη {με εΥα. ΈΤμας, 
Ὑπρ. Απ. Ύ. 647. ἀῑεϊπῖ εἶπα ἀῑεεοτὶς, 4γ- 
ἀεπίεεηιε ποίαίε οσιίο. Ἔ]ε ρατίσ]ε δὲ 15 
{τεφιεπί]γ ραί {ων γὰρ, ας ἵπ Π. 7. 905, 
νἨετε α ΤΟΔΣΟΠ 15 εν]ἀεπί]γ αβδῖσιηεά 1ου 
ἴπε απΠσες οἳ Ῥταίας. Ἠεπςς, οἱ 5 Του 
αὐτῇ, α5 5πργα ν. 114. ἔθεν [ον αὐτῆς.--- 
φάανθεν 1οπ ἐφάνθησαν. Ῥεε ΟΠ Υ. ὅ7. 
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Καΐ µιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα’ 
Τίπτ᾽ αὖτ', αἰγιόχοιο Διὸς τέκος, εἰλήλουθας ; 

"ΗἩ ἵνα ὕβριν ἴδῃ ᾿Αγαμέμνονος ᾿Ατρείδαο: 
πό 

ἍΑλλ᾽ ἔκ τοι ἐρέω, τὸ δὲ καὶ τελέεσθαι ὀἵω, 
τ Η,ς ὑπεροπλίῃσι τάχ᾽ ἄν ποτε θυμὸν ὀλέσσῃ. 2056 ) 

Τὸν δ αὗὖτε προσέειπε θεὰ γλαυκῶπις ᾿Αθήνη" 
5 ) Ν / 9 , ”/ / 
Ηλθον ἐγὼ παύσουσα τεὸν μένος, αἴ κε πίθηαι, 

Οὐρανόθεν' πρὸ δέ μ ἦκε θεὰ λευκώλενος ρη, 

20]. ἔπεα πτερόεντα. πρ. Ἐπ. ΧΙ. 
9850, Ὑετρῖςδ φιῶ ἕμίο Εἱδἱ πιαύπα νο]απῖ. 

902. τίπτε. ἘὮγ 8ΥΠΕΟΡΟ, {0 τί ποτε. 
Το αἀνενρ ποτὲ, (ποιβ 1έ ϱεπετα]]γ ἆθ- 
ποίες α Ῥαδί ἤππο, 15 πο εοπῄπεᾶ {ο θλαῦ 
βἱσπ]βοαίίοἨ, 45 ΠἩοοσενεεπ 56Ε6Π}8 {0 ΙΠΙΡΙΥ 
(4)ε Ραπϊομῖς ρ. 411), Ῥαέ 15 ἔγεᾳπεηί]Υ 
αβθᾷ Ἰπ α {αίατε 8ΕΠ86: απᾶ, ἵπ {αοἳ, Τε{εΥΒ 
{ο 6ΥετΥ πιο ἱπαἰβον τω πα ίθ]γ, οσα οπθ 
Ίοπς Ραςί {ο οπε ΙπάεβηΙ{θΙΥ {αίαταε. Τ]μας, 
ἀϊγεσί]γ Ῥε]ονν, 1π ν. 205. τάχ’ ἄν ποτε, 
Ῥτγεδεπίζη. ἴπ Ἑ. 5641. 797. ν βΙσηΙῇ6Β ΓοΥ- 
ππιογζι, πι. ννΙσἩ 56118 16 18 βοπιθίίπθς ]οϊπεά 
1π {λε {χαρῖο ὙτΙίευς ΥίἩ πάλαι. ἴπ ΠΠ. 
Θ. 108. ἰαἱείη; απὰ 8ο 3. 46. ΊΙπ 1. 956. 
οποε; απᾶ πο απ/γεαιεπί1γ 16 πιαΥ Ῥε τΤ6ή- 
ἀετεά ὮΥ ἴἶε Τατ αἰϊφιαπᾶο, ὁ 8οππθ {πιθ 
οἱ οὔ]μες); α5 η ΠΠ. Δ. 192. 1. 491. Ἠεποε, 
οοπιροαπᾶεά ν τι, Τὸ 15 εφιϊνα]επό {ο 
ἐπο Τιαῖη σιγ απάεπι, ἀεποίῖτπρ α ἀερτεε οἱ 
αηχὶείγ απά θατηοδίπεΒς ἵπ αθκίησ α. 41ε8- 
{1οηῦ. Όοπιρανο ΤΠ. Β. 925. Δ. 245. 940. 
Ν. 2500. ᾧ. 969. απ εἰδενετο.---Τπε ρατ- 
Πς]ε αὖτε Ἠοππες {γεφπεπί]γ 15ες Του αὖ, 
ν/]]ο]ι 15 έχε τουί οἳ έχε αἀγετρ αὗτις, απᾶ 
επιρ]ογεά αἰπιοδί ἵπ {μθ Β4Π18 56Ἠ59. 68 
οἩ ν. 27. ᾖΤί5 ΡΥΙπΙΑΣΥ 8εηςο 15 ῥαο], θαολ- 
ὠαγᾶς; 38 Ἱπίτα ν. 459. Θ. 995: απᾶ Ἴρπορ 
αΡβΙεά {ο αΠΥ οπαπσο Ἰη ἴιο ίομος οἳ 3 
ἀϊδεοαχςε, 1έ Ιπρ]Ι65, αφαζπ, ο {]ιε οοπίγαγ/; 
Ἀπά 5ο, Εεπετα]]γ, αφαΐπ; 5 Ἰηήτα ν. 640. 
ᾧ, 994. Ἠεπος, ἵπ α οοππαθᾶ ουπνετβᾶ- 
Ποπ, 1έ πιατ]ςς {11ο αἱιετπαίε τερ]1ε5 οἱ έλα 
βΡεακοετ5; 5ο θλαῦ 1ὲ ἶ5 ποῖ ετε τεάιπάαηῖ, 
Ῥαΐέ ΑΠβννενς {ο αὗτε, τερεαίεὰ Ἱπ ν. 206. 
ΑΦ απ αἀνετβαίϊνε Ῥαγίσ]ε, 16 15 «6ο 
βΒοπιθίίπιθ5 ιβδεά {οτ δὲ, 48 ἵπ Ἡ. Λ. 9607; 
πά νν]θι μὲν Ῥτεοεάϊηᾳ, ἵπ νγ. 108. 257. 
Τη ΤΙ. Β. 495. 618. 1 15 εαιϊνα]επέ {ο 
δή. Ῥεο Ἠεπιαπηπ οἩἳ Ψσεχ, Ρ. 614. εᾱ. 
Οχοπ.--- Ην τεβροοί {ο {λε ερ](μεί αἰγί- 
οχος, Επβία(μῖας τείους 165 ἀεγ]ναίίοη {ο ἃ 
ἐπάΙίοη, ας ιο Ἱηίαπὸ «αρίίεν νναβ 
πιγδοᾶ ὮΥ ο φοαΐί; ιο βἰΐπ οἱ νυμὶεὮ Ίο 
Ἀ[νεγννατάς ;γεβοσνοᾶ 45 α. Πιεπιοτῖα], 
βἰγοίο]μεά ΠΡΟΣ ἃ βμ]ε]ά, ννμῖσ]ι να Ειοπού 
οα]]εὰ αἰγὶς, «4ᾳἱ8. Ἠοπεο, ΒΟΠ16 ανα 
χεπάετεᾶ «ἶια πω. α οαρτα πιαγίέας: 
ν/μ]σ] 15 αίοσείμεν͵ Ιπαάπηϊερ]υ]ο. Π. ΕἘ. 
758. ᾿Αμϕὶ ὃ) ἄρ ὤμοισι βάλετ᾽ αἰγίδα 
θυσσανύόεσσαν. Όοπιραχο Δ. 167. Άπά 

5ο Ὅ1τρ. Απ. ΤΠ. 964. ἔρφιπι Ογεζυπέ 8έ 
οἰάΐβεο «Γοτεπι, οι 8ο πὶφγαπίεπι «φίᾶα 
οοποιέεγαί αεωίγα. 

905. ἡἦ ἵνα ὕβριν ἴδῃ κ.τ.λ. Τῃερατ- 
έῑοιε ἡ 15 ποί οπ]γ αμτπια νο, 45 ἵπ ν. 76, 
Ῥαὁ αἱ5ο ὑπίογγοφα[ίοο; απᾶ 86ΕΠΙ5 {ο ἀῑτεν 
{ποπα ἢ (ν]ίἩ λε αομίό «οοεπί), ἵπ 60Π- 
Βάεπί]γ Ῥνοροβίηπσ ἔλε απεβίοαπ νμοιί 
Ἠεβιίαίίομ, ο ἀοαρί 38 {ο {1ο ταρ]γ. Ῥεο 
οπ ν. 190. 

205. Τ]ιο ρτῖπιαχγ Ἱπιροτί οἱ πο αἀνετρ 
τάχα ἵδ, φιο]ῖή, 800 ποπ ἴε πεπίεν 
Ῥ]αγα] ταχέα. Ίπ Ιαΐεν ντ]ζετς 1ὲ βἱσπίβεβ 
εγ]ιαφα, Ἀηεπορ Ἱν 15 βοπιεΙπιεβ 1ΠίεΓ- 
ελαπρεὰ νη(Ἡ ἴσως. Ίπ ΗοπιεΣ, Ἡονενετ, 
16 πΘΥΕΥ 10565 1ἱ5 Ῥγορεν βἱρπ]ποκίίοη ; 48 
ἨηβίαΜλήας πδί]γ οὔφεγνεθ ο 0Ο4γβρ. Δ. 
9561. ΌΟπ ἴ]ιε εοηβίγασ(ῖοη οί ἂν, υγ νε 
ειρ]αποίῖνο,δοε οπν. 197: απά οἩ ἐπ γογὰ 
ὑπεροπλία, 966 (ια ποίο οἩη ΦΟΡΗ. ΑηΠΐ. 
190. Ῥεπία]. ἄταος,. Ρ. 223. Τπο νετῃ 
ὄλλυμι βἱρπΙῇοβ {ο ἀεδίγοί; Ῥαέ θυμὸν 
ὀλεῖν 15 απ Ἠοπιετίο εχΡτΕΒΡΙΟΠ ΤΟΥ {ο {056 
οπέ {ἱᾳ; Ἱ. 6. ἴο ΕΧΡΟΒΕ 16 {ο ἀεβίτιο- 
Ποη. 

206. Τε αἀ]εοίῖνε γλαυκῶπις ἵδ 60ΠΙ- 
ΣΠΟΠΙΥ τεπάετεὰ ὑήιο-εγεά. Ἐτῦ νε ἀετῖνα- 
Μο οἳ ἐῑθ νγογά {τοπα γλαύσσω, {ο [οο]ς εαη- 
πιεβίζη, 8ΕεΠΙ5 {ο βαρροτί {πο Ιπενρτείαί]οη 
οἱ Μν. Ῥ. Κπὶρηί, νο (παπβ]αίες 1{ Κοεπ- 
ευεα, φιιζολ-εἰφλίεά. 39ο Ώαπιπι, αἴτεν ΕΙβ- 
(ας τ---Πριλιείοη {ηπεγτα, ποπ {απίιη 
γλαυκοὺς ἐχούσης ὀφθαλμοὺς, αο εἴίαηο 
δείνης τὴν ὄψιν καὶ ἐκπληκτικῆς, κατὰ 
τὰ γλαυκωπὰ τῶν θηρίων’ γλαυκοὶ γὰρ 
οἱ λέοντες, Τεᾷε [εγαγωπ. Τ5, π Ἡ. Ύ. 
179. Ίο νειρ γλαυκιάω, ἴο οἴαγε [εγοείη, 18 
αρρ]εὰ {ο α Ιον ἀαγίῖπσ αροη 5 ΡΥΟΥ: 
αιά Ἠοποε Ῥ]Ηπ. Νας. Η]δύ. ΥΤΠΙ. 21. Οσιζὲ 
οἰαιιοί (γλαυκοὶ) Πάειι φιῖ εἴ οαφῖῖ, φπα[εΒ 
βιπέ ε[ῖς, ἴεοπίς, 6 ποοίιω οσιῖ. Παεῖατ 
38ο {μιας ἀεβογῖρες ΜΙπεγνα Ἱπ Ὦ. Ρ.ΥΤΠΙ. 
9. γλαυκώπις μὲν, ἀλλὰ κοσμεῖ καὶ τοῦτο, 
ἡ κόρυς. Ῥεο Ηετηβίετηιαϊ5 αἆ [οσιπ; απᾶ 
Το]]ΐα5 οἩπ ΑΡρο]ιοπ. Ἰμεχ. ἨΠοπι. Ρ. 208. 
Τμ Ιάθεα οἳ οοἶοαχ 8ΕΕΠ18 {ο Ἠανε αἰίασ]ιεὰ 
1ἱδε]{ {ο ἴῑα πνογᾶ γλαυκὺς, 45 απ ερῖθ]εί 
οἱ ια εεα, Τ. Π. 94. ἘῬαί Ἠετε, 85ο, 48 
Ώαπητη ΟἨΒΕΙΝΘΒ, οοἴογ πιαγὶ γεβρίοϊέ τὸ 
φοβερὸν, παπα μεν επεῦγαν ναγίε ζμοεί ΑιαΤ6 
ἱ8 απάἶδ. 
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Ἔβμφω ὁμῶς θυμῷ φιλέουσά τε κηδοµένη τε. 
᾽Αλλ) ἄγε, ληγΥ᾽ ἔριδος, μηδὲ ξίφος ἕλκεο χειρί: 910 

ς ” / ἸΑλλ) ἤτοι ἔπεσι μὲν ὀνείδισον, ὡς ἔσεταί περ. 
ἵΩδε γὰρ ἐξερέω, τὸ δὲ καὶ τετελεσμένον ἔσται 
Καΐ ποτέ τοι τρὶς τόσσα παρέσσεται ἀγλαὰ δῶρα, 
Ὕβριος εἵνεκα τῆσδε σὺ ὃ ἴσχεο, πείθεο δ᾽ ἡμῖν. 

Τὴν ὃ ἀπαμειβόμενος προσέφη πόδας ὠκὺς ᾽Αχιλλεύς" 

Χρὴ μὲν σφωϊτερόν γε, θεὰ, ἔπος εἰρύσασθαι, 916 ΄ 
Καὶ µάλα περ θυμῷ κεχολωμένον' ὣς γὰρ ἄμεινον. 
σ -- . ’ / » Ἡ 3 - 

Ός κε θεοῖς ἐπιπείθηται, µάλα τ) ἔκλυον αὐτοῦ. 

Ἡ, καὶ ἐπ) ἀργυρέῃ κώπῃ σχέθε χεῖρα ββαρείαν, 
3ΑψΨ ὃ) ἐς κουλεὸν ὦσε μέγα ξίφος, οὐδ ἀπίθησε 990 
Μύθῳ ᾿Αθηναίης ἣ ὃ Οὔλυμπόνδε [βε[ήκει, 

Δώματ᾽ ἐς αἰγιόχοίο Διὸς, μετὰ δαίµονας ἄλλους. 
Πηλείδης ὃ) ἐξαῦτις ἀταρτηροῖς ἐπέεσσιν 

᾿Ατροείδην προσέειπε, καὶ οὕπω λῆγε χόλοιο" ρείοην πρ 2 ηγε χ 

211. ὡς ἔσεταίπερ. ΤἘπιεςῖς. Τμε εἶαιξε 
τεπάεγεά αἆ τεγνµπι, ουν] ο, [εί αἲ ἴΐ εἶνα[] 
θες Ἱ. 6. ]1δί α5 {λε {εγπ]ς οἳ τεργοβςῇἩ οεσας 
έογοι. Επδία(λήας οΏδεσγες, ίΠαί ΝΠπετνα, 
ἄοος ποί ρ]ασε {οσο σγεαί α επεε] προπ έπε 
Β6ΣΥ ςρῖν]έ οἳ Ασπί]]ες, ε5έ, Ὦγ {οτυιάαἶπς 
Ἠϊπα {ο νεπέ Ἠ]5 υνγα{]ι ἵπ τερτοάς]ος, ίπετα 
ε]ιοα]ά ο στεαίετ ἀπΠοα]έγ ἵη τεδίγαϊηῖπς 
Ἠΐπα {ποπ αείαα] νιο]επισο. 

919. ὧδε γὰρ ἐξερέω, κ.τ.λ. ΤΠ οΟΠΙ- 
ρανίης {15 Ἠπο νηέ] ν. 204, ἴἶπε οοπίγαδί 
Ῥείννθεη {πε ροβίΏνε α55αΤαηςε ο{ (με ἀθΙ(γ, 
ννΏῖο] ἵ5 γετῖιπεά ἵπ ΤΠ. Τ. 140, απάἆ ιο πῃ- 
οετίαϊπ{ίγ οἳ ένο ἀείεγππαίΙοι οἱ {πε ΠΙΟΥ- 
{α], ννΕΙἩ 15 οοπαρ]είε]γ {γαδίναίες, 15 ννοσί] 
γεπιαχκῖησ. 
βοπίεηοε ορίαπάς {παδ: παρέσσεταί σοί 
ποτε καὶ τρὶς τόσσα δώρα, ἵπ νεα {πε 
{οτεθ οἳ {19 Ῥατίῖσ]ες 15 εν]άεπί. 

216. Ἔμε ννοτά ἔπος, η] βἰσπίπες, 
ΡΣΟΡΕΣΙΥ, α πτογᾶ, ἵδ ἴπεποε {ταπς[εττεᾶ {ο 
ΒΠΥ εοπηροβ!ῖοπ ος οο]εσίῖοα οἱ ποτά 
Ἀνμαίενετ: α5, [οΥ Ἰηδίαπσς, α δρεεσί, αἷδ- 
σοµγ8ε, ΟΥ Ῥοεπι; α ῃγαήεγ, α ἴ]γεαί, α οὐπ- 
πιαπά ; 35ο, αἀτίοι. 1π Ομ Ῥ]αςε, Ιὲ 5ἱσ- 
11βε5 α οοππαπᾶ ον π]αποίῖοη ; απᾶ ἵπ ἐπε 
Β4Τη9 5εΠ5ε νε Ἠανε µῦθος, ἴπ ν. 291. Τηο 
ἀπα] σφωΐτερον αρρ]ες Ῥοῦ] {ο απο απά 
ἸΜππετνα. 

217. καὶ µάλα περ. ΈἘοσ καίπερ, αἷ- 
ἴλοισῃ.  ΤΠο αἆνοτρ ὣς, νηίἩ {ια αοιέο 
αεοεηέ, ἶ5 {ο; οὕτως, εἷο; α5 ἀῑδιπραϊεμεά 
{γοιη ὡς, αἱ. θε ν. 619. 

218. ἔκλυον. Τ]εν ατε ιοοπί {ο ηεαν. Όπ 
(5 βἰσπ]Πσαίῖοπ οἱ {μθ {εηςες, 5εε οἩ ν. 97. 
ΤΠε θεπίπχεη{, νμΙεἩ 15 πεγε ρα Ιπίο {ια 
ππουί οἳ Ασλί]]ες, ἵ5 οἴεεά ἵπ {ιο Ττεαιδο 
οἨ {Ἡε {ήζ απ βΡοείγτη οἳ Ἠοπιετ, αθίτῖ- 
Ῥαίεά {ο Ε]πίανομ, ἃδ ο οτ]ρίπ οἱ ἴἶια 

Τε οτάες οἱ ἴἶιε {οἰ]ονήπρ΄ 

οε]ερταίεά 5αγῖπσ οἳ Ῥγίμασονα: θεῷ 
που. Ἠεποε Ῥεπεσι ἄε Ἠ 1. ὑεαία :--- 
Τείαε Ργαοερέωπι, δει δέγμεγε. Ῥεε 8ἱ59 
(πε. 4ᾳε Εῑπ. ΤΗΥ. Αντίαῃ. Ἐρῖοι. Ι. 10. 
ῬΠΙ]ο (4ε Α1ᾳγαί.) αάτιυαίε5 (λε ργεεερί {ο 
Μο565. ήΤέ ηα5 Ῥεεπ ααοίεᾷ τερεαί{εά!1γ α5 
8Π εχργοθξεῖοηπ οἱ Ρῖοα5 ομεάϊεησο; απά 15 
ποῦ ννλμοιί βενεταί ρανα]]εὶς ἵπ ἨΗο]γ Ἠ/τῖέ. 
Έ]ας οομπ Ιπ. 91. οἴδαμεν ὅτι ἅμαρτω- 
λών ὁ Θεὸς οὐκ ἀκούει ἀλλ᾽ ἐάν τις 
θεοσεβὴς ᾖ, καὶ τὸ θέλημα αὐτοῦ ποιῇ, 
τούτου ἀκούει. Οοπιρατο Β5. κχχὶν. 15. 
ΙχνΙ. 19. Ῥτον. 1. 28δ. αν. 29. Ίρα. Ἱ. 15. εὔ 
αἰϊδ, 

219. ἦ. Έοτ ἔφη. Έοντ ἔφην, αἶδο, νε 
Ἠλνε ἦν, πο οηπ]γ ἵπ Ἠοππες, Ῥα6 ἵπ {πε 
ΑΟ ντίθετς. ΑπδίοΡΗ. ΤΥ5ί5. 614. Ὑεβρ. 
Ἴ9δ. Ρ]αΐίο ἆᾳ Ἠεριῦδ. Ἠδ. 1. ειὐ ἐπίῖο, εἴ 
Ραβει. Τ]ε Βγδί ρεγ5οη Ῥτεσεπίέ ἡμὶ ος- 
ουσ5 ἵπ Ατὶδέ, Ώαπ. ὃ7. Χαρ. 11456. Ῥεθ 
Ὑ]σεν, Ρ. 19. 

220. μέγα ξίφος. Τ3νο ΝΕΑΡΟΠΡ Οἱ {ια 
5ν/ογά Ἰάπά νετε 1π πδε 1π {πε Πετοῖς αρε, 
νενγ ἀῑλεγεπί τοπι εας]Ὦ οἴ]ατ, ἴΊλε ξίφος 
αΠά {Πο µάχαιρα. Τ]1ε {ΟΥΠΙΕΥ πνα5 α Ίαγσε 
Ῥτοβά-βννογά ς πα οίμεν ἵνας Ῥαέ α Ίατσο 
Κηῑῑα, απᾶ τξεὰ {οτ οἴπεν ΡαΓΡοβες α5 ννε]] 
35 {ΟΥ α Ἠεαροη. Όοπιρατο Π. ΤΡ. 271. Λ. 
845. Τ.259. 8εε ΜΗ Μ[ογας Η 181. ο ἄτεεσα, 
νο]. ΙΤ. Ρ. 79. ποίε. 

22]. βεβήκει. Φε τα σοπε. ἴπ Επ5 
86ΕΠ5Ε, {Πε αοχῖςί 15 πεπεγα]]γ αδεά ; Ῥαΐ ένα 
Ῥ]αρετ{εςί 5εοπΏ5 {ο Ιπάϊσαίε {πε εαάάεπ 
απᾶ Ἱπείαπίαπεοαςδ τοδι]ς οἳ απ αςἴοῃ, 
πνΠὶσ]ᾗ Ἰαά Ὄθεα ῬγενΙοιδ]γ Ῥετίοτπηεά. 
Ὀεε Μαίι. αγ. ἄν, 5 6056. ΤΠ. 2. Ουπιρατε 
Ἡ. ἵπ ΑΡο]. 196. 

929. ἀταρτηροῖς. Τ]Πο Β6απιθ νψ(Ἡ ἁτή- 
ροις, απᾳγή, γέμγοασ]ιηῇ. 
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Οἰνο[ββαρὲς, κυνὸς ὄμματ' ἔχων, κραδίην ὃ ἐλάφοιο, 935 
Οὔτε ποτ᾽ ἐς πόλεμον ἅμα λαφ θωρηχθῆναι, 
οὔ λό 9 ., 9 ᾿ , . -- 

τε λόχονὸ ἰέναι σὺν ἀριστήεσσιν ᾿Αχαιῶν, 

Τέτληκας θυμῷ' τὸ δέ τοι κἡρ εἴδεται εἶναι. 
-π .. ΄ . - 

᾿Ἡ πολὺ λώϊόν ἐστι, κατὰ στρατὸν εὐρὺν ᾿Αχαιῶν 
αν ο - 0 ϱ έθ ε) ’ ” 

ν) τ) Δῶρ αποαιρεισ αι στις σεσεν αντιον ειπ]) 250 

Δημοβόρος βασιλεὺς, ἐπεὶ οὐτιδανοῖσιν ἀνάσσεις' 

Ἡ γὰρ ἂν, ᾿Ατρείδη, νῦν ὕστατα λωβήσαιο. 
. λ Δ - Αλλ᾽ ἔκ τοι ἐρέω, καὶ ἐπὶ µέγαν ὅρκον ὀμοῦμαι' 

-- 

Ναὶ μὰ τόδε σκῆπτρον, τὸ μὲν οὕποτε φύλλα καὶ ὄζους 

220. οἰνοβαρές. Οτεγροιυογε οὐ] ιοἴπο. 
Οἱ. 5. 199. Οἱ δ' ἦλθον οἵἴνῳ βεβαρη- 
ότες υἷες ᾿Αχαιῶν. . Πειςο 1{ αρρεασ5, ἐ]ναέ 
αἰθλοαρ] Πποχϊσαίίοη 145 τεσιγᾷεά α8 
Ἰήσ]]γ ἀϊδονασθί[α] ἵπ (με Ἰοτοῖο Ἀρθ5, 16 
Ν/38 ποί αἰίοσείμεσ νηλποιέ οχαπιρ]α; Ὀπό 
ἔλο Ρο]ϊίεπερς οἳ ΑοἨῖ]]6ς, ἵπ (Ἠ5 Ῥγαπάϊησ 
ΑΡΑΠΙΕΠΙΠΟΠ νυν] ἆταπ]κομΠΕςς, ἱππραάσπος, 
απ εοννατά]σα, Ἠα5 Ῥοσῃ οα]]εά ἵπ αποβθῖοπ 
Ῥο(]ι ἵπ αποϊοπέ απά ΙποάετΏ 0165. Τα», 
Ῥ]αίο ἆε Ἠεραδ. ΤΤΙ. δ. ἵπ νείεγεπςθ {ο 
{5 Ῥήβδασε: τί δὲ τὰ τοιάδε; ἄρα καλῶς; 
οὐ καλῶς. Ἐπί {γεεᾶσπα οἱ 8Ρ6εΟἩ 8685 
{ο ανο Ὄθεῃ ἵπ τοριία ΤΠ ο Ἰθγοῖο αρ68 5 
απά (5 Ῥίεσε οἱ Ιπγοοίῖνε 15 Ἠ]σ]]γ οἶια- 
ταοιεγ]δίῖο οἳ πε Ἱπιρείποις5 ΑολΙΙ65, 35 
ἀεδετ]ρεᾶ Ἱπ Ἠον. Α. Ῥ. 191. ᾖΓππρίφον, 
ὑρασππαμβ, ἐπονογαδί[ίς, ασε, «γα πεφεί φἰδὶ 
παίΐα, πἰλῖζ ποπ αγγοφοί αγημῖε. ΤΗΙ5 Πιο ἵδ 
Ρρατοᾶϊεά Ὦγ Τΐπιοπ, ἵπ Αίλεπεοις, 10. ΤΥ. 
Δειπνομανὲς, νεκροῦ ὄμματ' ἔχων, κρα- 
δίην δ' ἀκύλιστον. 

227. λόχονδ’ ἰέναι. ἘπδίαίΠῖαςδ οΏδεγνες, 
Μιαῦ Ἠοπιεν τερτοεβοηί5 απ απηραδοπάο 38 
ἐλο πιοβύ επίεγρεϊθίησ ΠΙάΠΠοΥ οἳ Πρ]ί; 
{ος πο] α. {ανν Πιο ΟΠΊΥ, απᾶά νε πιοβδε 
Ἰπίτερϊᾶ, Ίνετο βε]εοίαί. εο, οβροοϊῖα]]γ, 
έε 5Ρεες] οἱ Τάοπιεπειιβ ἵπ ΤΙ. Ν. 9756. 

999. ἡ πολὺ λώϊόν ἐστι. ΤΗ 16 Ιτοπ- 
σα]. Τα πο {οΠονΊπα, ἴἶαο οοπβίγαοξῖοπ 
αημδέ Ῥο ας εαρρ]εᾶ :---δῶρ᾽ ἀποαιρεῖσ- 
θαι ἐκεῖνον, ὅστις κ.τ.λ. 3966 ΟΠ γ. 
199. 

202. ἦ γὰρ ἄν. ὙΝϊρου, Ἡοορενοαεῃ, 
Ἠεγπε, απᾶ οίμετς, {α]κο ἰΠοβο γα Ρατί]- 
οἷος ἵπ οοπ]αποβίοῃ, οοηβΙἀστῖης ἔ]επι 45 
{οχηια]α εηιἠνα]επέ ἴο αἰοφιΐπ, « οἴευ- 
νβε᾽; απά υπάεγδίαπάἶπς, να Ἐαδίαίμίας, 
8η εΠιρεῖς νν]ήοὮ πααδίέ Όε 5αρρ]ιεά ἔτοπη έν 
Ῥγεοεάῖηπς σἰααβδο. ΤΠΗα5, ᾖ γὰρ ἂν, εἰ μὴ 
οὐτιδανοῖσιν ἤνασσες, νῦν ὕστατα λω- 
βήσαιο. «ον ἀοωῦίῖος, τιπίοθ ἵέ Ίθεγε 80, 
3ου ποοιζᾶ ποιο ΠΟΥ ἐ]ιε Ἰαεί ἴἶπιο, ὅ ο. Ἠσετε, 
Ἠοψενεχσ, ενεσγ Ρατίϊεἰο ενιἀεπί]γ τεἰαῖπΒ 
15 Ῥτοροχ Ἱππροτῦ, απᾶ (ιο {ογπιπ]α 15 {ο Ὦα 
τεπἀενεά ϱγο[οσίο επῖπι, απᾶ ποῦ αἰοφιηϊη. 
Απάᾶ 5ο αραῖη ἵηπ Τ. Β. 242, Ίμ]ετε ἴ]ια 
οοπα[οπα] «Ἰαπβο 15 πού οιη](έοᾶ, 45 Ιη/γα 

ν. 295, ἴἶο 8εΠ5ο οἱ οἱ]ογιοίβ, 35 Ἠουρο- 
Υθ6ς6 ΟΡΡΒΕΥΥΕΡ, νγοι]ά νο Ἱπαάπϊβεῖρ]α (6 
}αγϊοι{ἶς, Ρ. 2928). 

290. ἐπὶ ὕρκον ὁὀμοῦμαι. ὮῬε]μο]. ἐπόμ- 
γυσθαι ἔστι, τὸ ὑπισχνούμενον ὀμόσαι" 
ἀπομνύναι δὲ, τὸ ἀποφάσκειν. Ο8 εἶιθ 
Ἰαΐίθυ, ννΙίἩ πείεγεπςθ {ο αι περαίῖνε ἀθο]α- 
ΥΑ{ΙΟΗ. 866 αχαπηρ]ας 1η Ο4. Κ. 946. Ἠετοά. 
11.179. Βορ]. ΕΜΠ. 1989. Έτν, ΟΥε]. 2906. 
Απ, ΝαΡ. 1202. 

254. ναὶ μὰ τόδε σκῆπτρον, κ. τ. λ. 
Ὀορ οἨ ν. 86. βαρνα. Επδία(μίας οΏβοτνο», 
Ὠναί Αολῖ]]εΒ, Παντ]οᾶ οἩ ὮΥ Πῖ5 ραββίοη, 
ΒΝ/ΘΑΥ5 ὮΥ {με Εγεί {(Πλῖπς {]αῦ Ρτεδεπί5 
1ο. Επί 16 να οαβίοπιαΥγ γι] Ἰάπρς, 
35 Ἡε ἨΙπιβε] ἨΠοίῖοθβ, {ο Ἀννεαν ὮΥ {ο 
5οοΡρίτο, 45 απ επιρ]οπι οζ]εν οἱ Ῥονγου οὗ 
ο{ ]αβσο, Φεθ {μα ποίο οἩ δει. ΤΠεΡ. 
5256. Ῥεπί. ἄταο ϱ. 444. Θοπιεν]ιαῦ θἰπη]- 
Ίαχ 15 ια οαί] οἳ Νερασμοάοποβος ὮΥ 18 
{ποπε απά Ἱπράοπι, ἵπ πάπα 1, 19. Τε 
πΙΑΥ Ὦαε ἀοιρίεά, αἱδο, νυπείπετ {Πῖς5 ἆθ- 
5οτίρίοπ οἱ {με 5εερίνα ἵ5 γπιροβοα].--- 
αἲ Ἰομδί, ἵπ ἴ]ο ἆεργεο λῖο Ἐπιδίπί]ίαβ 
ππάεγβίαηάς 1έ,---οξ ἴ]ιε αζέευ ΙππροδδϊρΙίγ 
οἱ απγ τεσοποϊ]αθίοη Ῥοεΐννθεπ {1ο {νο 
Ῥτϊποςθς, τεργεδεπίεά Ιπ ἴ]ε Ιπιροββῖρίέγ 
οἱ τα-υπ]ηςσ ἴ]ε 5οερίτο ου] ἰῑα ἔποο 
{οπ1 νΥ]ΙοἩ 16 ννας ογΊρΙπα]]γ ἴαΙεῃ, 5ο έλα 
16 Ἑποι]ά ασαϊπ εἸοοῦ οαξ γη] Ίθαγες απᾶ 
Ῥναπε]μεςδ; οὗ, είπεν 16 15 ΒΙΤΙΡΙΥ οτηα- 
πεηία]. Αἲ α]ἱ εναπίς, 16 νυν] Ῥε βαβΠοἴεπό 
ἰο αἀορί ΟἸατ]κε᾽ Ιπεγργείαίίοπ: (Θάαπι 
οογίΟ Ίιοο ζἴφπιπι πιιπφκαπι γορωζζαδῖΐ, ἑαην 
σεγίο ἴπιφεπα πιοῖ ἀερίάσγίιιπι «4 οἱήσος, Πεοίογὶ 
Ῥοβί]αο κιοσιηπὐεπίσς, α[τοίεί, πεφιε έιι εἴς 
ορἱἑμζαγὸ οαἰεὺΐ. Απιᾶ ῖ5 18 αἱ] λαέ Υ Πρ] 
ΒΕΕΠΙ8 {ο Ἠανο ππάεγείοοά ὮΥ ἐπα ἀεδοτῖρ- 
Ώ19Π, νΥΏ]ο]ι ος ας αἴπιοξ: ἐγαηβοτ]ρεά {ον 
Ώιε 5εερίτε οἱ Τιαπας: ἆπ. ΧΤΙ. 206. ἴτι 
βοορίγαπι Ίου ---θοερίγιηι ἀοπίγα παπι ]ογία 
σεγεαί ---- πφμαπι Ἰγοπᾶε ἴεοὶ [πεί εἶτ- 
σι[ία πεο απιθγας; (επ, θεηιοί ἵπι φη[οῖς πιο 
4ε εἰἴπρε γεοΐεωπι, Ηαίγο σαγεί, ροβμΐέφιε 
ο0πιας εί ὑγασ]ία Ίογο; Οἶἶπι αγύοδ, πΙίΤο 
αγί([οῖε πιαπις «γα ἆεοογο Πποιφῖέ, ραϊγίδιβ- 
φιε ἀεαῖί φεβίαγο «Γαπί ΟΟΠΙΡΔΥΘ αἱβο 
γαἱοτ, Ἐ]ασο. ΤΙ. 707. 
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Φύσει, ἐπειδὴ πρῶτα τομὴν ἐν ὄρεσσι λέλοιπεν, 

ὉΜΗΡΟΥ ἸΛΙΑΔΟΣ Α’. 

2955 

Οὐδ' ἀναθηλήσει' περὶ γάρ ῥά ἑ χαλκὸς ἔλεψε 
Φύλλα τε καὶ φλοιόν' νῦν αὖτέ µιν υἷες ᾿Αχαιῶν 

Ἐν παλάµμηῃς φορέουσι δικασπόλοι, οἵτε θέµιστας 

Πρὸς Διὸς εἰρύαται' ὃ δέ τοι μέγας ἔσσεται ὅρκος' 

Ἡ ποτ᾽ ᾽Αχιλλήος ποθὴ ἵξεται υἷας ᾿Αχαιῶν 240 
μ.ο - δ) “/ ὃ / α / ΄ Ἐύμπαντας, τοῖς ὃ οὔτι δυνήσεαι ἀχνύμενός περ 

- τ ο Χραισμεῖν, εὖτ᾽ ἂν πολλοὶ ὑφ Ἕκτορος ἀνδροφόνοιο 
Θνήσκοντες πίπτωσι σὺ ὃ ἔνδοθι θυμὸν ἀμύξεις 

.] .ι 1 - 

Χωόμενος, ὅτ᾽ ἄριστον ᾿Αχαιῶν οὐδὲν ἔτισας. 

996. ἐπειδὴ πρῶτα. Οππι ςεπιεῖ; 35 Ἱπ 
{Πο Ῥαβξασε οἶθεά {ποπα Ψ1γσ]] ΙΠ ἐἶα ποίο 
Άβονε: απᾶά 5ο ασαῖπ ΤΠ]. Τ. 9. απᾶ οἶδε- 
Ἀηεχθ.-- τομή. ἘΈτορετ]γ, α δεΟΙΟπ, {ποπα 
τέµνω. Ἠεποε, {λε ἐγιπ] οἱ α ἐγοε, ἔΤοπι 
ΝΠΗΙΕὮ α. Ῥοασ] 15 Ἰορρεά. Φοπ6, Πονετες, 
νιοπ]ά τεαά κόµην, ἵο ασπεθ νι Όιε 
Ρατα]]ε] ἔτοπι Ὑαγσί], 

996. χαλκός. ἦ]ιο αποϊοπές Ἰαᾶ Ῥγουσ]νέ 
{ο στεαί ρεγ[εσίῖοπ {πε αγί οἱ αἰνίπςσ α ᾱο- 
βτοε ο{ Παγάπεςς απἀ Ρο]ἱδ] {ο Εκής | πλεία], 
π/ΠῖοἩ νε {απβ]αίο ᾖγαβα, 5ο α5 {ο επαβ]α 
ἔΊλεπα {ο ΕΠΠΡΙΟΥ 1έ {ου πηΠζατγ ΥΥΕΑΡΟΠΡ, 
απά ουί(ῆπς Ἰηπδίγαπιεηί5 οἳ 6Υετγ ἀεδογῖρ- 
Ποπ. Ῥαπδαπ. Ώπεοῃ. ΤΤΙ. ὃ. Ὅτι δὲ ἐπὶ 
τῶν Ἡρωων τὰ ὅπλα ὁμοίως χαλκᾶ ἦν 
πάντα, μαρτυρεῖ µοι καὶ Ὅμηρος: βεβαιοῖ 
δὲ καὶ ἄλλως μοι τὸν λόγον, ἐν Φασηλίδι 
ἀνακείμενον, ἐν ᾿Αθηνᾶς ἱερῷ, τὸ δόρυ 
᾿᾽Αχιλλέως' καὶ Νικομηδεῦσιν,  Ασκληπιοῦ 
ναῷ, µάχαιρα ἡ Μέμνονος. Καὶ τοῦ μὲν 
ἥ τε αἰχμὴ καὶ ὁ σαυρωτὴρ., ἡ µάχαιρα δὲ 
καὶ διὰ πάσης, χαλκοῦ πεποίηται. Ταῦτα 
μὲν δὴ ἴσμεν ἔχοντα οὕτως. Τ16 πιεία], 
Ἠούψενετ, 5ο επιρ]ογθά, ννα5, τποδί Ργυβαβ!]γ, 
α 5ΊπΙρ]ε πηεία] (ο0βφεν, Ῥετμαβ») ; απᾶ πού 
νε «οπιροαπά νγπΙο 15 πουν ἵπ δε ππάεσ 
έλα Παπῃθ οἱ ᾖγαξ.. 9εθ 04. Α. 9.---περι- 
ἔλεψε. Α Τπιεείς, 

291. νῦν αὗτε. Φθεθοπγ. 205, 
998. δικασπόλοι, οἵτε θέµιστας κ.τ.λ. 

Τ]ε αποϊεπέ ἄγεε]ς Ῥτίποθς πετε Ἱπνεδίεά 
ποῦ οπ]γ νη(] {πε Ργετοσαίἶνες οἳ τε]σῖοι5 
ΘΙΡΓΕΠΙΔΟΥ απά πΠίατγ οοππ]απᾶ, Ῥαῦ 
35ο νν ]αάΙοία] Ῥονεν. Απβίοί. Ῥομ, 
1ΠΙΠ. 14. Κύριοι, δὲ ἦσαν τῆς τε κατὰ 
πόλεμον ἡγεμονίας, καὶ τῶν θυσιῶν, | ὅσαι 
μὴ ἱερατικαί' καὶ πρὸς τούτοις τὰς δίκας 
ἔκρινον. Τοῦτο δ) ἐποίουν οἱ μὲν οὐκ 
ὀμνύοντες, οἱ δ' ὀμνύοντες ὁ ὃ' ὄρκος 
ἦν τοῦ σκήπτρου ἐπανάστασις. (ν. 954.) 
Τη {μα εχενοῖδε οἱ {πεβο ΕΙΠΟίΙΟΠ5. ΗΟοΠΙΘΥ 
έακες5 {πεααεπέ οσοσβδίοπ {ο αἰτῖραίε {ο 
ἔπεπι α, Κῑπά ο ἁῑνίπε τὶιρ]ί {ο τεβρεοί απά 
ααθλιοηέγ.. Τλας, ἵπ Ἡ. Ῥ. 304. εἷς κοί- 
ρανος ἔστω, Εἷς βασιλεὺς, ᾧ δῶκε Κρόνου 
παῖς ἀγκυλομήτεω Σκῆπτρόν τ’ ἠδὲ θέ- 
µιστας, ἵνα σφιν ἐμβασιλεύῃ. Ἠεποε Ιε 
{ατίλεχγ αΡΡρεατς {]αί ἰπο Ῥοεί γγα5 αἱξο α 

ναττα Γποπᾶ {ο ἴλε πιοπατελῖσα] σονΥεΥΠ- 
πηεπέ οἱ ἴε ἀγεοίαπ βίαΐες; πνΗΙσΠ, Ἠουν- 
6νεΥ, 45 πού αἈεο]αίο, Ρας Ἠππηιοά Ὦγ 
εδίαρΗς]ᾗεὰ Ίαννς απά οιδίοπ!5. Ώίοπ. Ηα]ῖ- 
οαση. Απ. Ώοπι. ΗΡ. Ὑ. Κατ᾽ ἀρχὰς μὲν 
γὰρ ἅπασα πόλις Ἑλλὰς ἐβασιλεύετο" 
πλὴν οὐχ, ὥσπερ τὰ βάρβαρα ἔθνη, 
δεσποτικῶς, ἀλλὰ κατὰ νόμους τε καὶ 
ἐθισμοὺς πατρίους' καὶ κράτιστος ἦν βα- 
σιλεὺς, ὁ δικαιότατός τε καὶ νομιμώτατος. 
Ῥεο ἠΓΗ/ογα΄ς ΕΗἱςί. οἱ (ῶγεεσε, νο]. ΙΤ. Ρ. 124. 
απά οπ ν. 278. Ἱπίτα.---ΟΕ ἴἶιο {ογπι5 παλά- 
µῃς απᾶ θέµιστας, 5εε Ῥτε[πι. 0055. Φεεῦ, 
ΙΥ. 

999. πρὸς Διὸς εἰρύαται. Ῥεε οπγ. 159. 
ΤμΠε γετῷρ εἰρύω, οὐ ἐρύω, βἰσπίβες Ρεπε- 
τα]]γ, {ο ἄχαιο; Ἰεπος, {ο ἀἄεγῖνε, ἴο γεοεῖν ς 
ν/]οἩ ππαγ ο πο πιεαπῖηςσ Ἠετο. Όοπι- 
Ῥανγε ΠΠ. 1. 99. Τε 15, Ἰούγεγετ, Ππιοτο αςι- 
αἰ]Ιγ τεπάετεὰ {ο ἄε[επᾶ, ἴο σιαγᾶ, ἴο Το- 
(ες αφ ἵπ Ἡ. 7. 408. Λ. 9θο. απᾶ εἶςε- 
πνηοχο, 801]. εἰρύαται' ῥύονται, φυλάσ- 
σουσι. Τί πιαγ Ῥε αἀάεᾶ, ἴ]αί εἰρύαται ἵ5 
ριέ /οπἱοὸ {ον εἴρυνται. Απά 5ο ἐφθίατο ἴοτ 
ἔφθιντο, ν. 951 ; πυθοίατο [οι πύθοιντο, 
γ. 257: απᾶ κεχαροίατο, νη(Ἡ {πε Ιοπῖς 
τεάιρΠσκ{οἩ, {ον χάροιντο, ν. 256. 

949. “ΈἘκτορος ἀνδροφόνοιο. Ἠον. Εροά. 
ΧΥΠΙ. 12. Ηοπισϊᾶαπι Ηεοίογει. Τ]ε αᾱ- 
γετρ εὖτε 15 σεπετα]]γ α Ῥατίῖσ]ε οἳ ἐἶπιος 
βἰσπ](γίης 101οη; 5 ἵπ Ἡ. Β. 996. . 992. 
516. Μ. 919. απἁἀ εἰδενπεταο. ία ἂν 
εα)]οϊποᾶ, 16 ας ἴἶε 84ππο οοπδίγαςίΙοἩ. 
νη(Ἡ ἐπὴν απᾶ ἐπειδαν. Όεε οἩ ν. 1608. 
1{6 Ῥτίπασγ δε, Ἠοννενθτ, 56ΕΠ15 {0 ο ἵπ 
οοπιρατῖδοπ5ς α5 Ἱη ΤΠ. Γ. 10: ἵτπ νε 
5εµ5ε ἨἩοπιευ πποσε {Γε(πεΠ{]γ ΕΠΙΡΙΟΥ5 {θ 
Ἰοπ]ο {οσπι ας 0οπιρατο Ἱπίτα ν. 959. 
Β. 87. 445. Τ. ὃ. Δ. 9495. 6ἳ ραδείπι; Ἀπᾶ 
5εε Ζειπὸ οἨ τας Ρ. 925. 

945. θυμὸν ἀμύξειο. Τ]ε νετυ ἀμύσ- 
σειν Ρτορετ]γ 15. {ο ἰεαγ, ἴο ἰαοεταίε: 5 ἵπ 
1. Ε. 425. Τ. 984. Τί 15 Ἠενε α5εᾷ πιεία- 
Ῥ]ο]οα]1γ. Ἠμοί, ἀμύσσειν δὲ κυρίως 
τὸ ἕἔέειν ὡς καὶ αἷμα, ῥυϊσκεσθαι' τὸ δὲ 

τὴν ψυχὴν ἀμύσσειν µεταφορικόν ἐστιν 
ἀπὸ τοῦ σώματος. Τ]θοσς. ΧΙΠΙ. Τι. 
χαλεπὸς γὰρ ἔσω θεὸς ἧπαρ ἄμυσσε. 

944. οὐδὲν ἔτισας. 366 Ῥε]ου οἨ γ. 
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ὋὩς φάτο Πηλείδης' ποτὶ δὲ σκῆπτρον [βάλε γαίῃ 
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Χρυσείοις ἥλοισι πεπαρµένον, ἔδετο ὃ αὐτός. 

᾿Ατρείδης ὃ) ἑτέρωθεν ἐμήνιε τοῖσι δὲ Νέστωρ 

Ἡδυεπὴς ἀνόρουσε, λιγὺς Πυλίων ἀγορητὴς, 

Τοῦ καὶ ἀπὸ γλώσσης μέλιτος γλυκίων ῥέεν αὐδή. 
Τῳ ὃ ἤδη δύο μὲν γενεαὶ µερόπων ἀνθρώπων 250 

᾿Εφθίαθ', οἳ οἱ πρόσθεν ἅμα τράφεν ἠδὲ γένοντο 
. / ὧ / Δ ν / ./! 

Εν Πύλῳ ἠγαθέῃ, μετὰ δὲ τριτάτοισιν ἄνασσεν. 
ο Φου ή 2 / Ν / . 
Ο σφιν ἐὐφρονέων ἀγορήσατο, καὶ µετέειπεν 

φ , - ῃ , 3 ἴὸ - το Α ο Ὦ πόποι, ἦ µέγα πένθος ᾽Αχαιΐδα γαῖαν ἱκάνει 

900. Τὸ 18 {ο Ῥο οὐβδογνοά ἰ]αίῦ ὅτε, ποῦ 
ὅτι, ἵ5 ἴλο Ῥαγίσ]ε Ἰετο επιρ]ογεᾶ, ἵπ {ο 
56Η5ε οἱ φιαπᾶαοφιίᾶεπι; 38 ἵπ νυν. 419. 518. 
Φοε Μαι. αν. αν. δ 648. 

245. ποτὶ δὲ σκῆπτρον βάλε. ἘΤπιεδῖς, 
{ο πρόσβαλε. .Ἠοππεν 1868 προτὶ, απά (ο 
Ώοτίο ποτὶ, ἹπάιΠεταεπί]γ {ο πρός. Τοε- 
Ἰεπιασβας, πι {χε Β4ΠΠΘ ΠΙΔΠΠΘΥ, {1γοννΒ Η18 
8Ρ6ΗΥ ἩΡΟΠ ο ρτοιπά ἵπ Ο4γΕ. Β. 80. 
Όοπιρανε αἱδο «9δομ. Ασαπι. 195. 

246. Χχρυσείοις ἥλοισι πεπαρμµένον. 
“4άογπεῦ αοἰ(ᾖ φοίάεπι κἰιιάς: αι 8ΡεοῖεΒ οἱ ΟΙ- 
παππεπία] ννοτ]απαπςΠῖρ πηποἩ ἵπ πδο 1η 
Έπος {Ἴππεδ. Οοπιρατε ΤΠ. Λ. 99. 699. 

249. τοῦ καὶ ἀπὸ γλώσσης κ.τ.λ. Ῥ]ι- 
{αγε] (ε Ἐτία Ηοπι.) οΏβετνες, έλαί ἐς 15 
πε Πρ]ιεςσέ εποοπαῖαπη ννη]ο] οου]ά Ἠαγο 
Ῥεεπ ραβδεᾷ προΠ απ οναίου. Ἠεπεε Εατὶρ. 
Έταρπι. Ἰποετί, Ἐϊ µοι τὸ Νεστόρειον εἴ- 
“μπάβλώς μέλι, Αντήνορός τε, τοῦ Φρυγὸς, 
οίη θεός. Τ]ο ΒαπΠε οοπηραγίδοη Ίας5 Ῥθεπ 

{πε ιεπ{]γ αἀορθεᾶ Ῥοίμ ἵπ βαετεά απᾶ 
Ρνοίαπε ΝΤΙίΕΙ5. Ῥδα]πι οχνΠ. 109. ΤΧΧ. 
ὡς γλυκέα τῷ λάρυγγί µου τὰ λόγιά σου, 
ὑπὲρ μέλι τῷ στόὀματί µου. Οοπηραχε Ρ8. 
χνι. 10. Έπεοσν. ΤάγΙΙ. Ι. 146. πλῆρες 
τοι μέλιτος τὸ καλὸν στόμα, Θύρσι, γέ- 
νοιτο. ΥΠΠΙ. 85. κρέσσον µελπομενω τεῦ 
ἀκούεμεν ἢ μέλι λείχεν. Ῥϊπά. Νεπι. ΧΙ. 
20. µελίζειν τὸν ἀοιδαῖς. 1881. ΤΙ. 46. 
µελικόµπων αοιδᾶν. {ᾖΆδολμ. Ῥτοπι. 179. 
μελιγλώσσοις πειθοῦς ἐπαοιδαῖσιν. 3ο 
Ἠον. Ερϊ5έ. 1. 19. 44. Γοείοα πιεῖα. ϐΟα]- 
Ῥμανη. Εσ]οςσ. ΤΥ. 49. εγω φιῶ ἱπιραγὶ- 
πα πιοᾷο οοποϊπιϊείῖς αρεπῖδ, Ταπι ζϊφμϊάνιπα, 
ἴαηι ἄιίοο θοπαπέ, αἱ ποπ 60Ο ππα[ῖπι, Θοά 
}εἴίφπα βοἰεπέ επαπιῖπα, ζαπιῦσγε πεοίαγ. Ῥεθ 
3ἱδο οἩἨ ν. 254. Τί 5εεπΙ5 {μαί, εΥεη 1Π 
Ἠοπιει”ϐ αρε, {ο ατί οἱ εἸοααεπορ ν/αβ 
6τεα(]γ βἰπάϊεά, απά {ο Ὦο α ροοὰ ραρ]ῖς 
βΡοα]κοτ Ίνας οβίθεηοά 4πποης ἴ]α πιοβῦ 
αἀπη]τεά αππΠβοαίίοη8. ΊΤ]ε ἀγορὴ, οἱ 
Ῥαβ][ῖς αβδοπηὈ!γ, ννας πε ΚΠΟΝΩ Σ΄ νοπος 
Νερίος ἵΒ Ἠετε ολ]]εά λιγὺς ἁἀγορητήο. 
Φ6ε ΜΙ({ονά”ς ΠΠ. ο ἄγεεσε, αὈί εργα ; 
Άπᾶ ον Π. Ὁ. 212. (Όοπιραγε αἱδο ν. 490. 
Ἰηίγα. 16 15  6ΆΠΟΠ οἱ Ώαννθβ (κο. Οἱέ. 
Ρ. 449. εᾱ. ΚΙάἀ), ναί (ο Ρεπα]άπια οἳ 

οοπιραταἶνες ἵη ίων ἵ5 αΊνναγς Ίοπς ἵπ Αῑο, 
Οµ πε οοπίγατΥ, ἵπ α]] οίπεγ Ροείβ, 16 18 
απΙνεχβα]1γ β]οχύ. Μτ. ἀαἰβίοτά Ἠα5 άβ- 
ἐγαζρᾶ ἰμς ἀἴεγεπες ὮΥ ρατα]]ε] οχαπηΡρ]εΒ, 
ή ο Ἰεαγπεᾶ ποίθ {ο 15 εἀΠίοπ ο{ Ματ]κ- 
ΊἸαπά”5 Επρ. Θαρρ]. 1101-1111. ρ. 206. 

950. δύο μὲν γενεαὶ κ.τ.λ. Υ ἴπο 
1ητος αροβ νο Νεδίον ἵ5 βαἱά {ο πανε 
Ἠνεά, Ονὶὰ τπἀρθτγβίοοά {μτορ οθΠ{ΓΙ6Ρ 5 
απά νηίὮ Ἠϊπι αΡγεεΡ {Πε οἱά ροεί Αοςῖβ, 
Νο οα]18 Ἰήπα ἐγεσο[ὺ δεπον. 3ο Ηγρίπας, 
ο. 10. Ομογῖς ἵπ πιγόο Φείῖ, «4πιῤιοπίς βία, 
φιι 6ἳ δερίοηηι δαρεγανεταί. Ἡαπο αι ἴτι 
οοπ/φεηι )εἶειιε ΕΗἱμροεοοπίϊς βίας; εα φιια 
Άγοσγεαυϊέ {ἱθεγον Ιπαδομζο ἄοασοῦι. «ΗΕ εν- 
ομ[ες οι υπ επρισπαγεί, ΙΝεἴσωπι ὑπίεν- 
7ροῦέ, εἰ Π1ἱο εἶις ἄεοειι. ἴπαεσίπιμς αιιίαῖι 
}ΡεγίοίψπισπεΒ, θεπε[οίο ΙΥερίιιπὺ αοὸ πι αφ 
«[φίοπι σοπιηπιιίαίι5, Ππιογίεπι «ε[ιφῖί. «ἴλιο- 
ἀεοῦηπιις εβίοΥ ἵπ Πο εγαί, φωῦ ὑγία «Φοιία 
οἰωῖθοο ἀλοϊζιγ 4ροϊύπίς θεπεῇοῖο. «Άαπι μοβ 
αππο Ολίογὶ αἵ ]γαΐγιπι «4οΐϊο ενζρμεγαύ, 
εβιογὶ οοποεβεζ. 6 8θεπιβ Ῥεΐίεν, Ἠονν- 
6νεν, οΏ έ]θ 86ογ6 οἱ ΡτοβαΡΙΠϐγ, {ο ππάεσ- 
βίαπά γενεὰ, α5 βἰση](γίης α φεπεγαίίοη, οΥ 
Ρεγῖοᾶ οἱ (Ἠ1τίγ γεαΥΡ, νο 15 νο πιο 
Τη ννμΙοἩ 9Π6 ϱεπεγαὔίοπ οἳ ππεη 15 60Π]- 
Ῥαίθᾷ {ο βαοσθεά αποίζμεγ. Ἠεπερ ἨΗετο- 
ἀοΐαςδ (1. 1495.) τεπιαχ]( (Παί α οεΠίΙΥΥ 
οοπίαΙϊπβ {ητες σεπεγα{ΜίοηΏ5; απἀ, ἵπ {αοῦ, 
{15 15 {Πε οΠΙΥ αεοερίαίΙοπ οοηβἰςεπό να 
νο αἀἀῑδοπ οἱ ἴο γνογάβ µερόπων ἀνθρώ- 
πων. 1Ιί ΒΕΕΠΙΒ Ῥτοβραβίο {Παί ἴ]α νο 
ΡοεπεγαἹοηβ πε ποῦ {ο Ῥο οουπἰεά {γοπι 
Ἠ15 Ῥϊπέ], Ῥας ποπ Ἠῖ5 αοοθδβίοη {ο ἴ]α 
βογετεϊσηίγ οἳ ΕΥΙοΒ8 ; 8ἴποο οίπεγν]θε {ιο 
Άσο οἱ 90 γεατς ννοι]ά Ῥε ποί]ήπς 5ο Ῥοοιι- 
Πατ]γ τεπιατ]αρ]θ. Τ]μο ερ]]εῦ μέροψ 18 
αβρρ]εά {ο πηδη, 48 επάοννοά ν(Ἡ {ια ρονες 
ο{ 8ΡεοεςἩ. ΕπδίαίἩ. µέροπες δὲ οἱ ἄνθρω- 
ποι παρὰ τὸ φύσει µεμερισμένην ἔχειν 
τὴν ὅπα εἴς τε λέξεις, καὶ εἰς συλλαβὰς, 
καὶ εἰς στοιχεῖα. Ἐτοπι µείρω, ἀἰνίᾶο, απ 
ὂψ, τοῦ. 

95]. τράφεν ἠδὲ γένοντο. ΤΠΙ8 15 απ 
Ἰηβίαποο οἱ ἴπε Πραχε οπ]]οὰ ὕστερον πρό- 
τερον, οἱ πνηῖο]ι 56ε οἩ ΤΠ]. ΕΒ. 118. 

254. ὦ πόποι, κ.τ.λ. Ἠοχ. Βρϊςί. 1. 2. 

{ος” 
., 
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Ἡ κεν γηθήσαι Πρίαμος, 

ΟΜΗΡΟΥ ἼΙΛΙΑΔΟΣ Α’. 

Πριάµοιό τε παῖδες, ουσ 
/ ο - 

Άλλοι τε Τρῶες µέγα κεν κεχαροίατο θυµῳ, 
Εὲ -,. 18) ΄ θ ’ ’ .. ᾿ 

ἰ σφωϊῖν ταδε πάντα πυῦοίατο μαρναμένοιϊν, 
οἳ . μ λὴ -- 9 4 ν / θ 

ὃ περὶ μὲν [βουλὴν Δαναῶν, περὶ ὃ ἐστὲ µάχεσθαι. 

᾽Αλλὰ πίθεσθ’ ἄμφω δὲ νεωτέρω ἐστὸν ἐμεῖο. 
” ὃ , ο κο Ν ο» / »/ Ὁ 
Ἠὸη γάρ ποτ εγὼ καὶ ἀρείοσιν, ἠέπερ υμῖν, 

11. γείου σοΊπΡΟΠΕΥΕ [ἱΐος ΓΓηΐεγ Ρείᾶεπ Πες- 
ἐἶπαί εἰ Ἰπίε 4ἰπίάεπ. ΤΠ 5ρεεοἩ οἳ 
Νερίου ας Όθειμ σγεαί]γ αἀπιιτεά {ου ἴεδ 
Πααϊεῖοας5 απᾶ εἰοᾳπεπέ Ιαηπσααρο οξ Τθςο]]- 
οἱ Πα ἴοη Σ {ο ἴπο εαγποδέ γεί Ιποβεηδίνε 
ΠΙΑΊΠΕΥ 1π ννΠ]ο]ι Ἡε πγσες {ο ραΡ]ῖο σοοἆ, 
35 α πιοᾶνε {οΥ απαπΙπηϊίγ Σ απ {ος πε 
6επετα] ννβάοπα απᾶά εαπῖέγ οὗ Πὶ5 αἀνίσε. 
Φοπιθ οἱ {πο πιοάεγηπς ἨοΝενες, ρατί]οιι- 
Ἰατ]γ Ῥεα]σετ, Ἠανε ορ]εσίεὰ {ο {ιο {γεεθ- 
ἆοπι νι ννΠ]σ]ι πο {α]]κ5 οἱ Ἠῖ5 ον/π πιετῖ!ίς, 
α5 {αΠ]ε απά ἀδσιςῆης. Ῥαΐ 1έ ἆοερ πού 
8ΘΕΠΙ {ο Ίιανο Ῥεεῃ 5ο οοηβ]ἀεγεά ὮΥ πε 
αποϊθηίς,  Ῥ]πίατοῃ, ἵπ Ἠῖ5δ ειδα οἨ 
Φα Εγαϊςε, ἀε[επάς Τέ, α5 Ιπίεπάεά {ο εκ- 
οἷίε έ]ιο επα]αίῖοπ οἳ 5 Ἠεατετς; απά ηε 
ενεπ οοηεῖἆετς 16 Ια5ΠΠαΡΙε ἵπ ΑσλΙ]]ες, ἵπ 
οχᾶεχ {ο τοπαῖπᾶ ἔοδο νο Ίνετο {ογσεί{α] 
οἱ Ἰ]5 5ογν]οες, απάἁ τερτοας] επι νι 
ἐπεῖν Ἱπσταβίαάθ. Ἠεπςε, αἱδο, ΟΊέεγο ἄε 
Φεπεοί. 10. Τάείεηο, ιά αριά Ποπιογηι 
εαρίκείπιε Γεδίον οἰγζίύιε εαῖς γγααϊσαί 2 
Τεγέίαπι επῖπι Ίαπι αἰαίειι Ἰιοηιῖπηπο οἴοεῦαί : 
φιεο εγαΐ εἶ τεγεπάαΊπ, πθ, ενα ε δε ῥγσαῖ- 
σαπς, ππῖς οἱ εγείιγ αιέ ἴπδο[επε αι ζοφπααι 
{ἱοπίπι, μέ αἷί ΕΠοΙπεγις, εἩ εἶις ἴἴπφια Ιπε][ο 
ἀμ[οίογ Πμεδαέ ογα[ίο: φ παπι αἆ εματἰαέεπα 
πιζ1ἱς εφελαί οογρογὶς οἰγίνμς: εἴ ίαπιεπ ἄπα 
11ἱε ἀγασία πιδηιαι ορίαί, αἱ «4]αοἳς εἴπηῖ]ες 
Ἰαδεαί ἄεσεπα, αἱ αἱ Λεδίογίξς; φιιοᾷ 5ἱ ασοἰ]ε- 
φἱΐ, ποπ μία, φῖπι ὑπετὶ Ίγοία εξ ρετῖ- 
ἔιμα. εο ΤΙ. Β. 912.--Τμο εχργεξεῖοη ὦ 
πόποι, αδεᾷ τερεαίεά]γ 85 απ Ιπίεγ]θείοπ 
1η Ἠοπιαγ, 56ΕΠΙ5 {ο Ὦε εφ ι]να]επίέ {ο ἴἶα 
Τα ϊπ Ώγοιι ΠΙΙ/ ἙῬ]αίαιτε], νο]. ΠΠ. ρ. 99. 
Ο. Δρύοπες δὲ πόπους τοὺς δαίμονας κα- 
λοῦσι. Α ἀῑεγεπέ οτ]σῖπ οἳ 65 ννογᾶ 18 
Εῖνει ἵπ ἴε Ἐίνπι. Μ. Ῥ. 825. 90. οἱ 
Σκύθαι, ἀγάλματά τινα ἔχοντες ὑπόγαια 
τῶν θεῶν, πόπους αὐτὰ καλοῦσι. Τ]ε 
νγοτά οσοαν5 Ιπ {ο ποπιπαίῖνε 60.5 Ιπ 
1οορῃς. (α55απά. 945. τοιγὰρ πόποι φύ- 
ἕηλιν ἤνδρωσαν σπόρον. 

956. ἡ κεν γηθήσαι κ.τ.λ. ΊΙπ εοπά]- 
Ώοπα] ῬγοροβίοΠς. Ὑπετε ἃ «ΟΠ5Ε(ΊΕΠΟΘ 
15 αάάισθά α5 ἴπε Ῥτοβαβίε τοαρα]έ οἱ απ 
ενεπέ ν/μΙοἩ πΙαγ ΟΥ ΠΙΔΥ πο ἨβΡΡΕΗ, ἴ]α 
ορίαίέῖνε 15 αδεά, αξ ἵπ {Πῖ5 ρ8δδασο, νη(Ἡ 
εἰ ἵπ ἴἶνε Ῥγεπηῖδες υ]ίλοιί ἂν, {ο]]οννεά ὮΥ 
Έπε ορίαῖνα ψί ἂν ἵη ο οοπο]αδῖοῃ. 
Φεο Μαι. ατ. αν. δ 622.2. Ῥατα]]εὶ ντ 
Ώια βεππιοπέ 15 {πε Γο]ονίπςσ Ἰπε οἱ 
ΤΠεορπῖ5: Οἴμοι ἐγὼ δειλὸς, καὶ δὴ κατ- 
άχαρµα μὲν ἐχθροῖς. Ὠεπιοδίῃ. ἄε Ταἱς. 
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Τεφαΐ. φησὶ δὲ γε ἡ μαντεία ἀεὶ δεῖν. ὅπως 
μὴ χαίρωσιν οἳ ἐχθροὶ, ποιεῖν. Αιϊδίιοίϊε 
α15ο (4ο Ἠπείον. Ι. 6.) Ία5 ααοίεά έχε ραδ- 
Βασθ ο{ Ηοπιεστ ἵπ ΠΠ]αδίααῖοἨ οἱ α πηῖ]ατ 
5εηάπιοπέ; απά Ὑ]γσ]] ηας5 οχργεςδεά 1Τὲ ἵπ 
«Έπ. ΤΙ. 104. Που Πίλασις οε[ῖ, εἰ ΠπαΦπο 
πιογοεπ{ηγ «4 ολτί. ΟΌοπιρ8β1θ 86ο 2 Ῥαπῃ. 
1. 20. Ρ5. Ιχχχὶχ. 42. 

258. Τη ἴε οοπδίγασοξίοπ οἱ {15 πε, 
ΏΊε Ῥτεροβίέῖοηπ κατὰ ππαδί Ὦε 5αρρ]ες : 
οἳ περίεστε Δαναῶν κατὰ βουλὴν καὶ 
κατὰ µάχην. Ἀεο οἩ Υ. 115. ΜαπΥγ οἵ 
ἴπο ο]άετ εἀϊοης τεαά βουλῇ ἴἵπ (ο ἀαίῑνε 
αἴτεν Εαδία(ίαςδ: 1π ννΏ]σ]ι οᾳ5ε έῑπε ΠπεΩΙΙ- 
Ίησ γγοπ]ά Ῥ6, ἵπ {λε οοαποῖί; α5 Ἱπ ΤΙ. Β. 
209. αιιά εἰδενμετε. Όοπιρατε, Ἠούενεν, 
1]. Ν. 651. 0Ο. Α. 66. Σ. 247. Πε Ἱπῇ- 
π]έϊνο 15 τιδεὰ υπο {με ατίῖε]ε, ἃ5 α ποσα 
η έλα ασσαρα.ϊνο. ὧεε {μα ποίε οπ Βορ]!. 
Απεῖσ, 1050. Ῥεπί. ἄταος. Ρ. 279. 

959. ἀλλὰ πίθεσθ’ ἄμφω δὲ κ. τ. λ. 
ΤΠε τεερεοί {ου οἱἷά ασθ, απιοηρςί (Πε αι- 
οἹεηίβ, πνοπ]ά σῖνε Νεςίοτγ΄5 οοππ5ε] Ρεσιι- 
Παν νοϊσηί. Ονῖά. Ἐασιι Υ. 67. Ἠαφπα 
Πέ φιοπᾶαπι σαρΏεῖς γετεγεπίϊία οαπὲ; ἴπφια 
5ο Ἰταίίο γιβα φεπ]ῖς εγαἰι. {αγ ορ 
{Η1έπ65, ὅο. ἩἨειοε, αἱδο, ἴΊε αἀνίοε οἳ 
Όντας {πε Ἐ]άετ {ο ἨΙ5 50Π5. ἵπ Χεπορῃ. 
ΟΥνορ. ΥΙΠΙ. 7. 10. ᾿Επαιδεύθην δὲ καὶ 
αὐτὸς οὕτως ὑπὸ τῆσδε τῆς ἐμῆς τε καὶ ὑμε- 
τέρας πατρίδος, τοῖς πρεσβυτέροις οὐ µόνον 
ἀδελφοῖς, ἀλλὰ καὶ πολίταις, καὶ ὁδῶν καὶ 
θάκων καὶ λόγων ὑπείκειν' καὶ ὑμᾶς δὲ, 
ὦ παῖδες, οὕτως ἐξ ἀρχῆς ἐπαίδευον, τοὺς 
μὲν γεραιτέρους προτιµᾷν, τῶν δὲ νεωτέ- 
ρων προτετιμῆσθαι ὡς οὖν παλαιὰ καὶ 
εἰθισμένα καὶ ἔννομα λέγοντος ἐμοῦ. οὔ- 
τως ἀποδέχεσθε. Ῥεε αἶδο οἩ ΠΠ. Ω. Ἰδδ: 
απὰ «οπιµατο 1 Ροαΐ. ν.δ. Τε ρατιῖσ]ε δὲ 
18 Ίεγα ξεᾶ {ο γὰρ, 5 ἵηπ ν. 200. ὂεε 
8ἱ5ο οἩ ν. 24. 

900. ἤδη γάρ ποτ’ ἐγὼ κ.τ.λ. ΤΠα 
βἀνοενρ ἤδη ἀῑῑεις {τοπι νῦν, ἵπ ἀεδοτ]ρίνσ 
3Π Δ6ΠΟΠ ΟΠ ἴ]θ 6Υε οἳ Ῥεῖηςρ ρεγ{ογπηεᾶ ; 
Ένας ἀεποῦης α ἄπιε 6]οδε]γ Ὀοτάετίης οἩ 
ἔπα Ρτεδεηέ, (ποιασ] πο αεἰπα!]γ αττῖνεᾶ. 
Βιϊάας5: τὸ ἤδη ἀντὶ τοῦ ἐγγὺς τοῦ 
παρόντος. ᾖΊάκε νῦν, Ἡονενεσ (ν. 27), 
6 15 οοπβίγαοιεά νι] ραδί ἴεπδεςδ αἱδο, 
35 Ἰμδέ 4ὔονε (ν. 251), νΊενε 18 4εβΠεβΒ 
Εις ἐἴπιο νη(]ι Ίος Ργεςῖδίοη παν νῦν : απά 
Ίπ {1ο Ργοδεηί Ἴπο, ΨΙίΠ ποτὲ αππεχεᾶ, ἵδ 
πΙΑΥ τε[ες {ο α ἴἴππο ἴπαεβπῖίεΙγ τεπποίθ. 
Ωχ ια {αίατε, Τὲ Ππάϊσα{ες α ἔἴπιε νλ]ε]ι 



ΟΜΗΡΟΥ ἸΛΙΑΔΟΣ Α΄. 

᾿Ανδράσιν ὠμίλησα, καὶ οὔποτέ μ᾿ οἵγ ἀθέριζον. 
Οὐ γάρ πω τοίους ἴδον ἀνέρας, οὐδὲ ἴδωμαι, 
Οἷον Πειρίθοόν τε, Δρύαντά τε, ποιμένα λαῶν, 
Καινέα τ᾽, ᾿Εξάδιόν τε, καὶ ἀντίθεον Πολύφημον, 

/ 

Θησέα τ) Αἰγείδην, ἐπιείκελον ἀθανάτοισι. 205 

Κάρτιστοι δὴ κεῖνοι ἐπιχθονίων τράφεν ἀνδρῶν' 
” Κάρτιστοι μὲν ἔπαν, καὶ καρτίστοις ἐμάχοντο 

. ε) κ φις) / 3 , 
Φηρσὶν ὀρεσκφοισι, καὶ ἐκπάγλως ἀπόλεσσαν. 
Καὶ μὲν τοῖσιν ἐγὼ µεθομίλεον, ἐκ Πύλου ἐλθὼν, 

Τηλόθεν ἐξ ᾽Απίης γαίης' καλέσαντο γὰρ αὐτοί" 

ση] ο Ποτί]γ Ῥτεδεπές α8 ἵπ Π. Ψ. 20. 
Τ]ο ένο αἀνετρα ἰορείμετ, 5 1π ν. 456, 
εχε]αάε εΥοτΥ Ἰάεα οἳ ἀε]αγ, α5 Ίαπι Πιο 
ἵἨ απ. ᾖ1Τὲ 16 Ῥγορες {ο οῬΏβεγνε 45ο, 
έπαί πε επο]έίο περ, ἵπ οοπιροβ!οἩ νε 
ἔπο οοπιραχαΜῖνε αἀνετρ ἢ, ἵδ πού τεάαη- 
ἆαπί, Ῥαέ Ἠπιίς ια οοπιρατίδο!. ΤΗ 
π]] ο]εατ]γ Ρε 5εεπ ὮΥ οοηβἰἀσνῖης {Πε εκ- 
Ῥτερεῖοη α5 ε]ρίσαι: ἢ ὑμῖν καϊπερ 
κρατίστοις οὖσι. Όθε Ἡοορενθεεβ ἄε βατ- 
ἔἰοι{ῖ5, ϱρ. 221. 206. 

261. ΤΈπε γετρ αθερίζειν, {ο θἰϊφ]ά, ἵ5 οοπ- 
αἰγαοίεά τσι 4η ασσιβαῖνο ἵπ Ἠοππετ. 
ΌὉοπιρατε Ο. Θ. 119. Ψ. 174. Ἐ]δεν]ετε 
ν(Ἡ α ρεπ]άνε ; αδῖη Αγροϊ]. Ἠ]λοά, ΙΤ. 125. 
11. 477. Βεο Μαΐι. αν. αν. ξ 926. 008. 9. 

2609. οὐδὲ ἴδωμαι. ΤΠε 5αρ]αποίνε ἵ8 
Ἠετε ραΐ ἔου ἐμθ {αίατο ΙπάΙσαίῖνο, ἔἶιο ραΓ- 
Πο]ε ἂν, 5 ἵ5δ 5ΒΟΠΙΕΕΙΠΘΒ {πε οᾳδο, Ῥεῖηπσ 
οπη(έεά. 66 οἩἨ ν. 184; απά οοπιρατε ΤΠ]. 
Ο. 950. Χ. 418. 

265. ποιμένα λαῶν. ἨΤΗϊ5 αρρε]]αο, 
ν;μΙοἩ {πεααεπί]γ γεσοαγς ἵπ Ἠοππες, ου] 
τεπηϊπᾶά {ο βἰπάεπί οἱ ο Ἰαησιασο ος 
Ἠοὶγ. τις, Ίπ πνΠΙοἩ Ἰάπσς απά Ῥτορῃεί5 
Άτε ἀεδισπαίεᾶ Ὦγ ἴπε «ο οἱ ε[ορ]ογΙς. 
ΡΕ. Ίκανι. 20. ΤΧΧ. ὡδήγησας ὡς πρό- 
βατα τὸν λαόν σου ἐν χειρὶ Μωῦσῆ καὶ 
Ααρων. Όοπιρατο 1 ΟΠτοῃ. χχ!. 17. Ἐτεῖς. 
αχχὶν. 2. εἵ αἰδι. θε αἶδο Ὦ. ΟΠγβοβί. 
4ο Ώερπ. Οταί. ΤΥ. 

264. Καινέα. Ό]ατκο απᾶ Ἠεγπε ννου]ά 
Ῥτοποιπος {1ο ἔννο πα] γ]]αῦ]ος5 οἱ ένα 
ποοιβα(ῖνε οἳ ποιπΒ 1Π ευς, 45 οοα]εδοῖπσ 
Ἰηπίο 9Ἠ6 5 Ώθοβ1ςε {ιο Ἰα5δί αγ]]αῦ]ε ἵ5 αἰ- 
ν/αγ5 Ίοπς ἵπ {λε Ας ροεί5. Τ16 τεαδοη, 
ἨονΥεΥετ, 15 πού να]ά, 51πος ἴπετο 4ο ἵπ- 
Βίαποεβ {ο Ῥε πιεί πι 1π ο Ττασίο 
νΊθετς απά Ατδίορμαπες, νΊεγο {Πε Ἰαδέ 
5ΥΙΙαΡΙο 15 πεοεβεατῖ]γ Θ]ογέ. 6ο Ἐτο- 
Ἠπα. 0555. 5εοί. Ὁ. ὃδ. ΈΤ]α πεχέ νογ5δο 
15 τε]εοίεά Ὦγ ΕπὶρΗί α5 βρυτῖοιβ; οἩ έλα 
στουπά {]αί Τηερεις 15 α παπηο οἱ Πί]ε ποία 
1Π ἴλο Ἡοπιετῖο ῬοεπΙβ. Ἠεπερ αἶδο Ἡα 
νγοπ]ά οαποε] 04. Λ. 990. 

2608. φηρσὶν ὀρεσκφοισι. ἘΥ πιοππίαϊη- 
δεαείε. Ἠενε απ αἲ ΤΙ. Β. 745, Ειδία(μῖας, 
6ο ο]ιο]]αθίς, απιᾶ {1ο σεπογα[ῖγ οἱ 6Ο0ΠΙ- 
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ΤΠΘΠ{Α{ΟΣ5, απάεγθίαπᾶ ιο Οεπίαιγς: απᾶ 
16 16 ἔγαε {Παΐῦ {πο Ἠετοεβ, ν]ποπα ἸΝεβίου 
ηα5 Ἰπδί επιππογα{εά, αθβῖδίεά {νε Τρία» 
Ἰη μεῖσ απαγτε] νί] Ἴχεσε Ῥεορίθ, 11 
86ΕΠΠ {ο Ἠανε Ῥεεπ {πε εατ]γ ἹππαΡ]ίαπίς οἳ 
Έπεβρα]γ, αἲ {ιο παρίῖα]ς οἳ ΡΙίποας απά 
Ῥεϊάαιπῖα. Ἠεποο Μαάαπιε Ώασίετ {α]ζεβ 
οσσβΒῖΟΗ {ο Ροῖϊπί οι {Πο 4οοΠγαογ οἵἳ 
ἨοπιςΥ α5 {ο {Πε ασο ο{ ΝεδίοΥ ; 5Ίποςρ, Ι{ γγο 
ΦΙΡΡΟΒΟ ΠΠ {ο Ἠανο Ῥθει πεπίγ γεατς οἳ 
Άσο αἲ {πο ἀαίε οἵ ἴλαί ενεπέ, ννΏῖο] Ἱαρ- 
Ῥεπεά αροιπί Π{1γ-Βἱκ γεατς5 Ῥείοτο {πε 
ΤΈτο]ατ να, Ἡο παδί Ἠανα Ῥεεηπ 1π Ἠ]8 
εἰσ]έγ-εΙχία γεαΥ αἲ ἴ]γο ἄππε οἱ {Πε ορεῃ- 
Ίησ οἳ {πε ΤΗαἆ, ἵπ ἴμο ἐεπίἩ γεατ οἱ έ]ια 
νιατ. ΑΙ {Πῖδ παῖσῃπί Ὦο νεΓγ ἴταε; απά 
γεῦ ενα πγοπἰά Ῥο πο ποσεβςιίγ {ου ἴῑιε 
Άθογνο Ἰπέετρτείαίίοη: 8ἴπος ἴε ΟΟΠΙΠΙΟΠ 
αοοερίαΊοη οἱ ο ννογᾶς ἵ5 εαβήοΙεπί]γ 
οὐνίοιβ, απά πε ’αλἀϊβοης τοβρεοίίης ια 
Οεπίαατ5 αγε πού α]ἰοσείπετ οοπβ]ςίοπ{ υγ 
Όχο αρρε]]αί1οπ οἱ πιοιπίαϊπι Πιοηβίεγ. Τε 
Ἱοβριίαγ νυν νησί Ηετοι]εβνγας γεαεεᾶ 
ὮΥ Βπο]ας, απά με εἀποαθίοηπ οἳ Ασπί]]ες 
ππάεν ΟΠΙτοΠ, εχα]6 ἴννο, αἱ Ἰεαδε, οἳ ἴπα 
οοπηπιἩπΙγ Άρονο 51 α ἀεβίσηαίίοη : 
απά ἵπ 04. Φ. 295, {πε ερ]Ίχεί ἀγακλυτὸς, 
αρρ]ῖεά {ο Επατγίοη, 5 αἰοσείμετ αἱ νατ]- 
4πςο ν]θν 16. θαϊάας, Ιπᾶεεᾶ, οα]]5 επι 
ἄγριόν τι φῦλον, Ὀτπί αβδῖσης Πο ΤΕΑΒΟΠ. 
ΓοΥ ἴἸε εχργοβεῖοη, απᾶά ποπθ οἱ {1ο οοπ]- 
πηεηΠ{α{οσ5 5θ6πα {ο Ίσπου ννηαέ {ο (ΠΙπ]ς οἳ 
Ώπεπι. Τῃα {αβΙε τερρεοῖτπρ ἴΊεπι 58επ]8 
{0 Ίπανε αγδεπ {τοπι {πο οἰτοιτηδίαπος, {παί 
ΤπΠεβεα]γ ννα5 ϱασ]Υ {απιοις {ος 1156 Ῥτοεά 
οὗ Ἠού568, απ {γοπα {1ο 5] ο (μαί ρεορ]ε 
η Πογβδεπ]αηβΗϊρ; απά Ῥα]οαρμαίας τε]αίος, 
ναί (πεΥ Ῥατδαεά οἩ Πογδεβαςσ]ς α Ἰετὰ οἱ 
νη]ά Ῥα115, απά ἀεδίτογεά επι ν(Ἡ {Πεῖτ 
1πνε]Ιηδς Ὢμεπσθ, ἀπὸ τοῦ κεντεῖν τοὺς 
ταύρους, ἴλε εἰγππο]οσγ οἱ {πο πάπια. Όεθ 
ΜιΜοτά”5 Πδίογι οἱ ἄπτεσσε, νο]. 1. Ῥ. 45. 
ποίθ. Ο4 ει αἀ]εσίῖνε ὀρεσκφος, 5ε8 ΤμεΧ. 
Ῥεπία]. ἄτορο. ἵπ οοθ. 
:970. τηλόθεν ἐξ ᾽Απίης γαίης. ΑΡί5, ἃ 

Ῥε]αρσίαη αἀνοπίατες, εγοββῖης πο Οοσῖῃ- 
ἐπίαπ απ] ἔγοπι {ίο]α, Αγ τεπἆετεά 
Ῥε]οροππεςι5 Ἰα]ήίαρ]α, Ὦγ ἀεδίτογῖπρ {ο 

Ῥ 
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κ 9 , 2 3 ιν ο , ὃ᾽ Ἆ Μ 
αι μµαχομην κατ ἐμ αυτον εγω κεινοισι αν ουτις 

τ- Φ -- ! 
Τῶν, οἳ νῦν [ροτοί εἰσιν 

ὉΜΗΡΟΥ ἼλΛΙΑΔΟΣ ΑΔ’. 

μ.ο 

Ε) α / . 
ἐπιχθόνιοι, µαχεοιτο 

Καὶ µέν µευ βουλέων ξύνιεν, πείθοντό τε µύθῳ. 
᾽Αλλὰ πίθεσθε καὶ Όμμες, 

/ 9 ΄ 1] 3 ΄ 93 . / / 

Μήτε σὺ τόνὸ. ἀγαθός περ έων. αποαίρεο κούρην, 

᾽Αλλ) 

Μήτε 

ἐπεὶ πείθεσθαι ἄμεινον' 
9/5 

./! ϱ 5 ιά δό / « 9 --ᾱ 

ἔα, ὥς οἱ πρωτα ὁόσαν Ὑγέρας υἱες Αχαιών 

σὺ, Πηλείδη, ᾿θέλ᾽ ἐριζέμεναι [βασιλῆϊ 

᾽Αντιβίην, ἐπεὶ οὔποθ) ὁμοίης ἔμμορε τιμῆς 

Σκηπτοῦχος βασιλεὺς, ᾧτε Ζεὺς κὔδος ἔδωκεν. 

᾽Αλλ᾽ ὄγε φέρτερός ἐστιν, 

᾽Ατρείδη, σὺ δὲ παῦε τεὸν 

Λίσσομ᾽ ᾿Αχιλλῆϊ µεθέμεν 

ψ]]ᾶ Ῥεαδί5; απά ἴπεποε 15 νιας ονἱρίπα]]ν 
οα]]εά ἁγία. Ῥοπιε 5Ἱρρο5ο ΕΠῖ5 Αρί5 {ο 
Ἰαγε Ὄεεπ α Ρ]γείοῖαπ. Όεε Ἠπείπεδ οἩἨ 
Ί,γεορ]. 176: νε ποίε οηπ ΒορἩ. 64. Ο. 
190]. Ῥεπί. ἄταος, Ρ. 181: απά Ῥέερμαῃ. 
Ἐγζαπί. ἴπ τουο. Τε στατητΙΔΤΙΑΠΒ, ΠΟΥ - 
6υετ, απά ῬίταΡο (ρ. 571. Ὁ.), εκρ]αῖἩ Τὲ, 
αἨευτά]γ οεποιςἩ, ΡΥ τῆς μακρὺν ἀπού- 
σης. 

2Τ]. καὶ µαχόµην κατ᾽ ἔμ᾽ αὐτὸν ἐγώ. 
Βο]ο]. κατ᾿ ἐμαυτοῦ δύναμιν, Άτο οἰγί, 
Ῥιέ Ἠεγπε Ρτοροχ]γ οὔδεννες ναί Επῖ5 
νου] Ῥε κατ᾽ ἐμὲ, ποῖ κατ᾽ ἐμαυτόν. ἜΤ]α 
ππεπη]ησ 56επ]5 {ο,ῦε, { Γοπσ ὃν ππγβεΙ{; 
1. 6. αρατέ /γοιι ἴλιο γεεί: α5 Υἱριὶ 54Υ5 ἵπ 
Απ. Υ. 500. τα]άϊς ἱπειγταπί οἰγιδίς αγοιΒ 
Ίγο 56 φπῖδηπε εἱπὶ. Όοππρατε 1]. Β. 966. 
Τε 15 {ο Ῥε γεπιατ]κεᾶ, ἐλλαί Ἠοπιες πενεν 
Ίδες {πο οοπιροιπᾶ Ῥτοποι!5 ἐμαυτοῦ, 
ἑαυτοῦ, 45 οπθ Ψογά, Ῥαέ αἱνναγς 5εραταίθ. 
Τπις ἵπ ΤΠ. 1. 124. οἳ αὐτῇ. ΤΠΕΥ ατα 
{.απβροφδεᾶ ἵπ Ἠετοᾶ. ΤΙ. 10. ΤΝ. 104. ΥΤΙ. 
98. αὐτοῦ ἐμεῦ, αὐτῷ µοι. Ῥεο Μα. αγ. 
ντ. Ξ 148. 085, 1.--ἴπ {πε πεχί πε {ια 
γεγῷ µάχεσθαι Ἱππρ]ες, {ο ο εφιαῖ ἵπ Πο. 
Ἐπξίαίλ]ας: ἔστι δὲ τὸ µάχοιτο ἀντὶ τοῦ 
ἐρίσοι καὶ ἐξισωθείη τὰ εἰς µάχην. 

215. ξύνιεν. Ἐον ἕυνίεσαν, Ἱπιρετίεοί 
{τοπι ἕυνίημι. Ὀν. Οατ]κε, αξίετ Μαἀαπια 
Ἐαεἴογ, Ἱπίεγρτείς 5 πο απᾶ {1ε {ο]]ουν- 
ἵης ἐἶνας: ἄικοιζίαίο τος πη]ιί βεπῖ /1θεπος, 
ο αἶατι ᾖιτεπὶ αιιδοηΠατεγιπέ 8έπε. 916Π 
να {πε τερΙγ οἳ Αασιδίας, Ῥγοβδεγγεά ἵπ 
ἔπε αρορᾖ]ιεσιπε οἳ Ῥ]αίατοϊ, πι ννΏῖς] Τε 
εἴ]εποεά {λε πππτπατς οἱ αετίαῖπ γουης 
ΙΠΕΠ ασα]ηςί 5οπιο οἱ Πῇ5 Ιπιρετίῖα] εἀ]είς : 
ἀκούσατε νέοι γέροντος, οὗ νέου γέροντες 
ἤκουον. 

276. ἀλλ᾽ ἔα. 
ρας. ἨΗΕΣΝΕ. 

978. ἐπεὶ οὕὔποθ) ὁμοίης κ.τ.λ. ῥΜοῖ]. 
τῇ τοῦ ᾿Αγαμέμνονος τιµῇ. ΑΡΑΠΙΕΠΙΠΟΠ, 
38 σεπετα] οἱ λε ν]ο]ε απ]θεά ἀτεοῖαπ 
ΑΙΤΩΥ, Ν85 5ιρεγῖοΥ 1Π Ῥούψεσ απά Ιπῄπεποθ 

:«Εἰ δὲ σὺ καρτερός ἐσσι, θεὰ δέ σε γείνατο µήτηρ, 

Βοῖ]. αὐτὸν ἔχειν τὸ γέ- 

2580 
α) ο ρ . ΄ 

ἐπεὶ πλεόνεσσιν ἀνάσσει. 

µένος' αὐτὰρ ἔγωγε 
/ ΑΔ -- 

χόλον, ὃς μέγα πᾶσιν 

{ο {ε οίπεν Ργῖπσθς οἳ {λε 5ετεγα] Ρο 
5ίαΐες Ἱπίο γγπῖοἩ ἄτεεος 1γ45, 1π {ποξθ 
εατ]γ ἄπιες, ἀῑν]άεά : 6αςσ] Πανῖπς 15 ον 
Ππάερεπάεπέ σονεγηππεηπί. Ίτπ (5 απᾶ 
ἔπε {ο]]ονῖηςσ πες, Νερίος Ιποπ]σαίες {πε 
τῖσ]ῃέ οἳ Κίπσς {ο τεδρεσί απά τενεγεπσε, 
α5 ἀετῖνῖησ {παῖτ αιθ]λοτί( {πγοπα αρίτεν. 
ενεπ {γοπι {πε πορ]εςέ απά πηοδί Ρονετ{α] 
οἱ λεῖτ εαμ]εσί. ΈΤπε ἁπίγ οἳ αἱ]εσίαπος 
15 οπ/οτοεά οἩ Ἠϊσπεν α{λοτϊ(γ Ένατπ ναί 
οἱ ἩἨοπιεχ, ἵπ Ν. Ἐ. 1 Ῥοαε. Ἡ. 15. Ὕπο- 
τάγητε οὖν πάσῃ ἀνθρωπίνῃ κτίσει διὰ 
τὸν Κύριον’ εἴτε βασιλεῖ, ὡς ὑπερέχοντι" 
εἴτε ἡγεμόσιν, κ. τ.λ. ϐΌοπιρατε αἶ5δο 
Ῥοπι. ΧΙ. 1. Τη. 11. 15 απά 5εε οπ ν. 208. 
εργα. 

282. ᾿Ατρείδη, σὺ δὲ παῦε κ.τ.λ. Τ1ε 
Ἱπιρτορτ]είγ οἱ πε οἱά Ιπίετρτείαοτ οἳ 
5 Ῥαξδασο νγας Πτςί Ροϊπίεςά ουί Ὦγ Ηεπτγ 
ΒίΕΡΙΕΠΕ, ἵπ Π5 Τ1ε5. Τήπ5σ. ἄν.; απά ἴ]α 
ῬχοΡροσ αοοερίαΊοη οἱ 16 15 νιπά]σατεᾶ Ὦγ 
Ῥοσξοῦ οἩ Οτεξί. 069. ασαϊηςί πο ππβα{ς- 
{αοίοΥγ αγσιτηεπί5 οἱ Βε]]απρετ. Τ{ 15 νε] 
Ἐπονη {ο ενετγ ἴγτο, ἐλαῖ {πε νετυ λίσ- 
σοµαι ρονετῃςδ οπΙγ ἔπε αεουβαίῖνε, ας ἴπ 
νγ. Ἰδ. 175: απἀ, {πετείοτε, ᾽Αχιλλῆϊ οαη- 
πο Ῥε τείεγτεᾶ {ο 16, Ῥαό τηιδι ἀερεπᾶ: 
ἩΠΡΟηΠ χόλον, ἴπαβδ: 1ο ἴλοι, 4ἱγείᾶεν τε- 
Όγεδς 4ο ταύε; απᾶ ἴἶεπ (αὐτὰρ) Ι επίνεαί 
Ίσα, ἴο αἴἶτε πρ Ίοιγ απφετ ποϊδι γεβρεσί ἴο 
«4ο]ίε. πε οπΙΠΙΟΠ χα]ες οἱ ϱτατηΤΙΣΣ 
νν]] πού αἀπαῖέ οἱ ἴπε Ἰαΐΐετ εἸαιδε Ῥεῖηπς 
τεπάετεᾶ, ὑμί Ι επίγεαί «4 ο]ιίες {ο αἰεπιῖρε 
ΐ απφεγ: απᾶ ἴπε 8εη5ε οἳ αὐτὰρ, ΝΕ ́  
ἐῖς Ῥήδεασε τεφιῇτες, ἶ5 ποῦ π/γεαπεπί Τη 
ἐπαπβΙΙοη5 {ποπ 016 Ῥρατί οἱ α 5αῦ]εοί {ο 
αποίμεν. Οοπιρατο Ἱπίγα νν. 458. 464. 467. 
409. ΈΤηετε 15 ἴΊε βαπ1ε οοπβίΓπσῖοἨ να 
ἀφιέναι ἵπ ὨΏεπιοδίῃ. ἂε {αἱ5. Ίμεςρ. ξ 116. 
ἀλλ᾽ ὅμως ὑμεῖς ἄφετ' Αἰσχίνῃ τὰ δεινὰ 
ταῦτα. Ἀεε αἱ5ο Βτιπεκ οἳ Απςδί. Ἠαδη. 
851. Τμαί πε Ιαΐθετ ρατί οἱ έπε εχ]οτία- 
Ώοη 15 ποῦ α Τπετε (αα{ο]οσίσα] τερεβίίοπ ος 
ιο {οΣΠΩΕΣ., νν]] Ὦο ενϊἀεπί ἔτοπα {πε πςε οἱ 
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Ἔρκος ᾽Αχαιοῖσι πέλεται πολέµοιο κακοῖο. 
2 2 

Τὸν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη κρείων ᾿Αγαμέμνων' 285 
Ναὶ δὴ ταῦτά γε πάντα, γέρον, κατὰ μοῖραν ἔειπες' 

Αλλ᾽ ὅδ' ἀνὴρ ἐθέλει περὶ πάντων ἔμμεναι ἄλλων, 
/ κ / ἐθέλ , δ Άν, 

Πάντων μὲν κρατέειν ἐθέλει, πάντεσσι ὃ ἀνάσσειν, 
-- ο 2 .ᾗ 

Πᾶσι δὲ σηµαίνειν, ἅ τιν οὐ πείσεσθαι ὀζω. 
/ 

Εἰ δέ µιν αἰχμητὴν ἔθεσαν θεοὶ αἰὲν ἐόντες, 290 

Τοῦνεκά οἱ προθέουσιν ὀνείδεα µυθήσασθαι; 
Τὸν ὃ) ἄρ᾽ ὑποβλήδην ἠμείβετο δῖος ᾽Αχιλλεύς" 

"ΗἩ γάρ κεν δειλός τε καὶ οὐτιδανὸς καλεοίµην, ο μα 
- / / 

Εἰ δή σοι πᾶν ἔργον ὑπείξομαι, ὅ, ττι κεν εἴπῃς. 
”Αλλοισι δὴ ταῦτ’ ἐπιτέλλεο, μὴ γὰρ ἔμοιγε 2956 

Σήμαιν’ οὐ γὰρ ἔγωγ ἔτι σοὶ πείσεσθαι ὀἵω. 
”λλλο δέ τοι ἐρέω, σύ ὃ ἐνὶ φρεσὶ [Λάλλεο σῇσι' 
Χερσὶ μὲν οὔτοι ἔγωγε µαχήσομαι εἵνεκα κούρης ! 
Οὔτε σοὶ, οὔτε τῳ ἄλλῳ, ἐπεί μ’ ἀφέλεσθέ γε δόντες' 

έπε πγογά χόλος, πνΠῖε] 15 αἱἰοσεί]εν ἀῑῑει- 
επέ Ίπ βἰσπΙΠοαίῖοη {γοπΙ μένος. Ῥεθ ΟΠ Υ. 
Τδ. 5αρτα. ἨΝοβίου Πνδί επάεανοιχβ {ο 
οἨαο]ς ἴ]λε νίο]επσς ο{ ΑσαπιεπιΠομ’8 Ριγ5ί 
οἱ τασε (μένος), απᾶ ἴχεη επίγεαί5 Ἠϊπα {ο 
Ρῖνε τρ Ἠϊ5 απρεν επἰῖτε]γ, απά πού {ο 
Ἠαχρους α βρ]γΙ6 οΓ τενεηρθ, χόλον κατα- 
πέπτειν (ν. 18), αραϊηδύ 15 αἀγειραχγ. 
Τη ἴπο 8εηςδο υν ίσο] {Πῖ5 Ῥαβδασε τεαπίτες, 
µένος ἵ8 αδεᾷ ἵη νν. 105. 907. Εινρ. 
Ἠ]ρρο]. 987. 

984. ἕρκος. ΆῬτορετ]γ, α /εποσ, ΟΥ 61- 
οἴοβαπε; Ἡ. Ἐ. 90. ΆΑδο, α σοιγί-ηατᾶ ; 
1. Π. 251. Ὁ. 906. Ἠεπεε, πιείαρ]λον]- 
οβ]]γ, αρρ]ῖεᾷ {ο Ῥ6ιδοη5, α 4ε[ζποε, α. ὐιζ- 
φας. ΌὉοπιρατο ΤΠ. Γ. 229. 37. δ. Ἡ. 21]. 
απᾶ εἰδενιονο. 33ο «39δεμ. Αραπι. 247. 
᾿Απίας γαίας µονόφρουρον ἕρκος. 

286. κατὰ µοῖραν. ἈΤ]μαῦ 15, αοσογάἵτφ 
ο ΤΕάΒΟΠ, /μφίΐσοο, οἨ. γοργίείη. με εκ- 
Ῥτεβείοι γεοιτς {Γε(πεπ{Ιγ ἵπ Ἠοπ]αν, ἴπ 
χε[εγεπςσο {0 α νατ]είγ ο{ ααἴῖοηΏ5. Οοπραχθ 
1. Θ. 146. κ. 169. Τ. 9607. Τ. 256. 04. 
Τ. 497. δΔ. Ἴ8ὀ. 1. 2405. ῥΘοεμο]. κατὰ τὸ 
προσῆκον, κατὰ τὸ πρέπον. Τε α/Ἀχγπι- 
Ἀίνε αἀνετρ ναὶ, 4Ε5, οεγίαϊπίη, ἵδ αδεᾶ 
1η ΑΠΒΙΝΕΣ {ο 4ΠεδίΙΟΠΒ, απά 1π αβδεπίῖηρ {ο 
Όλα ορίηίοπ οἳ οίμετς, ος οοπβτγπιῖπς ΟΗ6’58 
ονπ, ΤΠε ραχίίο]ο δὴ αππεχεᾶ, βίγοπρί]ι- 
6Π5 {Πο αβδεπί ος αβΙγπηκοΠ. 1έ 15 αἰδο 
Ἄδεά ἵῃ αἀ]αταίῖοπϐ νη(Ἡ μὰ απᾶ πρὸς, Ῥαῦ 
ΏΕΥΕΥ αἱοπθ, 45 Επδίκίμ]αβδ ΘΙΡΡΟΡΕΡ. 66 
οἨ ν. 86. Ύ]ρετ, Ρ. 9906. 

288. πάντων μὲν κρατέειν κ.τ.λ. Ῥεθ 
Άρουνεα, οὗ ν. 190. 

289. ἅ τιν οὐ πείσεσθαι ὁίω. Έον 
καθ᾽ ἅ. Τη ιο]οῖν γοδρεοί ] ἆο πο ἐπ] έ]ιαί 
απή οπ6 τοζ οὐει ἠῖπι. Έα νετὈ οἴω, ἴο 
πε, ἱ6 {τει ποπ{1γ αβθεᾶ ἵπ Ἠοπῃαχ {ο ΙΠΙΡΙΥ 

α ἄεργοο οἱ οοπβάεπος απᾶ οεγ/αΙπ{γ α5 {ο 
ἴμο Ίβειιο ο{ {με 5αρροβῖοη. Τ]ηαΒ αραίΐπ, 
η ν. 296, ννπεταο ΑςμΙ]]6β χοίογίβ ἔ]ιο ΒΗΠΙΘ 
ΘΧΡΥΘΒΒΙΟΏ ΊΡΟΠ ΑσΑΠΙΘΠΙΠΟΗΠ. ὉΌὉοπιραγθ 
νν. 204. 427. ὅδδ. 50]. Ἠεγπο τεα(ς 
ἅτιν”, Ῥαί έλα 86η8ε ἵ5 ἵπιργογεὰ ΡΥ 5ερα- 
τα{]ηρ {ο οοππροιπᾶ, απᾶά οοπβϊἀετίης τινα 
45 ἴ]ο αοοαβα{Ίνο οἰπσι]αν. Φεο Μαΐΐ, αγ. 
αν. 6 478,α. απά 6 487. 9. 

99]. τοὔνεκά οἳ προθέουσι κ.τ.λ. Ἐπ- 
βία(Π]ι5: τοῦνεκά οἱ προτρέχουσιν ὀνείδεα 
µυθήσασθαι' τουτέστιν, εἰ δὲ ἀνδρεῖός 
ἐστι, διὰ τοῦτο αἱ ὕβρεις αὐτῷ τοῦ λέγειν 
προτρέχουσι. 30 αἱξο ἴπο Θε]οΠαςθί εχ- 
ΡΙαΐπ5 προθέουσι, εν]άαεπί]γ παϊδία]ϊηρ ἐἶιο 
ἁγί{ι οἳ ἴἶιο Ῥαβραρο, απά ἀοδίτογίης {πα 
Ρταπιπιαί]σοα] ορηβἰγασοη. Τ]μο νετρ 16 
{πο ο]ά {οτπα {οΥ προτιθεῖσι, {γοπι θέω, Όιε 
ομβο]εία του οἱ τίθηµι, παπά 16 15 ενἰάεπ{]γ 
επηρ]ογαᾶ {ο {ο]]ονυ τρ έιο 1άεα, γνῖο] ἵΒ 
«οηΥαγες ἴπ {πο βἴππρ]ε ναυΡ ἔθεσαν, 1π (να 
Ἠμο αρονε. Τί Ἠενοδοίαβ 15 οὐττεοί ἵπ 
Ἠϊ5 ἀετιναίίοπ οἱ θεὸς {γοΙη θέω, ἴ1ιο 1156 
οἱ ίεβο Ἰγογάς Ίπ οοηποχίοη γη] θεοὶ ἵΒ 
Ρεοι]ατ]γ εχργεββίνε. Τ]εδο αγο {με Ἰ]δ- 
{ον]ας ἸνογάΒ: ΤΙ. 62. θεοὺς δὲ προσω- 
γόµασάν σφεας απὸ τοῦ τοιούτου, ὅτι 
κόσμῳ θέντες τὰ πάντα πρήγµατα καὶ 
πάσας νομὰς εἶχον. ΟΙπετβ, Ἰοννενες, 
Ἠανο αβεῖρπεᾶ α ἀῑβετεηί ον]ρίπ {ο {ια 
ννονά, ΒΗ]] 1έ 16 ποῦ οοντεοῦ {ο γεηᾷεΥ ἴἶια 
νενρ {ο ῥρεγπιῖέ, νι Ἠεγπε, ΟἸαχ]κο, απᾶ 
ομετβ; Ῥιέ {0 ογάαἶπ, {ο ἀἱερορα. 

292. Τε αἀνετρ ὑποβλήδην Ἱπιρ]ῖος 
ἐπίεγγαρίοηπ. Ἠεβγομ. ὑποβλήδην' ὑπο- 
βάλλων τὸν λόγον, πρὶν σιωπῆσαι τὸν 
λέγοντα. Οπ ἐς οἶα5» οἱ αἀνετβμβ, 566 
Μα. αν. ἀπ. δ 2ὔ5. ϱ. Ὑϊσεν ἆε Ιάΐοπα. 
Ρ. 294. 

ο ο 
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Τῶν ὃ ἄλλων, ἅ µοί ἐστι θοῇ παρὰ νηὶ µελαίνῃ, 

ΟΜΗΡΟΥ ΙΛΙΑΔΟΣ Α. 

300 
[ον ” Ἀ ν) . 

Τῶν οὐκ ἄν τι φέροις ἂν ἑλὼν, ἀέκοντος ἐμεῖο. 
”/’ ὼ 

Εἰ δ᾽ ἄγε μὴν, πείρησαι, ἵνα γνώωσι καὶ οἵδε' 
- 4 στ Αἶψά τοι αἷμα κελαινὸν ἐρωήσει περὶ δουρί. 
Φ ιά . / / ε) / Ὡς τώ Υ᾽ ἀντιβίοισι µαχησαµένω ἐπέεσσιν 

᾿Ανστήτην' λῦσαν ὃ ἀγορὴν παρὰ νηυσὶν ᾿Αχαιῶν. 305 
-- .Ε 

Πηλείδης μὶν ἐπὶ κλισίας καὶ νῆας ἐἴσας 
ΜΤΤ-: / / ο ιο - 
Ηῖε σύν τε Μενοιτιάδῃ καὶ οἷς ἑτάροισιν 

᾿Ατρείδης ὃ ἄρα να θοὴν ἅλαδε προέρυσσεν, 
κ ὃ) ἐρέ 3! ν |) 8) ἑκατό 

ς εριταάς εκρινεν εεικοσιν, ες ἑκατόμβην 

Ῥῆσε θεῷ, ἀνὰ δὲ Χρυσηΐδα καλλιπάρῃον 510 

Εἶσεν ἄγων' ἐν ὃ ἀρχὸς ἔβδη πολύµητις ᾿Οδυσσεύς. 

Οἳ μὲν ἔπειτ᾽ ἀναβάντες ἐπέπλεον ὑγρὰ κέλευθα. 

Λαοὺς ὃ᾽ ᾿Ατρείδης ἀπολυμαίνεσθαι ἄνωγεν. 
Ν 

Οοἳ 

90]. τῶν οὐκ ἄν τι Φφέροι ἂν ἑλών. 
ΤΠε τερεΒίίοη οἱ ἂν νηίἩ ἴἶλε 8απς γετρ 
οσσπσ5, {ος έΊε πιοδὲ Ραγέ, ΟΠΙΥ ἵπ ἴμα Αῑῑο 
ΡῬοείς, ΨΊεποε Ὀν. Ο]αγ]τε απά οἴλεν εἀἹίοτς 
τειᾶ ἀνελών. Επί ἐς ρατ/ῖο]ο ἵ5 πο ἹΠ- 
{γεφιεπ{]γ ]οϊπεα νι ρατΜΙαῖρ]ας, {ο νν]]οἶι 
16 σῖνες {πε βαπιο βἰσπιῃοαίοι 45 1 ἔπεγ 
ν/εγε τεβο]νεά ὮΥ ΠΊἹεΔΗΡ οἱ έ]λε Πηϊίε νενὺ. 
Ἠεποε, {Ἰεγείογο, ἵπ {ἐλῖ5 απᾶ οἴ]ετ ραδ- 
53565, πετ Ἱέ αΡρεατς ὄπνίσα, 16 πιαγ Ῥθ 
οοηδιάθγεά α5 οποθ' τε[εγγεὰ {ο ἴῑιε ρατίῖ- 
οἱἴρίθ, απᾶ οπσο {ο {πο ΒπΙίε νετρ. Απά 
5ο, 45ο, Ίπεπ 1 οσσαγς γη] απ Ἱπβπϊ- 
.ἴνε. δεο Μαΐ. αγ. ατ. 5 597. 1. απά 
ξ 5609. ο. 

903. εἰ δ ἄγε μὴν, κ.τ.λ. 1 15 πβια] 
1π ἐμῖδ απά φἴπηί]αν οχΡΓΕΞΒΙΟΠΕ, ννΊετε έλα 
ραγ[ε]ε εἰ ίαπά5 νν]λοιί ΑΗΥ σογετηπιοηέ 
Ῥείογο Ιπιρεταίνες, {ο 5αρρΙγ {Πε νετ 
βούλει, ΟΥ ἐθέλεις. Τμαβ8 ασαῖη ἵῃ ΤΠ. Τ. 46. 
εἰ δὲ καὶ αὐτοὶ κ.τ.λ. νηοτο Επδία(λῖας 
ποίε5: ἀντὶ τοῦ, εἰ δὲ βούλονται. Οὔιετβ 
ππάργδίαπᾶ πο εἰ]ρβίβ νμαίενετ, οοηβίἀεΓ- 
ἵπσ 11ο ρατίῖε]ε 45 απ αρρτενίαίῖοη οἱ ἔ]ιο 
ΙΠ{εΥ]εσίΙΟΠ εἷα. Ἠεγπο οἩ ΤΙ, 7. 976. οἩ- 
Β6ΥΥΕ5, (λαί ἴ]ε Ίογπι ΠΙΑΥ Ἠανε Ῥθεῃ 
οπϊσίπα]]ν εἰ]ρις, απά αἰεγιανάς Ίανο 
εχίεπάεἆ Ιΐδειξ Ιπίο α τεσα]αν Ιάίοπι. Θεε 
Φομερίεν οἩ Γμαππὺ. ος, Ρ. 966. Ἠοεππιαηπ 
ου Ὑϊσοες «οπΆπες (πε Ιάϊοπι {ο {μα αρῖα 
Ῥοείς. 

909. ἐρωήσει. θε οἩπ ΤΠ. Β. 179. ΠΠ. 

906. νῆας ἐἶσας. Τπε ερῖί]εί ἔἴσος, 
επιρ]ογεά τερεαίεά]γ Ὦγ Ηοπιεγ γη] έλα 
ἨΟΙΠ5 ναῦς απά δαὶς, απᾶ οεσμβίοπαΙ]γ 
ψΙί ασπὶς απᾶ φρὴν, Ἰας Ῥεει νατίοιθ]γ 
Ἰπέετργείθά. Επδίαί(μίας εχρ]αῖπς 1ὲ ὮΥ 
πορευτικὸς καὶ ταχὺς, 35 1 ἔνοπι ἰέναι, ἴο 
σο; ὑαί Ομ βἰσπίποαίοτ, ἐμοιασ] 16 πΙΒΥ 
ΑΡΡΙΥ Ἠετε, ο] πού βυῖν 15 πδασο εἶδε- 

᾿ ἀπελυμαίνοντο, καὶ εἰς ἅλα λύματ᾽ ἔβαλλον" 

ποτε; απᾶ Ιδ Ῥτοβαβ]γ αγο5ο οτί οἱ {ια 
Νογάς νηὸς ἰούσης, Ιπίτα ν. 482. Ἠεγπε 
απά Εππεσδί, αἴιον Ζεποάοίας, οἴτεά ὮΥ 
ΟἸατκαο οἩἨ ν. 468, εοηδιἆςν 16 με 8αΠ1ο 5 
ἀγαθός. Τί 8εεπι5 Ῥεϊίαος {ο αἀορί ἴπα 
Ἰπίετργεία υπ οἱ έιοδε Ὕν]ο τεσεῖνε Ἱέ 48 
ο Ῥοείϊο {οΥπι Οἱ ἶσος. Ῥο]ο]αδί: ἐἴσας" 
ἰσοτοίχους. ΤΠ νε οπ]γ Ιηδίαπςε, Ιπάθεᾶ, 
ἵπ νλίο]ι 18 οσσατς 1π Ἠοπιπετ αρασῦ {ποπ 
Ώιο ποιΠς Ῥείογε ππεπ{οπεά, 16 πιςδέ 5ἶρ- 
πΙ{γ εφιαῖ: νἰζ. ἵη Ἡ. Ἑ. 705. Ῥεε αἱ5ο 
οἩ γ. 468. Τ]Πε ερίθ]χεί ἵρ {οαπά η (πο 
{οπηΙπ]πε σεπἆετ ΟΠΙΥ. 

908. Τπο ρατίῖε]ο ἄρα ἵ5 ποί τεάαπᾶάαπε; 
Ῥαΐ6 16 τείετς, 5 Οατ]α οΏδεχνες, {ο {πε 
ἀαίοτπιϊπαδίοη οχρτεδδεὰ ὮΥ ΑΡΑΠΙΕΙΗΠΟΗ, 
γ. 141. 6αρτα. 

919. κέλευθα. ἨΤΠΙ8 15 οπο οἱ ἴ]ε οἶαςδς 
οἱ ΠΟΙΠΡ, ΥΥ]ΙΟΗ, Ῥεϊης πιαδου]ῖπο οἱ Γεπ]]- 
π1πε 1π {ο βἹησι]αγ, αὖε πει{εσ 1π με ρ]α- 
χα]. ΟΕ έλα 8α1Πο Ἰϊμά ανε, δίφρος, δίφρα" 
κύκλος, κύκλα" δεσμὸς, δεσμά: σῖτος, σῖτα" 
λύχνος, λύχνα" σταθμὸς, σταθμά δρυμὸς, 
ρυμά: ἰὸς, ἰά' δόρπος, δόρπα’ Τάρταρος, 

Ταάρταρα" ἃο. Έετπαρβ, Ἀονενεν, ἔενε 
νγθγθ, 1Π Γποῦ, {νο {ΟΓΠΗΒ ΟΕ {116 6αππε 5υῦ- 
5ίαπίνο, οἱ νυμῖοἩ οπ]γ οπθ γεπιαίπ5 ἵπ δε 
π {πο εἱπσαίαγ, απᾶ οπε 1π {πε ρ]ατα] Σ {01 
νο οσσββῖοπα]]γ πηεθέ νι απ Ἰπδίαηπςε οἳ 
Ῥοἱ] πδασες. ἜΤ]ας, πε ανο κύκλοι, ἴπ Π. 
Ύ. 3280. δεσμοὺς, 04. Θ. Ἴ24. ἃς. Ῥεε 
ῬοχσεοἨ ον Έαν. Μεά. 494. Β]οπιπε]ά ο 
49δο]μ. Ῥτοπι. 6. Μαι. αν. απ. 5 98. 

914. λύματα. Το νοτὰ οοπιο5 {γοπι 
λούω, εἶμο; ἴῑιε Βαπ1ε γετῃρ ἔποπα νηεπος 
ἀπελυμαίνοντο, ΝΠΙεἈ Ῥτεσθάες ἵπ ἴ]α 
Ἠπε, 15 ἀοτῖνεά. Ῥετπαρς 05 Ἰαβίταῖοπ 
πηϊσμί Ὄο αδεά α5 α Ρ]ιγεῖσαὶ τεππεᾶγ 1π 
εἰεαηδῖης ἴπεπα Γοπι {με οοπίασῖοπ οἱ πα 
Ρ]ασαο: 45 Ῥαπδαπίας {ε]]5 15 16 ἵναδ ὮΥ 
{λε Ατεβάϊαηβ. ὮῬΟ0ΡΕ. 
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ἜἜρδον ὃ ᾽Απόλλωνι τεληέσσας ἑκατόμβας 

97 

38]50 

Ταύρων ἠδ αἰγῶν παρὰ θῖν ἁλὸς ἀτρυγέτοιο" 
Κνίση ὃ οὐρανὸν ἶκεν ἑλισσομένη περὶ καπνῷ. 
ὋὪς οἳ μὲν τὰ πένοντο κατὰ στρατὀν᾿ οὐδ ᾿ Αγαμέμνων 

ΛΗΥ᾽ ἔριδος, τὴν πρῶτον ἐπηπείλησ᾽ ᾿Αχιλήϊ. 
Σο ᾽Αλλ” ὄγε Ταλθύ[λιόν τε καὶ Εὐρυβάτην προσέειπε. ρ ρ 320 

Τώ οἱ ἔσαν κήρυκε καὶ ὀτρηρὼ θεράποντε' 
ὌἜρχεσθον κλισίην Πηληϊάδεω ᾿ΑχιλΏος, 

Χειρὸς ἑλόντ) ἀγέμεν Βρισηΐδα καλλιπάρῃον. 
Εἰ δέ κε μὴ δώῃσιν, ἐγὼ δέ κεν αὐτὸς ἕλωμαι 
.) { 

Ελθὼν σὺν πλεόνεσσι τό οἱ καὶ ῥίγιον ἔσται. 
ὋὪς εἰπὼν, προῖει, κρατερὸν ὃ᾽ ἐπὶ μῦθον ἔτελλε. 

Τὼ δ᾽ ἀέκοντε [βάτην παρὰ θῖν ἁλὸς ἀτρυγέτοιο, 
Μυρμιδόνων ὃ ἐπί τε κλισίας καὶ νῆας ἱκέσθην. 

Τὸν ὃ, εὗρον παρά τε κλισίῃ καὶ νηϊ µελαίνῃ 
"Ἡμενον' οὐδ) ἄρα τώγε ἰδὼν γήθησεν ᾿Αχιλλεύς. 

ταρβήσαντε καὶ αἰδομένω [βασιλῆα Τὼ μὲν 

916. τεληέσσας. 
ν. 66. 

916, ἀτρυγέτοιο. Ὁη[γω(Γαῦ. ΤΠἱ5 5εεπης 
{ο Ῥε ἴλε Ῥτορεν πιθαπῖησ οἳ {με ψνοτά ; 
{οσα τρύγη, γω. Θεο πο ποίο οἳ Βγ. 
Έπωῃτ. 916. Ῥεπία]. ἄν. Ρ. 916. ὮἜπε 
εαγί], ΟΠ. {Πα οίπεν Ἰαπᾶ, ἶ5 οα]]εά πολύ- 
Φορβος. Ἐπδίαβιῖας πιθηέἶοπς ο]εν Ιπΐει- 
ῬγείαὔΙοῦ5, Ῥας είν ἀοτιναίοπβ αγε 1655 
5αὐἱ5{αοίοχΥγ. ες ος Τ]. Ρ. 495. 

95]. θεράποντε. Ιπ Ἠοπιος, θεράπων 
4968 ποῦ ϱυΠνεΥ πε Ίάεα οἱ εογοἰζέη, ναί 
σοπιραπἰοπε]ήρ. Ῥαΐνοσιας, {ον Ἰηρίαπος, 
ΝΠΟ 1π ν. 940. ἶ6 οα]]εά {ἴ]ε ἕταιρος οἱ 
Αομί]ες, ἴ5 εἰξεννπεγε Ἠϊ5 θεράπων ; απ 5ο 
Μεζίοη 15 ἀεδοτῖρεά ἵπ ΠΠ. Ψ. ὄ2δ, α5 θερά- 
πων ἐς Ἰδομενῆος. Τὲ ννας ἴἶλο ουδίοτα 
οἱ ναχτίοσς, ἵπ {με Ἠεγοῖο αΡ65, ἴο αὐίας] 
{ο ἔπεπηδε]νες οοπιραπίοΏ5 οἱ πιογθο Ἠαπηρ]θ 
ΡΙΣ{Π, ος 1655 Ποποιταβ]ε Ῥγείεηδῖομ5. Τ]μο 
πγογά δοῦλος ἆοθβ ποξ οοσαΓ 1Π Ἠοπ]ος, ὮΥ 
ποπι ὁμῶς 18 πδεᾷ ἴο ἀεποίθ α, εἶαῦε, ΟΥ 
δεγναπῖ. Τμπετο 15 α. Π]κα ἀῑδΙποίοη Ῥο- 
ἔννεοι ἴ]ιε {θγπι αμφίπολος απά δούλη Ἰπ 
Έιπε Γεπιπο. Όποο οπ]γ, ἵπ Ἡ. Ὦ. 409, να 
Σεταϊηῖπε δούλη οοσισβ. Έτοιι ὀτρύνειν, 
{πο αἀ]εοίνε ὀτρηρὸς βὶρπίπερ Ώγοπιρί, 
εαῖοις. 

922. ἔρχεσθον κλισίην. 
Ἰπν. 199. Όοπιρατε ν. 998. 

926. κρατερὸν δ' ἐπὶ μῦθον ἔτελλε. Φεε 
ΟἨ ν. 25. ΤΠ προῖει, πεί, ο Ρτεροβ]δίοπ 
6 τεάιπάαηί. Θεε οἨ ν.9. 

927. τὼ δὲ βάτην κ.τ.λ. Πε ἆπα]β οἳ 
Ειῖ5 απά έἶιε {οἱ]ονήπρ Ἰ]πε ατα Ιπέεγομαπσεά 
Ἰπ νν. 929. 959. ΤΟΥ εὗρον, προσεφώνεον, 
απ] ἐρέοντο, ἵπ ἴ]πε ρ]ατα]. Ῥεο Μα. (τ. 
ατ. 5 900: απᾶ ποίθ οἩ ν. 667 Ἰηίγα, 

Έον τελείας. 66 ΟΠ 

5αΡΡΙΥ ἐπὶ, α8 

990 

950. οὐδὲ γήθησεν. Ἐπδίαίμ. ὕπερελυ- 
πήθη δηλονότι. Απ'΄ ορβετναίίοπ οἱ Πογ- 
ΏΙΟΡΕΠΘΒΡ, περὶ μεθόδου δεινότητος, ο. 7, 
16 οἶεά Ὦγ Οἰατ]κε, {]λαί λε περαίίοτ οἱ έλα 
οοπίγαἕΥ ἶ5 {πεφπεπ/]γ ΒίΡΟΠΡΕΥ {απ ο ροβῖ- 
νο αββδεγίοῦ. Τ]μαδ, 6αργα Υ. 2944. οὐδὲν 
ἔτισας [ου ἠτίμησας. Ὑ1ς. Απ. ΥΙ. 999, 
ἣθο ΦΕΥΟ «4ἰοϊάεπ πιο 8απα Ἰοείαίας εἰπίοη 
«4οοεείκο. 6ο 4ἱδο οἩ ΠΠ. Ο. 11. 

96]. τὼ μὲν ταρβήσαντε κ.τ.λ. Τμενο 
ν/ας τεηι]γεὰ α ΥΕεΡΥ τεπιατ]καβ]ο πἸαπασε- 
πηθΏί {ο Ῥγεβεννε αἱ] νο εανασίενς νν]ο]ι 
Άτα οοποεγπθᾶ ἵη {Πῖς πῖοο οοπ]αποίαγες 
νλογεῖη ἴλε Ἠετα]άς νγεγε {ο ουεγ αὖ 9ιαῖν 
Ρεν], ΑσαΠΙΕΠΙΠΟΠ 48 {ο Ῥο σγαΠεὰ ὮΥ 
8η Ἰηδι]έ οη ΑοΠί]ες, απά Αο[ί]]ε ννας {ο 
Β6Υ 86ο ἃ5 {ο Ῥεσσπιε 5 Ρρτίάς, απᾶ πού 
Ἠανο Ἡ]5 νιο]επί {επρετ Ρτονο]εᾶ. Έτοπαι 
]] {6 με Ῥοεί ΊαςῬ {ουπά ἴ]πο Βεογεί {ο 
εχίτ]σαίο Ἰήπηδε]{, ὮΥ οπΙγ ἰπ]Ιπσ οατο {ο 
πηα]ο 5 Ἠενα]άς βίαπά ἵπ βἰσῃί απά Ῥε 
βἴ]επί. Της {Ππεγ πεϊ]ετ πηα]ο Αραπιοπι- 
ΠΟΠ΄8 πια]οδίγ 5α{1εΥ ὮΥ α{ετῖπρ ἐεῖτ Πι6β- 
βασε ιυπηϊββινεΙΥ, που οσσαδῖοα α. τοιρ]ι 
ἰγεαίππεηί Ὦγ Αελί]]ες Ὦγ ἀεπιαπάῖηπςσ Ετὶ- 
βΕῖ5 ἵπ ἴ]ιε Ῥεγεπρίοςγ αἲν Ἡε ογἀεγεά : 
απΠὰ αἲ ἰΠο Βαπ1θ της Αοἰ]]]ες 15 σταΙβοᾶ 
ὮΥ νε ορρογαπ!(γ οἱ αἰνίηςσ Ἰεν πρ, α5 1 
ηο ταί]εν βεπί Ἠος, {Παπ ννας {ογοςᾷ {ο τ68- 
Ἠπουϊρῃ Ἰον, με ατί οἱ ἐς ας Ῥεεπ 
{α]κοη ποίῖσο ο Ὦγ Επδία]Η5. ῬορΕ. Ἠεποε 
16 αΡρεαχς {μαί βασιλῆα, 1.6. ΑΡΑΠΙΟΠΙΠΟΗ 
πηπδίέ οΠΙΥ Ὦο τε[εγγοά {ο αἰδομένω, απᾶ 
ἐλαῦ µιν, 5ο. ΑΕΠΙ]]εΒ, ππαβδέ Ὦο ππάετβίοοᾶ 
αἲίοε ταρβήσαντε. Τπ αἀορίπς 5 8Ἡς- 
Ρερίίοη οἳ Μν. ᾖοποβ, α τίς ἵηπ ο 
«ςᾖαφείσαῖ «ουγπαί (Τ. Τ11. Ῥ. 976), ἴπενε 
Β6ΕΠ15 {0 Ὦε πο ΠοςθββῖίΥ {ο τε[οντῖηᾳ {ο 
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Στήτην, οὐδέ τί µιν προσεφώνεον, οὐδ ἐρέοντο. 

Αυταρ ὃ ἔγνω ἧσιν ἐνὶ φρεσὶ, φώνησέν τε 
”’ - 

Χαίρετε, κήρυκες, Διὸς ἄγγελοι, ἠδὲ καὶ ἀνδρῶν' 
5 ο ” . Ὁ 
Άσσον ἴτ᾽' οὔτι µοι Όμμες ἐπαίτιοι, ἀλλ᾽ ᾽᾿Αγαμέμνων, 356 

Ὃς σφῶϊ προΐει Βρισηΐδος εἵνεκα κούρης. 

Αλλ᾽ ἄγε, Διογενὲς Πατρόκλεις, ἔξαγε κούρην, 

Καὶ σφῶϊν δὸὺς ἄγειν' τὼ ὃ αὐτὼ µάρτυροι ἔστων 
Πρός τε θεῶν µακάρων, πρός τε θνητῶν ἀνθρώπων, 

Καὶ πρὸς τοῦ [βασιλΠος ἀπηνέος. Ἐἴποτε ὃ αὖτε 840 
- 2 3 - 

Χρειὼ ἐμεῖο γένηται ἀεικέα λοιγὸν ἀμῦναι 
- ”/ Ξ - Ν ο 7 8 ο. ν / Τοῖς ἄλλοις---ἧ γὰρ ὄγ ὀλοῆῇσι φρεσὶ θύει, 

ασ - η 

Οὐδέτι οἷδε νοῆσαι ἅμα πρόσσω καὶ ὀπίσσω, 
ο ς Δ Ν ιό / 2 

Όππως οἱ παρᾶ νηυσὶ σόοι µαχέοιντο Αχαιοί. 

ὋὪς φάτο' Πάτροκλος δὲ φίλῳ ἐπεπείθεθ) ἑταίρῳ, 38456 

Ἐκ ὃ ἄγαγε κλισίης Βρισηίδα καλλιπάρῃον, 

Δῶκε ὃ ἄγειν' τὼ ὃ αὗτις ἴτην παρὰ νῆας ᾿Αχαιῶν. 

Ἡ δ᾽ ἀέκουσ᾽ ἅμα τοῖσι γυνὴ κίεν' αὐτὰρ ᾿Αχιλλεὺς, 

Εοτηο οἴπον οἱ Ἠϊς Π]αξίταίῖοηπς οἳ Ἠοππογ, 
νγλεγεῖη Το οπίενς ίοο ἀεερ]γ Ππίο παπα ἴες, 
ἔγοπι ννΠῖς]ι 5 ἀεάπείῖους ατε ποί ε(ια]]γ 
5αἱ]ς{αςίουγ. 

9594. κήρυκες, Διὸς ἄγγελοι. Τμε κή- 
ρυκες. ΟΥ Ἰετα]ά5, αδια]]1γ αἰεπάεά {πε απη- 
Ῥαδδαάοτς: Ῥαέ ἵπ {πε εατ]ετ ἃσεςδ {1εγ 
χγεγε {Πεπιξε]νες επιρ]ογεά ἵπ επιμαδεῖες ΟΥ 
τηϊςδῖοη5 οἱ Ἱπιροτίαπσε, απά ἰΠπεῖτ οβῖσε 
νας αεοοππτεά 5ασγεᾶ, α5 Ῥεῖπςρ ἀεδεεπάεά 
Γποτα ἈΠετοιχγ. Ῥε]ο]. ἄσυλον καὶ θεῖον τὸ 
γένος τῶν κηρύκων. "Ἑρμῆς γὰρ μιγεὶς 
Πανδρόσῳ, τῇ Κέκροπος θυγατρὶ, ἔσχεν 
νιὸν ὀνόματι Κήρυκα, ἄφ᾽ οὗ τὸ τῶν Ίκη- 

ρύκων γένος, ὡς ἱστορεῖ Πτολεμαῖος ἣ 
ὅτι τὰς ἑορτὰς τῶν θεῶν ἀγγέλλουσιν' ἢ 
ὅτι ἀπὸ 'Εομοῦ εἶσιν. ὄντος ὡς - Διός. 

Ἠεποε Ειινίρ. Βαρρ]. 190. κήρυξιν Ἑρμοῦ. 
Α ἆεστεε οἳ β Απο ζς ἵας αἴεγινατάς αἲ- 
ἔποῃεὰ {ο {µε οβᾷσε, Ἱπιρ]εὰ 1η {πε Ἠαπ]ε 
οἱ πρέσβυς, απᾶ εοπΏππεά {ο (λε ΒοτπαΠ 
Ιεαέα». Ῥίαβαςδ: Πεφαίμς ἑαποίπι Ρορι[ῖε 
ΕΥ «σοι]α ποπιεῃ. 

905. ἐπαίτιοι. 386 ΟΠ Υ. 150. 
908δ. τὼ ὃδ αὐτὼ µάρτυροι ἔστων. 

ἹΝαπιε]γ. οἱ έ]λε Ἱηςα]ὲ ραξ5εά προπ Αομῖ]]ος 
Ὦ}γ ΑσΑΠΙΕΠΙΠΟΠ. ῥασμ 15, ἀοπρί]εςς, ἴμε 
8εΠ56 Οἱ {Ίο Ῥαξδασο; {0Υ {πε Ιηδεγίοπ οἳ 
ἴπο ρατίσ]ε δὲ, αἴτεν εἴποτε Ἰη ν. 940, απ 
Ώλο σεπεγα] ίσπος ος ίπε ερεεςῃ, ονίάοπί]γ 
χε(πῖτε α Ρα5ε αἲ ἀπηνέος. 

909. ποὸς θεῶν. ΆΒε[ογε {λε φοᾶε. Θεε 
Μαιι. ατ. ἄν. 5 590. ὃ. 

94]. λοιγὸν αμῦναι Τοῖς ἄλλοις. Απ 
Ἀροβίορεδίῖ». Αε]]]ες Ῥγεακ5 οβ' Μιά ἀεπ]γ 
ἵη ἴπο πιάά]ε οἳ Πὶ5 αἀάτεςδδ, ῬτοβαΏ]γ 
ἔτοτα απ απνή]Ππσποςς {ο Ιπο]αάς {νε τοδε 
οἱ πο ἄτεεκς 1π {πο ϱοΠπΒε(πεποες, γηέἩ 

ν/ΠΙεἩ ο σας {μτοαίεπῖησ ΑΡΑΤΙΕΠΙΠΟΗ. 
Ἠεγπε εαρρ]ες ἴιε 5εηςε {Πας : Τι 8εΠ- 
εἱεί 1ο φιιαπη εἴ ομί ἱπ]αγίαιι ᾖαπο ]εοεγῖέ----- 
Οπ {πα πιεἰτῖσαὶ εοπείγασΏοἨι οἳ ν. 943. 
εεο Ῥτε]πῃ, 08955. βεοῖ. Ἡ. ξ 9.---ΤΠε νετρ 
θύω, ἵπ Ἠοπιετ, 5ἶσηίῃες {ο γασε:. ἵπ νῖσ] 
5εηςο 16 ΟΟΟΠΥ5 ΥεΥΥ τατε]γ 1Π Ιαΐ6σ ντΊ{ΕεΥΒ. 
«Ἐδε]. Ασαπι. 1906. θύουσαν ὥδου μητέρα. 
Ῥεε Β]οπιβε]ά”5 ἄοςς, {πι 0ο, 

945, πρόσσω καὶ ὀπίσσω. Τ1εῬδε ποτᾶβ 
419 σεπετα]]ν (γαηδ]αίεᾶ ῥγαδεπίϊα εἰ Γέιτα. 
Ῥαΐ Ηεγπε 1 απάουιῦίεάΙγ τὶρΏέ τη τε- 
ἀεχῖπα τὰ πρόσω, ἴο Γωΐτες πιά τὰ ὀπί- 
σω. τλο φαί. Τε πιεαπίης ἵ5: Πε ]α ποὺ 
8έΠ8ε {ο άσε οἱ ἴλε Γιγε Τγοπι ἴἶνο ραί. 
ΑΕΑΠΙΕΠΙΠΟΠ Ἠπά {Πεφπεπί]γ νηίπεςθεᾶ {πε 
Ραδί 5ετνῖοες νγμ]ο] Αο]]]ες Ἠαὰ τεπάετεᾶ 
{ο λε ἄπγεεῖς ; απά γεί Πε ἀερτῖνεά ἔπεπι 
οἱ μ5 Εαίατε 5αρροτέ, Ὦγ Ῥγονοξίης ΠΙΠα {ο 
νηλάτανν {γοπ1 ἔλλε Βε]ά.---ΤΠε εκρτγεββδίοἩ 
οἷδε νοῆσαι ἵξ ἃ Ῥεπϊρησασίς, ἴηϊ]αχ {ο {11ε 
ΟΟΠΩΠΙΟΠ ζΟΓΠΗ5 ἔφη λέγων, ΒορΗ. Α]. Ἴ68. 
Ἠετοά. ΤΠ. 156. Υ. 96. οἴχεσθαι ἀπιὼν, 
Απτἰςεϊά. ΟταΕ. Ρ. 9248. Ἐ. Ῥο αἱδο, 1]. Β. 
ΤΙ. ῴχετο φεύγων. 666. βῆ φεύγων, απᾶ 
χε []κ.. 

941. παρὰ γῆας. Ίο οτι ἰουπαγᾶς {ο 
«λέγε. ΤΠΙςῬ ἶ5 ἴΊιε σεπετο] ἰσπ]βοαίοπ οἳ 
παρὰ νΙ {λε Ἀοζακαᾖνο. Ἠοχοᾶ. ΠΠ. 
16. ἦγον παρὰ Καμβυσέα. Τμασγά. Ι. 
116. παρ’ ᾿Αθηναίους ἐλθόντες. Ῥεε Μαέ. 
αντ. αγ. ξ 6δδ8.ο. 

848. αὐτὰρ ᾽Αχιλλεὺς, Δακρύσας, κ.τ.λ. 
Ἐπιείαίβῖας οΏβετνεξ οἩ {5 Ῥαδεαρο, {παῦ 
1ὲ 15 πο νεα]ποςς Ίπ Ἠεγοεθς {ο νεερ, Ῥαΐ 
Ώπε νετΥ εΠεοί οἳ Ἠαπιαπ]ίγ, απᾶ Ῥτουξ οἱ - 
ἃ 6επεχοτς {επιρεσΣ οἳ ν]]ε] Ἡε οὔετς 
εεγετα] 1Πείαποες, απά {ακες ποβσε, λαί 18 
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Δακρύσας, ἑτάρων ἄφαρ ἔζετο νόσφι λιασθεὶς 
- } .- - ! 

Θἵν᾽ ἔφ᾽ ἁλὸς πολιῆς, ὁρόων ἐπὶ οἴνοπα πόντον. 350 

Πολλὰ δὲ μητρὶ φίλη ἠρήσατο, χεῖρας ὀρεγνύς' 

Μῆτερ, ἐπεί μ ἔτεκές γε μινυνθάδιόν περ ἐόντα, 

ῬΤιμήν πέρ µοι ὄφελλεν Ολύμπιος ἐγγυαλίξαι 
Ζεὺς ὑψιβρεμέτης' νῦν ὃ οὐδέ µε τυτθὸν ἔτισεν. 
Ἡ γάρ μ’ ̓ Ατρείδης εὐρυκρείων ᾿Αγαμέμνων 
᾿Ἠτίμησεν' ἑλὼν γὰρ ἔχει γέρας, αὐτὸς ἀπούρας. 

306 
| 

ὋὪς φάτο δακρυχέων' τοῦ ὃ ἔκλυε πότνια µήτηρ, 
ς / ῴή / ς ΔΝ Δ 9 / Ημένη ἐν βένθεσσιν ἁλὸς παρὰ πατρὶ γέροντι 

Καρπαλίμως ὃ ἀνέδυ πολιῆς ἁλὸς, ἠύτ᾽ ὀμίχλη. 

Καΐ ῥα πάροιθ᾽ αὐτοῖο καθέζετο δακρυχέοντος., 360 
/ . Χειρί τέ µιν κατέρεξεν, ἔπος τ᾽ ἔφατ', ἔκ τ᾿ ὀνόμαζε 

Βορ]οσ]ες πνουι]ά ποῖ Ἰεῦὲ ΑΊαπ πεερ (ν. 
580). 16 15 Ῥεσαα5δε Πο ἶ5 ἄτανπ ταίμεν α8 
α πιπάπηαν {Παπ α Ἠστο,. Ῥαἱ {Πῖ5 ρεπογα] 
οὐξεγναίῖοη 15 ποῦ αἰ] νε απ οΠετ 1η εχ- 
οπ5ο {0Υ ιο ἴθαν5 οἱ Αοᾖμῖ]ςεβθ. Ἠί5 ατα 
ἔεαχ5 οἱ 4πΠδες απᾶ ἀῑδάαῖη, οἱ νΠΙοἩ α 
στεαί απᾶά Π6εΥΥ {επιρετ ἶ5 πιογο βδεερά)]α 
ἔπαπ ΑΠΥ οίπεν: απά ενει 1π {5 6356, 
ἨὔΠ16Υ Ἠα5 α]κεπ ο.γ6 {ο Ῥγεδεγνε Π18 ΗΙρΊι 
οματασίαΥ, ὮΥ ππακπσ Πϊπι πείνα {ο γοπί 
Ἠ15 {εαχ5 οιξ οἱ βἱσῃί, Ῥορε. ΤΠο Ἱῃπ- 
βίαπσοες οἶίοᾶα Ὦγ Εαδία(μίαδ ατε {Πορ οί 
ΑΡΑΠΙΕΠΙΠΟΠ 1π ΤΠ. Τ. 14, απᾶ οἳ Ῥαΐοσ]ας 
ἵν Ἡ. ΠΠ. 7, Ἱπισοάαοεά Ὦγ {Πο Ῥτονετῦ 
ἀγαθοὶ ὃ' ἀριδάκρυες ἄνδρε.. Το Όιεδε 
π]αΥ Ῥε αἀάεά ναί οἳ Ἠενου]ας 1π Τ. Θ. 
964, απᾶ οἳ πεας Ἱπ Ὑϊτσ. Απ. 1. 469. 
αἱ ραρεῦπ. ΤΠι5 αἶδο, ἵπ Χεπ. ΟγΥτ. 1. 7. 
ἐδάκρυσε (ΤΊρταπες), ὥσπερ εἶκος, Ῥεε 
3150 ΒορΗ. ΡΙΗΙ. 277.---Έπε αἀνετρ ἄφαρ, 
Τογήοίι, ὑπιποααίείη, ταιαδύ ο πε[εγγαᾶ {ο 
λιασθεὶς, Απά Όιο σεη]ίνε ἑτάρων ἵ5δ Ρο- 
νενηεᾷ ὮΥ νόσφι. ἢΒιί 4 ο][ος ἱπιπιεάιαίε[η 
ᾖαβίεπεᾶ {ο ἴ]ιο 8ιογ6, ατιᾷ δαΐσ πυοερίπφ, αρατέ 
ουν ἠῖς οὐοπιραπίοης. 

950. οἴνοπα πόντον. Τ]ε Ἡοπιετῖς ερί- 
{πεί οἴνοψ, απᾶ µέλας αἶδο, α5 αρρ]εᾶ {ο 
Ώπα 5εα ἵπ Τ]. Ω. 79. πιαγ Ῥε Π]αδίταίεά ὮΥ 
{πο {οἱ]οννῖπς Ῥαβδαρο Ίποπι Οἶο. Θώεί. 
4οαᾶ. ἵν. 99. ΆΤατε ἠἰζμᾶ, φιοᾷ πιπο ἔανο- 
πῖο πακοεπίερατράτεπα οἱ είι, ποθῖρηιαί ἡμεῖς 
οωτα]θαπη φἰάεῥαίαγ: πιαπο Ώπνατη, παπο, 
φμΐα α εοἷε οοἰζιοεί, α]ρεδοῖί εἰ οἶὐγαί. Τπας 
3150 οἶνος, ἴποπα νγλίσ] Ιέ 15 ἀετῖνεᾶ, ἵδ 
{οαπά νι χο ερῖἰμείς ἐρυθρὸς απᾶ µέλας, 
Π Ἠοππεσ Σ 5ο ἰλαί οἴνοψ πόντος ΠΙΔΥ θ 
περατὰεᾷ α5 Ιάεπίῖσα] νν]ί] κΌμα πορφύρεον, 
ἔπγα ν. 489: απὰ ἃλς πορφυρέη, ἵπ Ἡ. Π. 
991], Ἠεηποο ὙΠπρ. ἄοουσ. ΤΥ. 915. [η 
πηατο Ῥυτραγοειαπι οἱο[εμίογ ὑπ[]ιέ απιπῖς. 

96]. χεῖραο ὀρεγνύς. Ἴμο Ῥε]μο]ίαβέ 
ΟΏΡ61ΥΕ5, ἴλαί ἵπ οβογίησ {Παῖτ ΡΤΑΥΟΥΒ, 
Ώιε απο]επί Ἠεγοες θἰγείσ]εᾷ {οτι έπεῖν 

Ἠαμάς {ογαγᾶς ἴπο σοᾷς 'νΠοπα {Πιεγ αᾱ- 
ἀνθεβδεά ; νλείπεν ἵπ ἨθαναΠ, προπ δαγίῇ, 
οῦ 1 (ε 5εα. Φο Τρ. π. Υ. 255. ΝΙ, 
Φαἴπια» ΊῬοπίο ἰοπάεπς ιίγαδφμό, Οἰοαπί]ι8 
{Γιοἱερείφιιο Άγεσες, ᾖ2ἴτοβηιε ἴπι φοία 9οσᾶξ- 
φσέ, Ώἳ, φιῖθιις ἱπιρογίιι εδί ρεἰαφῖ, φιιογι 
ὤφμογα σµ/γο,  οὐἶ ἰαΐις εφο, ὅ-ο. 

965. μινυνθάδιόν περ ἐόντα. ΤΗϊ8 αἰ- 
Ἰαά6ςδ {ο α 5ίοΥ ν]ῖοα ΑσΠΙ]]ο5 {εΙΙ5 ια 
αΠΙΡΩΡΡΑΔΟΥΒ οἳ ΑσΑΠΙΕΠΙΠΟΠ (Ἠ. 1. 411), 
Όλα Ἡαο Ἰαά ιο οἶοῖσορ Οἱ ἔνγο {αΐε5; οπθ 
Ίε55 ρ]οτῖοιδ αἱ Ἠοππο, Ῥαύ Ῥ]εβθεά γη] 
ο ΥΕΥΥ Ίοης 16; {]ιε οἵμεν, Πα]1 οἱ ϱ]οςΥ 
9 Ἴχογ. Τε αἰεππαίνε Ῥεῖπς {πας 
Ῥτοροβεά {ο Ἠϊπι, ποῦ {ποπι «παρίίες, Ῥαΐ 
ΤΠες, ννπο τενθα]εά {ῑε ἆεσογες, Ἡε «Ἠοδο 
πε Ἰαΐεν. ῬοΡΕ. Ἔ]ο Ῥ]αϊηίνο εχΧΡοβ- 
απαοπ οἳ ΑσΠΙ]εῬ Ἠα5 Ῥεεῃ Ἱπηίαίεᾶ ὮΥ 
Υπιρῖ!], ἵπ ἄθυχρ. ΤΥ. 991. 5ᾳα. 

966. ἑλὼν γὰρ ἔχει γέρας. ΤΠ νετῃ 
ἔχω 15 οἴθεῃ ]οϊπεά να απ αοίῖνε Ρραί- 
{αἴρ]ε, πεγο {με Ἰαΐΐεν, 45 α Ἠπῖίε γετὸ, 
πγοπ]ά Ἱανο Ῥεεῃ 5/{Ποϊεπέ: 1Π ἹΥΠΙΟΠ «258, 
ἔχω 5Ίονβ ἴἶιε Ῥοββεββίοη οἱ απ ο)]εοί, 
Απ πο ραγΙσῖρ]ε ἴλο πΙαΏπεν οἱ αγτϊνίης 
αἲ 1ος οΥ {με νετ πΙαΥ βἴπιρΙγ οχργοςς {Πο 
οοπίΙΠπιαησο ο{ {πε ααΜίοη Ιπάϊσαίεᾶ Ὦ} {πο 
Ῥαγἰιοῖρ]θ. ΙΟΠΙΘΙΙΠΩΕΒ, Ἰούνενατ, 16 ΟΠΙΥ 
{οχ!ης α αἴγοιπλ]οσπίίοἨ. Ὀ6ε ἴΠε ΘΧΑΠΙΡΙΟΒ 
εἴθεά ἵπ Μας. αν. αν. 669. Ῥ. απά {λα ποίθ 
οἳ. 9οΡΗ. 24. Ἔ, 567. Ῥεπί. αν. ρ. 44.--- 
16 15 απάεσϊάεὰ ν]είμες πε ραγβςῖρ]ε 
ἀπούρας ἵδ ραῖ ὮΥ ΒΥποοΡρο {ου ἀπουρίσας, 
Ιοπϊοὸ {ον ἀφορίσας, Ίποπι ἀφορίζω, οὗ 
ΝΠείΠεν 16 Ὦε {ου ἀπαυρήσας, Αον. Ἱ. 
]οπῖοὸ {ΠΟΠ ἁπαυράω. Τε Ἰαΐδεν 16 ο6υ- 
{αΠ]γ πἹογο αργθεαΡ]ε ανν] έλα 8εΠ86 απά 
{Πα Ἱραφο οἱ Ἠοπιε»,. ΘΌοπιρατε Π. 7. 17. 
Κ. 495. Λ. 116. νῦν Φ. 2060: απά Ἡ. Λ. 
944. νῖει ν. 492. ἘΒπῖ 5εο Μαΐϊ. αν. Εν. 
ξ 2250.-- αὐτὸς ἀπούρας. Έον ὃ ἄπηυ- 
ρεν. 

9569. ἠύτ' ὀμίχλη. 66 οἨ ν. 243. 
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Τέκνον, τί κλαίεις; τί δέ σε φρένας ἵκετο πένθος: 
. / Ν - ΄ 5! ”.9 ” 

Εξαύδα, μὴ κεῦθε νόῳ, ἵνα εἴδομεν ἄμφω. 

Τὴν δὲ {Λαρὺ στενάχων προσέφη πόδας ὠκὺς ᾿Αχιλλεύς" 

Οἶσθα" τίη τοι ταῦτα ἰδυίῃ πάντ᾽ ἀγορεύω: 36058 

ὨὮ χόμεθ’ ἐς θήβην, ἱερὴν πόλιν ᾿Ηετίωνος, 

Τὴν δὲ διεπράθοµέν τε, καὶ ἤγομεν ἐνθάδε πάντα. 
κ . ΔΝ ν - δά Ν , π .) .α αἳ τὰ μὲν εὖ δάσσαντο μετὰ σφίσιν υἷες ᾿Αχαιῶν, 

Ἐκ ὃ ἕλον ᾽Ατρείδῃ Χρυσηΐδα καλλιπάρῃον. 
Χρύσης ὃ αὖθ) ἱερεὺς ἑκατηβόλου ᾿Απόλλωνος 370 

Ἠλθε θοὰς ἐπὶ νῆας ᾿Αχαιῶν χαλκοχιτώνων, 

Λυσόμενός τε θύγατρα, φέρων τ ἀπερείσι ἄποινα, 

Στέμμα τ᾿ ἔχων ἐν χερσὶν ἐκηβόλου ᾿Απόλλωνος 

Χρυσέῳ ἀνὰ σκήπτρῳ, καὶ λίσσετο πάντας ᾿Αχαιοὺς, 

᾿Ατρείδα δὲ µάλιστα δύω, κοσµήτορε λαῶν. 375 

"Ενθ) ἄλλοι μὲν πάντες ἐπευφήμησαν ᾿Αχαιοὶ, 

Αἰδεῖσθαί ϐ᾽ ἱερῆα, καὶ ἀγλαὰ δέχθαι ἄποινα᾽ 
᾽Αλλ) οὐκ ᾿Ατρείδῃ ᾽Αγαμέμνονι ἥνδανε θυµῳ, 
᾽Αλλὰ κακῶς ἀφίει, κρατερὸν ὃ ἐπὶ μῦθον ἔτελλε. 

Χωόμενος ὃ ὁ γέρων πάλιν ᾠχετο' τοῖο ὃ ᾿Απόλλων 3560 

Εὐξαμένου ἤκουσεν, ἐπεὶ µάλα οἱ φίλος Πεν. 
τσ Ηκε ὃ ἐπ) ᾽Αργείοισι κακὸν [βέλος οἱ δέ νυ λαοὶ 
Θνῆσκον ἐπασσύτεροι' τὰ ὃ) ἔπῴχετο κῆλα θεοῖο ς 

, παν 

Πάντη ἀνὰ στρατὸν εὐρὺν ᾿Αχαιῶν' ἄμμι δὲ µάντις 
- ε 

Εὖ εἰδὼς ἀγόρευε θεοπροπίας “Ἑκάτοιο. 3856 

Αὐτίκ ἐγὼ πρῶτος κελόμην θεὸν ἱλάσκεσθαι' 
᾿Ατρείωνα ὃ ἔπειτα χόλος λάβεν' αἶψα δ) ἀναστὰς 

963. ἵνα εἴδομεν ἄμφω. Ὑε εποπ]ά 
ΒΩΥ, {]αί Ι πιαή Ἐποιο αθ ποεἰ] αξ φομ. Ἠεγπε 
αοσοιπίς {ου {Πο π5ε οἳ ἵνα υη]ίἩ {πο ἱπά]- 
εαίνε, ππεγεας ο οοπβἰγασίῖοπ τεῖτεΒ 
ἴπο εαρ]αποίνα, Ὦγ οἈβειτνῖης {ναί (ια 
τα]ες οἳ ϱΤΑΠΙΠΙΑΓ Ύογο ποῦ 5ο βίτὶςί]γ 
Ἠχεὰά επ Ἠοπιεγ ῳτοίε, 45 {Πεγ Ίνοχα 
αίεγψατᾶδ; 5ο {ἴλαί Ἡε {γεαπεπίΙγ πια]κε5 
ἔπεπα βαΏδεγν]επί {ο Ἠΐ5 ππείγο. Ἐαί εἴδο- 
μεν ἵ8, ἵπ [αοἳ, πο οίπεσ ἴπαπ ίμο οἷά Τοπῖς 
{ονπα οἱ 01ο βαρ]αποίίσο, α5 1η ν. 62. αἱ 
{αφεῖπη, 

965. ἰδυίῃ ἀγορεύω. ο Ἡ. Κ. 2560. Τῃα 
εχΡρΓεΡΒΡΙΟΠ ἶ5 5ο {γοαπεηζ, α5 {ο Ἠανο Ῥε- 
6ΟΠ16 η Ιά1οπα. «δελ. Ῥτοπ. 450. Αλλ” 
αὐτὰ σιγῶ: καὶ γὰρ εἰδυίαισιν ἂν Ὑμῖν 
λέγοιμ᾽ ἄν. ἘΤ]αογᾶ. ΤΙ. 96. µακρήγο- 
ρεῖν ἐν εἰδόσιν οὐ βούλομαι. Ὀν. Β]οπι- 
Πε]ά Ἰα5 οο]εσίεά οἴμετ οχαπιρ]ες 11 115 
ΕΙοβδαχγ {ο {δε]μ. Ασαπι. 1979. Τῆε Ἱπ- 
αυἵγ οἱ ΤΠείῖς, Ποπγεγεν, 15 ρετ[εσί]γ παπι- 
χα], απᾶά παιδί Ὦο γε[εγγο:] {ο ευ πιαίετηα] 
Απχϊείγ, ποί ἴο οοίπα] ἴσποταπορ οἳ ἴπο 
οοα5ο οἱ Ἠου βοπ5 οοπιρ]αϊπές απά οαρ] 

Αοβϊιος Ἡ5 νε] αννατε οἱ Πεν Ῥεῖησ ας- 
απαἰηέεὰ υη]( {πε {αοίς, γεί Ἠϊ5 τεοαρῖέι- 
Ἰαοπ οἱ (επι ἵ5 ρεν{εοί]γ οοπβϊδζεπ νν]έ]α 
ἐμο 5ἰκίε ο{ παῖπά 1 νΒῖο] Ίε ἴΊνεη πνη5. 

96060. ἱερήν. Ἀγασίαγαιπ. Ῥεε ἴμε ποίο 
οἩ ν.93: απᾶ οἱ ἴε ςΙααίέίοι οἳ Τμερὸ, 
απά οἴ]νες ρατίοπ]ανς τε]αξίπσ (Ἰλετείο, 5ε6 
πα ποίες οἩ. {πο Οαία]οσαε, 1. Β. 691. 

97]. ἦλθε θοὰς κ.τ.λ. Τ]εςδο Ίπες ατα 
τερεαίεὰ {ποπ ν. 19 5αρτα; απᾶά αἰπα]ας 
περεβοῦ5 αβοιπά ἵπ Ηοπετ. 9ε6 ῬτεΙπι. 
0055. δεοί. ΤΙ. 

982. οἱ δέ νυ λᾶοί. «4πᾶ Ιεγεάροη, ὅ-ο. 
Φο6 ο ν. 27. 

980. ἐπασσύτεροι. Ἠεξγοῃμ. ἄλλοι ἐπ᾽ 
ἄλλοις. Ὀν. Β]οπιβε]ά, ἵπ Ἰ15 (]οβδαςγ οἱ 
«Ἠδεᾗ. ΟΠοδρµ. 420, ἀετῖνες {ἐπὶ υνογά 
ἔποπι ἐπανασσεύομαι, απᾶ πιοῦ {τοπ1 ἄσσο», 
ΨΠ(Ἡ χο σταπΙπΙατΙαΏΒ. 

984. ἄμμι δὲ µάντις κ.τ.λ. Ῥεο ΟΠ γ. 
59.---Ἠεγπο οΏβδεσνες, ἐπαῦ ἀγορεύειν θεο- 
προπίας ἵ5 ποθλίπρ ππογε Παπ. φαοἰπατῖ, 
35 εἰπεῖν θεοπρόπιον, ἵπ ν. 85. Νο οχασ]ε 
Ἰιαᾶ Ῥεετ αοἰπα]]γ ἀε]ϊγετεά {τοπι ΑΡο]ο ; 
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Ἠπείλησεν μῦθον, ὃ δὴ τετελεσμένος ἐστί. 

Τὴν μὲν γὰρ σὺν νηϊὶ θοῇ ἑλίκωπες ᾿Αχαιοὶ 
Σ, νς / / ψ δὲ δῶ ”/ - 

ς Ἄρυσην πέμπουσιν, αγουσι οξ οωρα ανακτι 390 

Τὴν δὲ νέον κλισίηθεν ἔββαν κήρυκες ἄγοντες 

Κούρην Βρισῆος, τήν µοι δόσαν υἷες ᾿Αχαιῶν. 

᾽Αλλὰ σὺ, εἰ δύνασαί Ύε, περίσχεο παιδὸς ἐῆος' 
᾿Ελθοῦσ᾽ Οὔλυμπόνδε Δία λίσαι, εἴ ποτε δή τι 
Ἆ ” 9! ’ Ν σν 4 ο 
Η ἔπει ὤνησας κραδίην Διὸς, ἠὲ καὶ ἔργῳ. 306 

/ Πολλάκι γὰρ σέο πατρὸς ἐνὶ µεγάροισιν ἄκουσα 
Εὐχομένης, ὅτ᾽ ἔφησθα κελαινεφέὶ Κρονίωνι 

.”! 3 3 ’ .] Γι 9 ε] - 

Οἵη ἐν ἀθανάτοισιν ἀεικέα λοιγὸν ἀμῦναι, 
ιά - 

Οππότε µιν ξυνδῆσαι Ὀλύμπιοι ἤθελον ἄλλοι, 
ρη τ’, ἠδὲ Ποσειδάων, καὶ Παλλὰς ᾽Αθήνη' 400 

᾽Αλλὰ σὺ τόν γ ἐλθοῦσα, θεὰ, ὑπελύσαο δεσμῶν, 
9, ας / λέ 9 9 ολ 

χ ἑκατόγχειρον καλέσασ᾽ ἐς μακρὸν υμπον, 

Ὃν Βριάρεων καλέουσι θεοὶ, ἄν δρες δέτε πάντες 

Ἀπᾶ, {Ἰογείοτε, θεοπροπία Ἑκάτοιο 18 ἴιε 
ἀεο]αταίίοπ οἳ έε Ῥτορ]αί, α5 Ἱπβρῖγοά ὮΥ 
Βῖ5 σοά. 

9868. ὅ. Ἐον ὅς. 66 οἨ Υ. 125. 
309. ἑλίκωπες ᾿Αχαιοί. Θ4ΡΤΑ ν. 98. 
990. παιδὸς ἐῆος. ο], Πεγπο, Ῥε]- 

Κεν, απᾶ πιοβδῦ τεσθπέ ουπιπεηίλ{οτς, τενᾶ 
ἐπος νηθ]λ ἴπο βο[ὲ Ῥτεαίμίης, {α]άηρ 16 α5 
ἔπο [οπῖο σεπ] νο {ον έέος, {γοπι {Πο αᾱ- 
1εοίῖνε ἐς, ὀγαυοε. Τπ ἴο Βχδύ εἀΙίοπ, 1ο 
οἷά τεαᾶϊησ ἑῆπος 5 τεἰα]πεὰ, απά εκ- 
Ῥ]αϊπεά α5 {πα Ἰ]οπῖο επ] γε οἱ {1ο Ῥοβ- 
βοβεΐνε Ῥτοπουιπ ἑὸς, 518. Βεβιάςβ {ΠῖΒ 
Ῥίασε, {ῖ5 ἀρτίναίίοι γνοα]ά ο] νο] ννίῃ 
Ἡ. Ο. 1986. Ὦ. 425. 5560. Επί ἴπενο αὖθ 
ἔηπερ οίπετ Ῥαβδασες ἵπ Ἠοπιογ, ἵπ ννλ]ο]ι 
ἰπμαί Ίτοπα ἐὺς 15 ἹπβπΙίεΙγ Ῥτείεταρ]ε, 1, 
Ἰπάεεά, ΑΠΥ οὔ]μεν «απ Ῥο αἁπηϊθέεά : νυἱζ. Π. 
Τ. 945. Οὰ. 3. 505. Ο. 450. Χου Ιπάεεά 
16 16 αἱίοσεί]εν εργίαῖη {]λλαί {χο Ῥαδραρες, 
πἀάπσεᾶ {ο Ῥτονε ἴλαῦ α ΡΤΟΠΟΜΏ οἱ ἴ]ε 
ὑϊνά τηαΥ Ῥο τιδεά Ιηβίεαά οἱ ίμοβδο οἱ {πο 
Ἠγεί απά βεοοπά, νν]] Μαμδίαπ/]αίε ἔ]λε Ροῖπί. 
Ὀ6ε οἩ Τ]. Τ. 174. Έναο Ιέ ἶ6 ἐλιαί Όπετο 18 
ηο Αἰππί]αχ Ιπβίαπος οἱ {πο «Ἠππρε οἳ εος 
Ἰπίο Πος, ἵπ ἴπο σεπ]ῖναο οἳ πἀ]εσίῖνες ἵπ 
ευς; Ῥαΐ6 ἴ]ο ἀεσο]επδίοη οἱ ἐὺς 15, ἵπ οἴπετ 
γεβρεοί5, Ἱττεσι]αν. ΤΠα5 ννο πιεθί Ἠη]ι 
ἴπε σεπ]ήνα Ῥ]ατ. {επι. ἐάων, 45 1 ἔτοπα 
ἐὸς, ἐὰ, ἐόν. Ῥεε Ἰζοεῃ. κ ἄτεσον. Ρ. 204: 
απὰ 6 ποίο οἩ Ἡ. Ω. 628.--εἰ δύνασαί 
γε. Ἐοτ ἐπεὶ δύνασαι. Όεε ΗΠΟΤΠΙΑΠΠ ΟΠ 
Ὑ]ρετ, Ρ. 645. 5 410, 

9960. πατρὸς ἐνὶ µεγάροισι. Ῥομο]. ἐν 
τοῖς τοῦ πατρός µου, Πήλεως, οἴκοις' ἐν 
θαλάσσφ γὰρ Πηλεὺς κατοικεῖν οὐκ ἠδύ- 
νατο. ΤΠ ῬτοπομΏ σέο πηπδί Ῥο ΙΠάΕΓ- 
5ίοοᾷ οἳ Τμείίβ, απά οοπβἰγιθά γέ εὐχο- 
μένης. 

908. οἴη ἐν ἀθανάτοισι κ.τ.λ. Τε 
φοἶαπι ρεγπἰοίεπι αὖ ϱο ἄεριζῖδδε. Όπ ς 
οοπβίτασίῖοπ οἱ ένα ΠπβπΙ νε, (Η 15 5υς- 
1εοί 1π ἐἶα ποπμα(ἶνε, 5εθ ποίο οἳ Επίρ. 
Ῥ]ωπ. 488. Ῥεπέ, αν. Ρ. 98].---Επδίαλίας 
α]Κκ68 ο6οββίοΠ {ο Ροϊηό οιι6 {πε πἰσαίγ υν]]ι 
γνΠῖοὮ έχε Ρεγρυαβῖνε, Πίο ΑοΠϊ]ες 5ς- 
βεδίς {ο ΤΠείίς, 15 αἀαρίεᾶ {ο {16 εχίσεπσθ 
οἱ ἴἶιε οσεσαβίοη. Τε ἴηπεο ἀεῖξῖαος, νο 
399 πιθη[οπθᾶ 1π Υ. 400 α5 Ῥεῖης {ο εΠε- 
τηῖος οἱ {αρῖΐον, νπεη Τ]εεῖς οβεσίεά Ἠῖ5 
ἀαιΐνεγαποθ, Ίνετε {]ιοθο Ίο Ῥτϊποῖρα]]γ 
{ανοιτεά ἴε τεσοίαηπ οπτ1δε; 8ο ἰΠαί, ὮΥ 
εα]]ἵης ἐλεῖν αποἰεπό εππῖεγ {ο Ἠϊ5 τεςο]- 
ἸοοβῖοἨ. ς σΥοπ]ά Ὦα πΊοχο τεαα1]γ Ἱπάπσοεά 
{ο οοπιΡΙΥ νέ ευ ννήδ]θΒ, ἵπ {Πνατῖπς 
ἐλαῖν ΙπίθπίΙοπδ. Τη ν. 400, {ον Παλλὰς 
᾿Αθήνη, 8οπιθ τενἆ Φοῖβος ᾿Απόλλων, αιιὰ 
οίμαυς τε]εοί {ιο Υευςε α]ίοσείμετ. ἨΗεγπε 
56ΕΠΙ5 {ο {9νοιΥ {πε Ἰαΐέεν ορίπΙοη, οβ]εοί- 
Ίηρ {ο {1ο βρεοῖῆς ππεη{ίοη οἱ έΊλγεε ἀε]άεβ, 
αἴἴον ιο Ἱπάςβη]ίο εκργοβδίοη ᾿Ολύμπιοι 
ἄλλοι. Βιαό Τ6 βΠοι]ά 5εεπ ἰλμαί «πο, 
Νερίαπο, απά ἸΜΐποχνα, γα ΠΊΟΥΘ Ῥαχ{ίοιι- 
Ίατ]γ παπιεά, {ου πο 1ΕΆδΟΠ αΏονε βἶγεπ 
ὮΥ ΕδίαΙαβ, 

401. ὑπελύσαο δεσμῶν. οι τεβοιεᾷ 
Ἰΐπι Ίγοπι έλιε οἱαίπς, ν1ή. Όλι ννπ]ο] 1116Υ 
Ἱπίομᾶάθά {ο υἶπά Ἠΐπα ; βἶπος {Π6Υ ἀῑά ποῦ 
ο οοί {εῖτ Ράχροδθ. Ο,πιρατε ν. 406. 

405. ὃν Ἡριάρεων κ.τ.λ. ΒεδίᾶεΒ {πε 
αββἰδίαποο Ἠογο αΠοτάεά {ο ααρίίεν, Βτία- 
τοις ἶ5 τε]ατεά ὃν ἨΗεριοά (ΤΈμευρ. 754.) ἴο 
Ἠανο σίνεη Η5 Ῥονεν{α] βαρροχί αρα]ηςί 
Ώιο ΤΠαπβδ: απά Ἰεποθ, Ῥειμαρθ, οπρί- 
παίθᾶ {ιο παϊδίακο οἱ έλα βο]λομαδί, νο 
τείους {ῖς αοσοαηέ οἳ ΠοππεΥ {ο {πο βαπηε 
ἑπαηβασίίοη. Ἐπαί {ο εκρτεβείοα ᾿Ολύμ- 
πιοι ἄλλοι, ν]οῖι Ίο εκρ]αίηβ ὉΥ οἱ Τιτᾶ- 
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ι δν Α Ν π Α 7 κ 2 ’ . 
Αἰγαίων ο Ύαο αυτε βίῃ ου πατρος αμεινων 

Ὃς ῥα παρὰ Κρονίωνι καθέζετο, κὐδεῖ γαίων. 405 

Τὸν καὶ ὑπέδδεισαν µάκαρες θεοὶ, οὐδέ τ᾽ ἔδησαν. 
- -- ] 

Τῶν νῦν µιν µνήσασα παρέζεο, καὶ λάβε γούνων, 
υ, λ »..- Αἴ κέν πως ἐθέλῃσιν ἐπὶ Τρώεσσιν ἀρῆξαι, 

9 Τοὺς δὲ κατὰ πρύμνας τε καὶ ἀμφ᾽ 
Κτεινοµένους, ἵνα πάντες ἐπαύρωνται βασιλΏος, 

ἅλα ἕλσαι ᾿Αχαιοὺς 

410 

Γνῷ δὲ καὶ ᾽Ατρείδης εὐρυκρείων ᾿ Αγαμέμνων 

νες, οαηποί, Ῥτοροτ]ψ, Ὦε 5ο Ιπίετργείεά ; 
ποτε εβρεσῖα]]γ ἵπ οοπηπεχῖοη νΙίῃ ν. 400. 
Α ἀοπβέ αἱξο απῖδε5 ας {ο {Πε Ῥατεπίασε οἳ 
«Ἐ]πεεοἨ, Πο ννα5δ {1 5οπ οἱ Όταπις απᾶ 
Τετγα, αεσοχγάϊπς {ο Ηερῖοᾶ (Τ]εοσο. 147): 
Ῥπέ πο 5οπ οἱ Νερίαπε, αοσογζῖης {ο έπε 
Ῥελο[αςί. Τ]ο Ιαίίεν ορίπίοη 56εΠΙ5 {ο Ῥε 
ΤΠΟΥΕ ασγεοραΡ]ε ΝΠΙΗ {λε ρατεηί]εςῖς 1Π ν. 
404, ἵτπ γν]]οἩ οὗ πατρὸς ΠΙαΥ Ἠανε 8οπι8 
πεξεγεηςο {ο έ]ε οοπίεςί ἵπ νη]ο] Νερίαπε 
νας επσασεᾶ ; {ποασῃ Ιέπωαςί Ῥε σοπ{εςεες, 
Ολαί ἵπ Εμῖ5 «α5ε Πῖ5 βΠα] ἀπῖγ νναξ 6οπΠ]- 
Ρ]είε]γ {ουσοίίεῃπ. ᾖ1Τ{ αρρεατς αἶδο {τοπι 
Οα]μπι. Η. 141, ια {οΥ 5οπ1θ οὔεησθ α{ίεΓ- 
ν/αγάςδ οοπιπηϊθεά αραϊηδί εαριεν, Ετία- 
τες Ίνα5 εοπῃπεᾶ ππάεν Είπα: απἀ Υ1τσι] 
βρεαῖςς οἳ Είπα α5 τεοείνίῃς Ρωπ]μπιεηέ ἵπ 
Ῥατίτας {ος αγπῖησ ασαϊηςί εαρίίετ, 1π 
{πε Ίνας να ἴπε Τΐνωης, εοπίγατΥγ {ο {πε 
εἰαίεπιεπί οἳ Ἠεεῖοά. ΕΒπαέ νλαίενεν ἁπ- 
{εγεηςσο {Ἠετο ππαΥ ὃε ἵπ {1ο πιγε]ο]οσίοα] 
ἨΙδίοτΥ οἱ τμή5 σῖαπί, α] ἃστοε Ίπ εποαπ]- 
Ῥοσίης Εῖπα ντ α Παπάγεᾶ Ἠαπάς απᾶά ΑΤΙΥ 
Ἠεαά», ππσ. Απ. Χ. 6607. «ἴφσοπ φια[ῖς, 
οεπάιηπι οιξ θγασ]ία ἀἰσιηέ, (επίεπακφπε Ίπα- 
πμ. Τί 15 πο αἲ αἲ] Ἱπιρτοραβ]ε, ἐπαῦ πε 
οχἳσῖη οἳ με Ηοππεγίο ΠΙΥίΠο]ΙοςΡΥγ τεδρεοί- 
Ίηπς {μῖ5 τερε]]]οπ οἱ έλε σοᾷ8, απά οίπετ 
{αρα]οις παγγαίΊνες, 56] ας ἴῑε ργεοῖρῖίη- 
Ώου. οἳ Ὑπ]οαπ {τοπ Ἠθανεῃ, ν. 690: ἴ]α 
ε]εσαίῖοη οἳ ἴε Ώαρπποπ οἱ Ώ]εεοτα, ἵπ ΠΠ. Τ; 
απᾶ ααριζετ”5 (τεαίεπίης έμε Ιπ{ετίος σοᾶᾷς 
ν Ῥαγίατας, Ιη 1]. Θ; ννετε ἀθτῖνεὰ {ποια 
Ἰπρεγίεσί απᾶά οονταρίεᾶ ἱταδίοπς οἳ {ε 
Βοτιρίανα] αεσοαπέ οἱ πε ριπ]εἨπιεπὲ οἳ 
{πο τερε]ῆοις απσεῖ. 96ο 9 Ῥα,. Π, 4. 
{πάς τετ. 6. Έπε ορϊπίοη οἳ Οἶατκε απἀ 
Ῥορε, ἴπαξ ἴηοςε {αβιε5 ατπε ποίλῖπς πἹογε 
Έλα Ροείῖο αἰ]εσοτῖες, Ῥογγονγθά ποπ έλα 
ἀοσαῖπες οἳ Όιε αποϊεπέ ΡΠΗΙΙΟΞΟΡΗΟΘΥΣ, 15 
οετίαϊπ]ν Ἰπνεγάτπα ἴἶνε ογάες οἱ {]μῃσς. 
Πα πεξερεοί {ο Ὅιο νο παπηος οἳ εἶιο 
βῖαπε, οπς οΓ Ισ] 15 αξεῖσπεά {ο {πα σοάς. 
απ ἔλε οίμεχ {ο πες Έις ϱαππς πιοᾶο οἱ 
αχρτγεδείοηπ {τεφπεμί]ν οεσπγβ ἵπ ἨοπιεΓ: 
ο.ς. 1]. Β. 519. 5. 991. Υ.Τ4. 04. Κ. 905. 
Ἠεηπεοε Ονίἀ. ΛΤει. ΧΙ. 640. Πιπο Ποείοπ 
«πρεγῖ, πιογία[ε ΓΕ]ονείογτα οωΐφις ΑΓοπιϊπαξ. 
Τ]ιε ΒεΠο]ῖαθὲ 5ασσεςίς έλαί έ]ε ἀῑνίπο αρ- 
Ρε]]αίῖοη νγαδ ποτε αποϊεηέ, ἴ]ε οίπεν οἳ 
ΏΠΟΥΘ τερεΠ{ Ἱπγεπίῖοη Σ Ῥαέ ἐλλο ἀῑξεπεοπ 

πιοδέ Ῥτοβαβ]ν τε]αίες {ο {πο ἀβετεποε 
νΠ]ε]  οχῖςσί ἵπ ῬΡοείβῖσαΙι απά «ΟΠΙΠΙΟΠ 
πηοᾶες οἱ εχρτεςδῖοη. ΤΠα5 ἴλε ῬοείὦΥ οί 
Ἠοπιεγ ας Ῥθεπ {γεαπεπ{]γ ἀεποπήπαίεά 
ἔιε Ιαπαπαφε οἳ {λε φοᾶε. Τ1ε αρρε]αίίοπς 
ἔπεπιβε]νες ατα Ργεσῖδε]γ οἹπηί]ατ ἵπ βἰσπ]- 
Πεαῖοπ: ἴπε Πτεί Ῥεῖηπσ ἀεάπσεὰ ἔτοπι {πε 
Ππιεηβίῖνε Ραχσ]ο βρι, απἀ ἄρης, εἰτεποί]; 
πο Ἰαέτον ᾖοπι ἀΐσσω, ἴο ιδ] ὑπιρείποιί η, 
απά Ένας Ἱπιρ]γίης εἰγεπσί]; ἴε εχοεςς οἳ 
πνλῖοἩ ἵπ {πε σῖαπέ 5εεπι5 {ο Ἠανε ρῖνεπ 
τῖσο {ο πε {αρ]ε οἳ Ἠΐ5 εεπίασγ οἱ Παπάς, 
1Ἠ θ]οί απα]οσγ νι πε εαχ]γ οπβίοπα ος 
αϊνίης Π[ε {ο αβείτασί 1Ιάεα5, 5ο Ῥεσπ]ατ]γ 
Ῥτενα]επέ 1π {με Εαξῦ. 

404. Ὁ γὰρ αὗτε. 
λαπᾶ. Θεε οἨ ν. 209. 

407. παρέζεο, καὶ λάβε γούνων. Το 
ἔητονν ἐλεπιξε]νες αἲ ἴ]ιε {69εί, απά επιῦγασθ 
Όλο Κποες Οἱ έπε Ῥετεοπ {ο Ποπ {ΠεΥ αᾱ- 
ἀτεςςεά {πΠεπηξε]νες, ας Ῥεεῃπ {πε οαδίοπι 
οἱ 5αρρ]απίς Ιπ α]] ασε. Ἠεπεε ῬΗπΥ 
1αςί]ν οὔδετνες (Ν. Η. ΧΙ. 46) :--ἄεπίδις 
φσάαπι γε[φίο ἴπεκί, οὐδεγταίίοπε σεπέῖιπ : 
ἠσο εηργ][ίσες αίπφιπέ: Ίιπαο μέ αγας αἄο- 
γαπί ; ]ογίαεςε φηία 1ρεὶς πεί οἰα[ίίας. 39ε8 
Ῥοέέει)5 Αγοῄᾖεβο]. ἄν. Β. ΤΙ. ο. ὅ. Ρ0Π16- 
πες {ευ {οασπεά {πε ἆπεερ ψίἩ οπε 
Ἠαπά απά τα οἨΊη νι {πε οίμεν (ν. σ01); 
απᾶ βοπιεΏτηες Ἰάβδεά {λε Παπάς απά Κηθες 
(1. Ο. 478). ΤΠε νετρ λαμβάνω 15 Ἠενε 
1οϊποά πι α σεπίϐνε, Ῥεῖπσ αδεᾶ 1π {πε 
Β4Π16 50Π56 ΝΗ ἅπτομαι, Ἰηΐίτα ν. 612. Ο. 
76. δ. 05. Ω. 967. απά εἱδεν]εγο. 

409. τοὺς ᾿Αχαιούς. Όεε οἩ ν. 1]. Τε 
Ῥτεροβ]{ῖοη ἀμφὶ ἄοες πο σονετη ἅλα, Ότί 
ἀμφιέλσαι ἵ5 5εραταίεά Ὦν Τπηεςῖς: Ῥεῖησ 
ἴπα αογ. 1. ΙπβΠ. Ὦγ 5ΥΠοορο 10; ἔλασαι, 
{ΟΠ ἐλάω, ογ ἐλαύνω, αὐῖσο. Όοπιρατε ΤΙ. 
Ἡ. 450. Σ. 664. 

410. ἵνα πάντες ἐπαύρωνται βασιλΠος. 
Ὅοπιςθ αιπάθιδίαπἁἀ ἕνεκα, Ῥας νε νετ 
ἐπαύρεσθαι, ἴο επ]οη, ἵ5δ Ῥτοροτ]γ {ο]]οννεά 
Ὦγ α σεπ]νες αξ ἵπ Τ]. Ο. 17. Ῥεε Μαΐϊ. 
αν. αν. 5 961,4. Τε οχρτεξεῖοπ 15 Ιτοπῖ- 
σα], απά Ἰα5δ α ραγα]]ε] 1π Ἠοὶν τις :--- 
Ῥτον. Ἱ. 91. τοιγαροῦν ἔδονται τῆς ἕαυ- 
τῶν ὁδοῦ τοὺς καρποὺς, καὶ τῆς ἑαυτῶν 
ἀσεβείας πλησθήσονται. ΤΠε βἰτῖοί 5εη5ε 
πηϊσμί Ῥε ορίαϊποᾶ ὮΥ εαρρ]γίης ἅτης, 
{τοῦ ν. 412. Ἔμε «.ξο οἱ {πο οὐ]εοί ἴ5 

Γογ Ἰε, οτι λε οἵ]ιεγ 
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"Ἡν ἄτην, ότ᾽ ἄριστον ᾿Αχαιών οὐδὲν ἔτισε. 
) . Τὸν ὃ᾽ ἡμείβετ᾽ ἔπειτα Θέτις, κατὰ δάκρυ χεουσα 

/ ’ 5 σα ’ / 2 ” Ν - 4 

Ὦ µου, τέκνον ἐμὸν, τί νύ σ ἔτρεφον, αἶνα τεκοῦσα; 

Αἴθ᾽ 
ΔΝ ο ] 

ὄφελες παρὰ νηυσὶν ἀδάκρυτυος καὶ ἀπήμων 415 
5 /, ε ΄Ἠσθαι, ἐπεὶ νύ τοι αἶσα µίνυνθά περ, οὔτι µάλα δήν 

-- »6ο / ἃ ὅ2εε Ν Ν / 

Νῦν ὃ᾽ ἅμα τ᾿ ὠκύμορος καὶ ὀϊζυρὸς περὶ πάντων 

"Επλεο' τῷ η αἴ ίκον ἐν µεγά πλεο' τῷ σε κακῇ αἴσῃ τέκον ἐν µεγάροισι. 
- Δι 

Τοῦτο δέ τοι ἐρέουσα ἔπος Διϊ τερπικεραύνῳ 
5 ’ » µ Εἶμ᾽ αὐτὴ πρὸς Ὄλυμπον ἀγάννιφον, αἴ κε πίθηται 420 

- 3” | 

᾽Αλλὰ σὺ μὲν νῦν, νηυσὶ παρήµενος ὠκυπόροισι, 

Μήνι ᾿Αχαιοῖσι, πολέμου ὃ) ἀποπαύεο πάµπαν. 
Ζεὺς γὰρ ἐς Ὠκεανὸν µετ᾽ ἀμύμονας Αἰθιοπῆας 

πναπΏης ἵπ ΤΠ. 7. 969. Τ]ο αοίῖνο Ίουπη, 
ἐπαυρεῖν, 18 38ο 1Π 8 ΙΠ ἴ]θ ΒΕΠ86 οἱ {ο 
ζαδίε, {ο Ἰεεῖ, ἰο επρεγίέπσε: Ἀπᾶὰ 15 σοη- 
βἰνασίεᾷ νι ιο ποοαδαίἸνθ, Όεε Π. Λ. 
672. Ν. 649. 

412. ἣν ἄτην. Πὶε Το. Ἔϊο ννοτά 
ἄτη, ἵπ 195 ΡΥΙπιαΥΥ βΙσπ]βοπίῖοη, Ἱπαρ]]ες 
ἴλα ]οἰζη οἳ παπα Ιπίο νν]ίοἩ ἃ Ῥ6ῦβοῦ 18 
Ἰασγ]εὰ ὮΥ απν πηγοβίταϊποᾶ ΡαβδίοΠ, νο] 
ν/α5 Γγεφιιεπ{]γ ααΊραίθᾶ {ο ἔ]ιε γεησεαπσθ 
οἱ 6οπιε οβεπάεά ἀεῑίγ. Ἠεποε "Ατη ἵδ 
Ῥεγδοπ]βεά ας {ο ἀαασ]μίεν οἱ ο αρίζετ, ἵη 
Ἡ. Τ. 91. Έτοπι 15 ΡγίπΙαΡΥ βΙσηΙσαΙοἩ, 
16 ννας οας!]γ ἐγαης[εγγεὰ {ο 1 6[[ζοίς ννπῖο]α 
16 Ῥγοάπσεά 5 Ὕνπεποο 16 τπαγ 5οΠΙο(ΙΠ6Ρ ο 
γεπάεγεᾷ ὮΥ σαζα {η πιῖςΓογέιιε, απά 8ΟΠΠΘ- 
6Ἴπιθβ Ὦγ Ἴπεοίσπσα, ον ἰπ]ιδίοο, «οοοτάϊπςσ 
ας 16 αῇοοίς ἴ]ιε ἄοεν οἳ ἴ1ε δι[2γο’. Όοιῃ- 
ραπο Ἡ. Β. 111. 3. 956. Θ. 257. 1. 115. 
500. 

414. τί νύ σ᾿ ἔτρεφον, αἰνὰ τεκοῦσα; 
9Ο ἐπεί νυ, ἵπ ν. 416. 366 οἩἳ ν. 27.--- 
αἶνά. Έον αἰνῶς, 1.6. κακῇ αἴσῃ, ν. 418. 
Α4]εσαίῖνθβ ατε ποῦ οπΙγ αδεά αἀνεντρία]]γ 
ἵπ ο πεπίεν Ρ]ητα], Όαέ ἵη {ο βἰηπσα]ατ 
8159, απά Ιπ {λα πιαβδοι]ῖπο απἀ {επι]πίηθ, 
Ῥγονϊάεα 0Ίι6γ αγε τε[εγγεᾶ {ο βαὐρίαπίῖνες. 
Τπι5 ἵπ Ἡ. Ῥ. 961. τοὶ ὃδ' ἀγχηστῖνοι 
ἔπιπτον, [ον ἄγχι ἀλλήλων. ΤΠί8 οοἩ- 
ΒἰγποίίοἩ, Ποννεγνον, 15 ππονο {γε(ιεπέ ουν] 
αἀ]οσίῖνος ἀεν]νεά {ποπ πἀνετρς οἱ ἄππε, 
απά αδεά Του αρθίαπίίνες ἵηπ Πο ἀπίνο. 
Ἰηΐτα ν. 425. χθιζὺς ἔβη, Του χθές. 479. 
πανημµέριοι ἱλάσκοντο. 497. ἠερίη ὃ' ἀνέ- 
βη, {ου Ἶρι, πιαπε. Ῥεε Μαϊ. αν. αν. 5 
4460. 7. . 

415. αἴθ᾽ ὄφελες κ.τ.λ. ΤΠ οχρτεξεῖης 
8. ΝΙδΗ, ία ορίαίινο ἶ5 Εγεααοπ{Ιγ αδεά 
αἱοπε, ἂ5δ 5αργα νν. 18. 49: αιὰ οΓἵ6π νν](]ι 
Πιο ρατβσ]ες εἰ γὰρ, εἰ, εἴθε, Ρνεβχεᾶ, α5 
ἵπ Τα, άΐπαπι: ΠΠ. Δ. 178. Π. 22. Ῥ. 
561. 0Ο. Α. 917. Β. 1895. Γ. 906. Ῥεε 
Ἀἶδο {πε ποίο οἩ ΦορΙ, 0.4, Ἠ, 865. Ῥεηέ. 
ατ. Ρ. 61. ἈἘΒπί λε ποτ ΟΟΠΙΠΙΟΠ {ΟΥΠα 
οῇ εχρτεβδίοη ἵπ Ἠοπῃος 15 ΡΥ ἴἶιε αἀἀῑδίον 
οἳ {1ο 5ενεγα] Ρ6ΥΡΟΙ5 οἱ έλα Ἱπρεγ[εσί ος 

π0Υ, 2. ΟΕ ἴο νεγρ ὀφέλλω, οΥ ὀφείλω, 
ἀεῦζο, νυν] απ Ἱπβπ]ῆνο. Όσο ΤΠ. Τ. 40. 
πι. 480. Ω. 260. Όοπιρατε αἱδο Ἐν. Μεᾶ, 
1. Απ. Υερρ. 700. Ῥ]αίοῦ. ΟτΙ{, 6 8. Χοεῃ. 
Μεπι. Ι. 2. 46: υπᾷ 5ε6 Μα. ἄν. αν. 8 
519. Α. 

416. αἶσα µίνυνθά περ. Βιαβαιᾶ. ἔστι. 
ΛάγεχΡΒ ασε πο τη {θ/ΠθΠ{]γ α15οᾷ Ἱηδίενά 
οἱ αἀ]οσίϊγεβ α{{ογ {]χε νετ)» εἰμὶ, γίγνοµαι, 
απά ο Ἰ]κδ, Όοπιραγε ΤΙ. 7. 151. 199. 
Έ]ε αἀάῑοπ οἳ α περαίϊνο ΑββΟΥΕΙΟΝ {ω 
Ροβϊθίνο ατπιαίίοη ἵπ ἴ]πο βαπΠθ 5οπίεησθ 
16 {γθηποΠέ η Ἠοπ]ος, α5 45ο ΙΠ έχε Τταρία 
Ροείβ. ΙΤ. Τ, 60. ἐπεί µε κατ’ αἶσαν ἐνείκε- 
σας, οὐδ' ὑπὲρ αἶσαν. Θθε οἩ ΒοΡΠ. (041. 
Τ. 6δ. Απ. 657. Ῥεπί, π. Γρ. 11. 262: 
απά «οππραγε ποίο οἩ ΤΠ]. Ο. 11. 

418. τῷ. Έον ᾧ, απᾶά ἐναί {ου δι ὅ. 
5οπ1θ ππάργρίαπά 16 Τη {λε 56Η59 οἱ οὕτως, 
50: 48 τῷ πημδί σεΠΕΥΑΙΙΥ Ῥε τεπἀστες, 
νΊιθη 16 ἀεποίθΒ χε οοπβασπσε οἱ ἐ]ιο 
αἰίαϊππιεπί οἱ α να, νλῖο] Ἰαδ Ῥθυπ 
Ργεν]οιδΙγ εχργεβδεά. Βιπί ἵπ {μῖ οαδο 
16 15 δια]! {ο]]ογνοά Ὦγ ἂν, α5 ἵπ ΠΠ. Β. 
975. Τ. 6]. 

423. Ζεὺς γὰρ ἐς Ὠκεανὸν κ τ.λ. ὮΥ 
ἴλο Ο66αΠ 6ΟΠ16 νο βΒαρροβεᾶ ίμαέ α τῖνεν 
16 Ἱηίοπάεά: Ῥετ]μαρς ιο Νίο; προν έμο 
ααὐλογΙίγ οἱ Ρἱοά. 9ἱ6, Ι. τοὺς Αἰγυπτίους 
κατὰ τὴν ἰδίαν διάλεκτον Ὠκεανὸν λέγειν 
τὸν Νεῖλον. Επί 16 86ΕΠΙ5 ΠΙΟΥΘ ΡΥΟΡΟΥ {ο 
ππάσγθίαπὰ {ο Βοπίμεγη ΌσθαΠ, πθαχ {πθ 
ΥΥΟΒΙΕΥΗ εκ {γε ϐγ οἱ νο] ννας ἴ]ιο οο- 
αγ οἱ ἴλο Αλιμιορίαμς. Ὑϊπα,. Απ. ΙΥ. 
400. Οοσεαπί Ππειι μαία, βοἴεπφιε σαάεπίενι, 
Ὀιιίπιις «ιίοριπι ἴοσις εἰ. Απά 5ο 
Φίναρο, ΠΡ. Τ. τὸν ᾿Ωκεανὸν τὸν καθ’ ὕλον 
τὸ μεσημβρινὸν κλίμα τεταγµένον. Οωπι- 
Ρ4Υ9 Ηοπι, 04γΡ8. Α. 92. Ἠετος. ΠΠ. 93.--- 
ΟΓ 011ε αρ]ίπεε ἀμύμονας, νΙΕἩ πιβΥ Ῥο 
τεπάενοὰ γρίομβ, 8ε6 ΟΠ ν. 92. Αεοοτᾶῖπσ 
ιο Ὠ]οάογας Θίου]ας (10, ΙΤ. Ρ. 144), 
ΡΟΠΗΡ5 απά βαοτίΠσθΒ, απᾶ οργοπιοπῖθς {ο 
ἴῃλο ροᾷ5, αγε βαϊὰ τὸ Ἰανο ογϊσ]πα(θᾶ νηῖί]ι 
Όιο ἀλιλιορίαης ; απά ιο αἰπιρ]σϊίγ απιᾶ 
Ἱηποσεποο οἳ ἔο ΠΙᾶΠΠετΘ ΟΙ (λῖς ρεορ]ο, 
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Χθιζὸς ἔβη κατὰ δαῖτα, θεοὶ ὃ) ἅμα πάντες ἔποντο. 

Δωδεκάτῃ δέ τοι αὖτις ἐλεύσεται Οὔλυμπόνδε' 425 
2 ϱ υ 

Καὶ τότ᾽ ἔπειτά τοι εἶμι Διὸς ποτὶ χαλκο[βατὲς δῶ, 
- {. 

Καΐ µιν γουνάσοµαι, καί μιν πείαεσθαι ὐἵω. 
ὰ ./ ρ Ξ, 
Ὡς ἄρα φωνήσασ᾽ ἀπεβήσατο' τὸν ὃ᾽ ἔλιπ᾽ αὐτοῦ 

/ ον η . Σε. ΄ ο 

Χωομενον κατα θυμὸν ἐὐζώνοιο γυναικος; 

Τήν ῥα [ίῃ ἀέκοντος ἀπηύρων. Αὐτὰρ ᾿Οδυσσεὺς 430: 
2 / 6/ Ν ζ Ν 4 / 

Ἐς Χορύσην ικανεν, ἄγων ἱερην ἑκατόμ[ρην. 

Οἳ δ᾽ ὅτε δὴ λιμένος πολυβενθέος ἐντὸς ἴκοντο, 
« η 9 / ’ » 3 ὰ. / 5 
Ἱστία μὲν στείλαντο, θέσαν ὃ ἐν νηϊ μελαίνῃ 

{ 9 ε ή / / ζ ’ 

]στὸν ὃ' ἱστοδόκῃ πέλασαν, προτόνοισιν ὑφέντες 

Άγα φπΠοἴεπί]ν οΏεετναβ]ε ἵπ Εῑαῖσ τερ]γ 
{ο ΟαΠΙΡΥΕΕΣ, ἵπ Ἠετοά. ΤΠΙ. 20. Ἐπρία- 
ἐλπῖας αἰπ]ραίες ἴπε πιγίΠπο]οσίσα] αεσοιπί 
οἳ Ηοπιετ {ο α γεατ]γ {ο5εῖνα] αἱ Ώἱοβρο[, 
πγμ]σ] Ἰαδίοά Γοτ ὤπγε]νο ἆαγς, ἠατῖπς ν/πΙοἩ 
ἔλλε Φίαέιες οἱ Γαρίίου απά {λε τεςί οἳ {πε 
ποᾶ5 Ίνεγε οαγτῖεά ἵπ Ῥτοσθδδῖοα {λτοισῃ- 
οαὲ 1θγα, απά Ῥαπααείς βρτεβᾶ 1π {με 
{επιρίος Ῥείογε {πο ετπος. Α αἰπιῖ]αν 
Ῥτασίος ργεναϊ]εά Ίπ {πε Έοπιαπ {[,οοῖ- 
φἰεγπία. Α. ΥετΥ εατ]γ ορϊπίοη Ῥγεναϊ]εά 
ἔπαξ ἔΊιε σοᾷς νγετο πνοπὲ {ο Ἠοποις πα 
{εῖγ Ῥγεδεπος {πε Γεδάνα]ς Ιπςβία{εά ἵῃ 
Ἠοποιγ οἳ {πεπιβεῖνες. Όοπιρατε ΙΤ. Ψ. 
906. ὮΤὲ να αἶξο α Ῥορπ]ας Ῥεμεῖ ναί 
{πεγ οσσαδίοπα!Ιγ ν]ειεά Ιπάϊνιάπα]ς ἆε- 
βετνῖπσ οἳ {μεῖτ {ανοαγ απά Ῥγοίεςβοῃ. 
Φεε Ἠοπι,. Οὰ. Α. 105. Τ. 1. Υ]τς. Απ. 
ΥΤΠΙ. 919. Ονιά. Μει. ΥΤΙΠΙ. 618. Έαςι. 
ΙΥ. 607. ΜαοτοῦῬ. βαί. ΙΤ. 7. Ηνσίη. Ἐαῦ. 
190. Όοπιρατε αἱ5ο Ἠοπα, Π. Ὦ. 440. Κ. 
278. 

4356. χαλκοβατὲς δῶ. Έοχ δῶμα. ἈΜα- 
ἆαπιε Ώαοῖετ οΏσεσνες, {Παί ἴπε ερϊθ]ιεί 
χαλκοβατὲς, νι] Ἠοππεν {γεαπεηί]γ αρ- 
Ῥ[ες {ο ἴῑιε ρα]ασςε ο αρίέεν, σαγε τῖβε {ο 
{πα ορ]πῖοη οἳ Απϊςίοί]ε απά οἴπετ αποϊεπέ 
ΡΠΙΙο5ορΠετς, έπαί {πε Ἠεαγεης ννετο α 5δοἆ 
1ηᾳ5ς. Βπέ Ἰδ Ἱνας ἴε ορίπίοα οἳ ἴπε 
οατ]ῖεγ ασες, νπῖο] ππαΥ Ὦο {τασεᾷ 1π {λε 
5αεγοᾶά ΨΤΙἴετς, ἐλαί ἴπε Ἠθεανεης Ίγετε ἃ 
Βιιἱᾶ, Όε Ἱπιπιονδαβ]ε, 5αὈδίαποςε ; 50 {]αί 
Ἠοππετ, ἵξ Τε α]]αᾶεᾶ {ο απγ ορίπῖοη οἳ 0115 
πλίατε, ταίηεν Ιπίεπάεά {ἐπεῖν εἰαίέν εἴπαπ 
ἐπεῖτ εοἰιά{η. Τὲ 8εεπα5 πιοδύ ῬτοραΡ]ο 
ἐ]αξ ἴππο πνοτά 15 ποίλμῖπςσ πιογε {Παπ α 4ε- 
εογ1ρίνε ερἰ(]εῖ, ἵπ α]]αδῖοη {ο {πε ἀεσοτα- 
ἔἴοπς οἱ ἴηε Ῥα]ασες οἳ Ῥτίποςς ἵτπ {με Ἠετοῖς 
ασε ; {πε Ποοτ5, ἆοοτ, Ὑα]ἱ5, ὅτο. οἱ ν;μ]σ]α 
Ίνογθ α5αα]]γ 1π]αιά νι τας. Οοπιρατθ 
Οάνς». Α. 90. Δ. ΤΙ. Ἡ. 66. 

429. ἐὐζώνοιο γυναικός. ΤἩε σταπ]- 
ΠΠαΤΙΑΠ5 5ΙΡΡΙΥ ἕνεκα. Ῥο αραῖπ Ἱπ ΠΠ. Π. 
920. ϕ. 45. Ὀιπηατ]ν ἵπ Επτῖρ. Οτεξί. 
Τ4]. θυγατέρο θυμούμενος. Επί 5εε 
Μασ, ατ. 6. δ 945. 

499. πολυβενθεος. Θε]ο]. πολὺ βάθος 
ἔχοντος, βαθυτάτου. Οοπιρατε γ. 968. 

455. ἱστία μὲν στείλαντο, κ.τ.λ. ΤΠ 
15 απᾶά νε {ο]]ονν]ησ Ἠπος ἶ5 οοπ{αϊῖπεά 
πο νλο]ε Ῥτοςθες οἱ {πα εατἰγ ἄτεεκβ 
προῃ ἀἰδεπηρατ]κίης αΓίεγ α γογασδθ. Ὄροπ 
τεαεΠλίῃσ {πο Ἰαχροασ, ἴπε φας Ίνετε 
{ητ]εᾶ, απά Ῥ]ασεά 1πΠ {]ιε Υεςςε] {ο 56ογε 
Ώχεπι Ίποπα 1ο ννεαί]εν; Το πιαδί γνας 
Ώπει {ακεπ ἆονῃ, απἀ Ῥ]ασεά προηῃ {πα 
ἱστοδόκη, Ὑνλ]σ], αοοογά]πς {ο Βα]άας, ννας 
α 6356 ἵπ π]Ισ ΙΤ Ίνα5 ἀεροξείεά; Ῥιαΐ 
Ἐπρίαίλῖας ππἀεγρίαπάς Τέ ἰο Ἠανε Ῥεεπ απ 
πρτῖσ]Ώί Ῥο]ε οί νου, ασαϊπςδίέ ν;μ]ο] 1 ννας 
γεαγεᾶ ; απᾶ {Πῖδ πιεαπῖης 56ΕΠΊ5 {ο αεοογά 
π(Ἡ ἐλαί οἱ ἴἶνα οοσπαίε ποτά δουροδόκη 
ἵη 0Ο. Α. 198. Ἀεε Ῥοΐετ5 Ατοῄερο]. 
ατα. νο]. ΤΙ. Β. ΠΤΙ. «. 16. ΤΠο εαϊ]οτβ 
ἔπεη {οο]ς ἐο {λεῖτ ο.τς. απᾶ πιοογεᾶ ἴ1ε 
νεβεε], ν/μΙοἩ ἵνας5 5εοπτεᾶ, Ῥείοτο {1ο Ἱη- 
νεποη οἱ ΑΠΟΠΟΙ5, ὮΥ α πνεϊσηί, εἴίπεν 
οξ 5ίοπε ΟΥ πνοοᾶ Ππ]αϊά πι ]εαᾶ, απά ]εί 
ἀοννη {ποπα {πε Ῥτον Πίο {1ο 85εα ; ἐπεῖν 
Ξίεγης Ῥεῖησ ἀἆταππ τρ ΟΠ 810Γε, απά 
{αφίεπεᾶᾷ ὮΥ οονᾶ5, οπ]]εά πρυµνήσια, ἴο 
5ίοπο5 εγεοίθᾷ {ου {πε Ῥαχροβε. ΈΤ]ες5ε 
γεϊσΗί5 νγεγε σα]]εά εὐναὶ, α5 Επαδία]ήας 
ΟΏΡεγγες, παρὰ τὸ εὐνάζειν τὴν ναῦν χα- 
λωμένας εἰς τὸ ὕδωρ. καὶ ποιεῖν ἵστασθαι. 
Τρία δὲ σηµαίνει ἡ λέξις παρὰ τῷ ποιητᾷ" 
τὴν κοίτην τὴν ἄγκυραν, ὡς νῦν' τὴν 
διατριβήν. Όοπαρατο Τ. Β. Ἴδο. Λ. 116. 
Ἐ. 207. Ἠεπεε Ὑ]χσ. Ἔπ. ΤΠΙ. 277. 4π- 
ολογα ἆε Ῥγογα Ιαοϊζαγ; σίαπέ {ΐογε Ριῤ}ε». 
Ο0οπιραγε Ο4. Ν. 77. ΤΙ Ειεῖν βίαγ αἱ ΑΏΥ 
Ρογί ἵνας ἸΠκε]γ {ο Ῥο οἱ Ίοπς ἁπταίῖοῃ, {με 
6Π1Ρ5 ν/εγε ἀἆτανη πρ εΗΗΤΕΙΥ οἩ 5Ἠοτε, 
απᾶ Ὠχεά προΏ ΡΤΟΡΣ Ρ]ασεά ππάετ {ποπι, 
{ορτενεπί {πειη {ποπα Ρεῖηρ εαντῖεά ὮΥ ια 
ψ/ανος Ἰπίο {Πο πναίεν. Όοπιρατε πίτα νυν. 
485. 6. ἘΤΠε οοπίγατγ {ο αἲἱ ἐΠῖδ {οοκ 
Ῥ]ασε Ῥείοτε θείέῖπς εαἲ] (ν. 481). Οἵ ἄιε 
νετΏ στέλλειν. 8εε οἩ ΤΙ. Δ. 994. 1Τὲ ποενε 
ασπ]ῇες {ο Ταζ. 

404. προτόνοισιν ὑφέντε. Πατίπα 
ἴοωεγεά ἴέ ὂψ ππέαπς οἱ γορε. εο Μαΐθ. 
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Καρπαλίµως' τὴν ὃ) εἰς ὅρμον προέρυσσαν ἐρετμοῖς" 
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Ἐκ ὃ εὐνὰς ἔβαλον, κατὰ δὲ πρυμνήσι ἔδησαν᾽ 
Ἐκ δὲ 

Ἐκ ὃ᾽ 

Ἐκ οὲ 

καὶ αὐτοὶ [αἴνον ἐπὶ ῥηγμῖνι θαλάσσης" 

ἑκατόμβην βῆσαν ἑκηβόλῳ ᾽Απόλλωνι 
Χρυσηϊς νηὸς [βῆ ποντοπόροιο. ) 

Τὴν μὲν ἔπειτ᾽ ἐπὶ [Λωμὸν ἄγων πολύµητις ᾿Οδυσσεὺς 440 

Πατρὶ φίλῳ ἐν χερσὶ τίθει, καί µιν προσέειπεν' 
τ , - Ὦ Χρύση, πρό μ ἔπεμψεν ἄναξ ἀνδρῶν ᾽Αγαμέμνων, 

Παϊῖδά τε σοὶ ἀγέμεν, Φοίβῳ ϐ’ ἱερὴν ἑκατόμβρην 
“Ῥέξαι ὑπὲρ Δαναῶν, ὄφρ ἱλασόμεσθα ἄνακτα, 
Ὃς νῦν ᾿Αργείοισι πολύστονα κἠδε ἐφῆκεν. 445 

ὋὪς εἰπὼν, ἐν χερσὶ τίθει ὃ ὃ᾽ ἐδέξατο χαίρων 

Παῖδα φίλην' τοὶ ὃ) ὦκα θεῷ κλειτὴν ἑκατόμβρην 
ς 1ρ / 
Εξείης ἔστησαν ἐὔδμητον περὶ (Φωμόν. 

.) 

Χερνίφαντο ὃ' ἔπειτα, καὶ οὐλοχύτας ἀνέλοντο. 

Τοῖσιν δὲ Χρύσης µεγάλ’᾽ εὔχετο, χεῖρας ἀνασχών' 

αν. τν. 6 401, 9. ἜΤϊιε πρότονοι νετο 
χορες ραβεῖηπσ {Ἠτοισ] α ΡΙ]]εγ αἲ ἴΠο {ορ 
οἳ πε πηαδί, απά εχίεπάΙπς (προτείνοντες) 
{ποπα ἴ]χε Ῥτουν {ο {πε ΒίΕΥΏ, 50 35 {0 Ἱεερ 
{ο πιαδύ Ἠχπα, ον {ο ἄἴδρ]ασε 16 α5 οσςβΒΊΟΏ 
πιὶσ]έ τεφπ]γο, Ῥοε]μο]. ΔΡροῇ. Βλοά. Τ. 664. 
πρότονοι’ τὰ ἐξ ἑκατέρου µέρους τοῦ ἱστίου 
ἐπὶ τὴν πρώρην καὶ τὴν πρύμναν ἐκτεινό- 
µενα σχοινία. ἘΒ9ο8 απἀετβίαπάδ πρότονα 
απά πρυµνήσια (ν. 456.) ἴο Ὦε πειίεν α- 
Πεσίῖνες, νί απ ε]]ρεῖς5 οἳ έλα ποάΠ σχοι- 
γία; Ὀαί ἴμο βαΏείαπίϊνε πρότονος ἵ5δ Ιπ 
15ο. «δομ. Αραπι. 870. σωτῆρα ναὸς πρό- 
ΤονΥον. θε 8159 οἨ ν. 476. 

400. ὅρμον. Τε ἰαπάϊπφ-ρίασα. Ῥε]ο]. 
τόπος λιμένος, ἔνθα ἡ ναῦς ὁρμεῖ. Ἠεποε 
λιμὴν εὔορμος ἵῃ ΙΤ. ᾧ. 99. 0. Δ. 958. Τ. 
196. Τῃ Π. Σ. 401. ὅρμος βἰσηΙῇεΒ α, πεο]- 
ασε; ἵπ ννλΙοἩ βΙρηϊιΠοαίίοη χε στατΤΙΣ- 
της ἀετῖνο 1ὲ {γοπα εἴρω, πεοίο. 

444. ἱλασόμεσθα. Τπε να]σαν γεκᾶῖπσ 
Ἰ6 ἱλασσώμεθ᾽ ἄνακτα. ἜΤ]μαίς νη]ο] ἴἶε 
τεχέ εχλΙδῖί5 15 τεφπῖγαᾶ ὮΥ {λε ππείτο, 
απά εαποί]οπεᾶ Ὦγ ἴλε απαἰΠοσΙίγ οἱ 8ενε- 
γαὶ ΜΡΡ. Θεε Ώαναβς Μ]6ο. Οτῖζ. Ρ. 249. 
εᾱ. Κιάᾶ. 

449. χερνίψαντο. Ἐτοπι {λε ας οἱ {6 
νοτβρ ἵπ Επτίρ. ΤΡΙ. Τ. 662, 1 Ἠαβδ Ῥεεη εχ- 
Ρ]αϊπεᾶ ὮΥ ἁγνίσαι δι’ ὕδατος ἔχοντος κρι- 
θὰς καὶ ἅλας. Ῥπομ, αἲ Ἰθαθί, ἵ5 πο 18 
πηεαπῖης ἵπ Ἠοπιες 5 νηετο 1έ α)νναγς οἳς- 
ηῃθβΒ, αοοονάἶηπςσ {ο 185 ἀετίναίοι {Τοπι 
χεῖρας νίπτειν, ἴο αθῖν ἴ]ιε Ἰαπᾶ. Τ]ο 
ν/αθΗῖηρ οἱ Παπἆβ νγα5 α {γεαιιεΏί ΟΕΓΕΠΙΟΠΥ 
Ῥοία απιοης {πο ἄτεεκς απᾶ Ἠερτενβ; 
ποῖ ΟΠΊΥ Ῥείογο {πε οβετῖησ οἱ βασνίῇβεα 
Ἀπᾶ ενετγ οίμεν τε]ρίοις εχετοῖδε, Ῥιό 
Ῥεΐοτε απιά α[ἴεν πηεα]5. Αοοοτᾶῖηρ {ο ἴ]ο 
Τα]ππιᾶ, 18 να αδ ογπιῖηα] {ο οαὲ ν]]ι 
ΠΠΝΩΘΠΕΠ Ἠδιάς, α5 16 ννη5 {ο Ἱἱο νη( α 

450 

Ἰατ]οῦ: απᾶ έΊενε ἴδα ἐγαἴθίοη οἱ α ε ονν]ε]ι 
Ἠαρβῖ νο ἀῑεά οἱ ἐΠ]νοί ἵπ ργῖδοη ταίπετ 
ἔπαπ ἀτιπ]ς ιο νγαίεν ννΠΙο]ι ννας οπ]γ 5αΠ]- 
οἶοπί {ο νναδ]ι Ἠϊ8 Ἠαπάςδ. Όοπιρατο Μα1έ. 
Χν. 9: απᾶ 598 αἶδο οἩ ΤΙ. 7. 2606. ἜΤ]ε 
Ραδῖπ τιδεά 1οΥ {]οδο ριγΙΠομίίοηπΒβ ναβ 
σα]]εά χέρνιβον, απά ἴ]ο νναίεν χέρνιψ. 
Φ6θ ΟΠ 1]. Ω. 904. (Όοπιρατο αἱδο Ο. Α. 
196. Δ. 48. Ἑ. 906. Δίμεπ. Ῥεϊρη. Ι. 16. 
1Υ. 27. ΙΧ. 18: απά ϱδεο Ἠεγπο οἨ Υ116. 
“Ἠπ. Ι. Ἴ0].--οὐλοχύτας ἀνέλοντο. ΊΤπε 
οὐλοχύται Ὑετε Οπ]κ65 οἳ ῬατΙεγ πι]χεά 
νίἩ βα]έ, πποῖα εαἶξα, νηπῖοῖ Ἴνετα {ῃτοννα 
προπ {ιο αἰίατ, απά Ἱροπ 116, νΙοΙπῃ Ῥγε- 
νῖοις {ο ἴ]α βαοτῖῃοε. Τ]6εγ Πτδί ταῖβεά 
ἴπο πιοία αΏογε ἴ]ε πεαά οἱ έχε ν]οίῖτη (ἀνέ- 
λοντο), απάἀ, α[ίον {Πεῖγ ΡΥ4ΥεΥΡ, οπθίέ Ιέ 
(προβάλοντο, ν. 458.) προπ {πο αἰίατ, απᾶ 
Ῥείνναεη {πε Ἠουπς οἱ έλα απίπια]. Τίς 
ΟΕΓΕΠΙΟΠΥ, ν{11 {1ο ρατ]βσα{]οη απά ΡΓΑΥΟΥ, 
ψ/εγ {1ε οΠ]ε[ προθύµατα, οΥ οβετΙηρ8 Ῥε- 
{ογεθ {πε βαοτ]ῃσα, η {πε αρο οἳ Ἠοππεν. 
Μοβί οἱ ἐ]ιο ο]ά Βολο]αδί5 απά σγαπΙπηατΙ8ΠΒ 
ἀοτῖνε οὐλοχύται {ποπ ὅλος, τ]λοίε; α]]εςρ- 
ης {μαί, Ῥείογε ἰμε Ιπγεπί]οἨ οἱ π]]]Β, αι- 
ὕγολεπ δαγίεν νας 5εαἰίετεὰ προπ ἐμο α]ίαν. 
ΦαοἩ «η Ἱπεγργεία{ῖοη νγου]ά Ιπίγοάμος αἩ 
εδδεπ{]α] ἀῑδιποαίίοη Ῥείνεεπ ἴα Ῥγαοίῖσα 
οἳ πε ἄτοεεκ5 απᾶ Ἠοσπιαπβ; Ῥιαΐ α5 πο 
βε]ι ἀῑδίποίοα 15 τεοορηῖσεᾶ ὮΥ αΏΥ απ- 
οἴεπί νγ]ίετ, απά ννας «]εατ]γ ΙΠΙ«ΠΟΝΠ {ο 
Ῥ]οηγρδῖας Ἡα]οαγπαρβδοηθίς (ν]]. 79), ἵε ἵ8 
Ῥτείεταβ]ε {ο ἀετῖνε {πε πνογά {ποπ {λα 
οἷά νοτΏ ἔλω, {ο ὑγιῖδο. Τ]Πα5 {λε οὐλοχύ- 
ται οἳ ἴπο ἄπναεκς απᾶ ἴ]ε πποῖα οἳ να 
Ταάπ8 να] ῬτἐοῖδεΙγ οογγθβροπἆ. θθ 
ἨῬταπιαππ)ς αν. αντ, 5 26.Π. 17. 

450. µεγάλ᾽ εὔχετο. Ἐοχ µεγάλως, αιαϊ- 
ὈΙψ, αἰοιᾶ. Ῥο αραϊπ Ἱπίτα ν. 4892. Υ]ρ. 
Αὐπ. Χ. 667. ιτ ἀιγ]ίοοξ οπι τοῦ παπι 
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ΚλΌῦθί µευ, ᾿Αργυρότοξ, 

ΟΜΗΡΟΥ ἼΙΛΙΑΔΟΣ Α. 

ὃς Χρύσην ἀμφιβέβηκας, 

Κίλλαν τε ζαθέην, Τενέδοιό τε ἶφι ἀνάσσεις. 
” , 8 -- ” η) , 
Ηδη μέν ποτ᾽ ἐμεῦ πάρος ἔκλυες εὐξαμένοιο, 

Τίμησας μὲν ἐμὲ, µέγα ὃ ἴψαο λαὸν ᾿Αχαιῶν. 
Ηδ᾽ ἔτι καὶ νῦν µοι τόὸ ἐπικρήηνον ἐέλδωρ' 455 

ὪἨδη νῦν Δαναοῖσιν ἀεικέα λοιγὸν ἄμυνον. 
Ὃς ἔφατ᾽ εὐχόμενος τοῦ ὃ᾽ ἔκλυε Φοῖβος ᾽Απόλλων. 

Α .)  ὃ .) Τε) ὐξ 5 . λ ΄ άλ 

ὑτὰρ ἐπεί ῥ εὔξαντο, καὶ οὐλοχύτας προβάλοντο, 
ολ ς 1 κ .. ᾱ Άξ 9 ξὸ 

Αὐ ἔρυσαν μεν πρωτα, και ἔσφαξαν, και ε ειραν, 

Μηρούς τ᾽ ἐξέταμον, κατά τε κνίσῃ ἐκάλυψαν, 460 
, ) δν ο ΑΟ ο ο , 

Δίπτυχα ποιήσαντες, ἐπ᾽ αὐτῶν ὃ ὠμοθέτησαν. 

Καῖε ὃ᾽ ἐπὶ σχίζης ὁ γέρων, ἐπὶ δ᾽ αἴθοπα οἶνον 

αἆ εἰάεγα ἐεπαάΜί. ἜΤ]ε ἔννο Γο]ονῖπς πες 
Άτε τερεαί{εὰ {τοπ νΥ. ὁ7, 9δ. 

459. ἤδη μέν ποτ᾿ ἐμεῦ. 3εε οἨ ν. 2035; 
απά {ΟΥ {λε εκρτερδδίοι ἤδη νῦν, ἵη ν. 406, 
οἳ ν. 200. 

408. προβάλοντο. Ῥελο]. εἰς τὸν βωμόν. 
ΤΗϊ5 Ῥαβδασε 5 να]ααβ]ο {ου Ῥεῖπσ ἴιε 
πιοβδί εχαοί αοσοοιπέ οἳ {ο αποϊεπί ραοτ]- 
Βοες αΠΥΝΥΊετε Ιε[ι 45. ΈΤῃετε 15, Πτεί, 
{λε ριγὶ[οαίίοη ; 8εΕΟΠΑΙΥ, ἴῑο οὔετῖης πρ 
οἱ ΡΤαΥΕΤ5; (]γά!Ιγ, ἴἶιο πιοία, οἳ Ῥατ]εγ 
οα]κες, (τον αροπ λε ν]αβίπα ; {οαγί]γ, 
ἔπε ΤΠΦΗΠεΣ οἳ ΚΙπς 16, πι νε Ἰεαά 
ἑαγπεά αρινατάς {ο ιο οε]εξία] σοᾷ5, α5 
{ευ ἐανποά ΙΤ ἀρνηνατάδ επ ΤΊεγ 
οΏετεά {ο {ἴπο Ἱπίεππαί5; Α[ΙΠΙΥ, ιοῖτ 
5ε]εοίπσ ἴ]ε ἰἨ]σ]ις απά {αΐ [ον Οχεῖν σος, 
35 ἴ]α Ῥο5ί οἳ έλα βαστγῖῃσα, απά ἴ]ιε ἀῑδ- 
Ροδῖηπσ αροιίέ ἴπεπι Ρίεσο5 οτί {γοπι 6νατΥ 
ρατίέ, [ου α περταβοηίαΜίοπ οἳ ία ννποιε; 
Εἰχί]]γ, ἴἶαε Ἠλαίῖοπ οἱ νῖπε; βενεπίΠ]γ, 
έλα οοηδαπηίης {6 {]σ]5 Ἰπ {πο βγο οἱ έλα 
θἰίαν ; απά εἰσ]ιθ]]γ, πο βαστίῃσονς᾽ ἆγοβδ- 
ἴπσ απᾶ [οαδίῖησ οἨ {πο τεδέ, ννΙίἩ 10Υ απιά 
ΊΥΠΙΠ5 {ο ἴ]με σοᾷβδ. ΒοΡΗ. ΌΤ]ε πεαΥ 18- 
βεπηΡ]απςς οἳ {πεξδο οετεπποπίθΒ ουν ἴε 
βαογ1ῇοες οἳ ἔιο Ἠεῦτενδ, νν]] ο αἲ οπσθ 
ἀϊβοεγηϊῖρ]ε ἔγοπι α Ρεταδα] οἳ ἴ]ιο αγςδέ απἆ 
5εσοοπᾶ ομαρίοις οἱ Πενίάσας. Τί 15 νουγ 
ῬτοβαΡ]ε (λαῦ ἴπο Ηοαίλεηπς ἀετινεά ἰπεῖν 
βαογ]Ποῖα] τῖίες {τοπα {πε ραἰτίατε]ιαἱ α5ε5, 
ν/π]οὮ ση] τεαάΤ]γ ααοσοοαπέ {ΟΥ ἴ]λο πΙαΠΥ 
οοϊποϊάεπσθς οΏβεγναβ]ε Ιπ έλα 5ασγεά ΡΥὰς- 
εσας οἳ ιο Ῥαΐρίατοῃς απά 1ενν5, απᾶ (μα 
πηίίοπ5 ατοιπᾶά (επ. Έον αἰπιῖ]ατ ραδ- 
Βὰσες 5οε ΤΙ. Β. 427. 0Ο. Τ. 455. Μ. 59. 

459. αὖ ἔρυσαν. «Ώ}ειρ ῥαομ, 5οῖ]. ἐᾖιό ποσο. 
Ἐπδίαίμ. ἔθος ᾿Ἑλληνικὸν., εἴ κεν τοῖς ἄνω 
ἔθυον, ἀνακλᾷν τὸν τοῦ ἱερείου τράχηλον, 
ὥστε ἀφορᾷν ὡς εἰς οὐρανὸν, καὶ ἐλέγετο 
τοῦτο αὖ ἐρύειν' τουτέστι, ὀπίσω ἕλκειν. 
καὶ ἀναφέρειν ἐν τῷ ἀνακλᾷν: ἐὰν µἔντοι 
ἥρωσιν ἢ ὅλως τοῖς κατοιχομένοις ἔθυον, 
κάτω τὸ ἱερεῖον ἀποβλέπον ἐσφάζετο. 
Ἠεπσε, Πατηῦ. Ώος 5αρρΗες τράχηλον. 

460. μηρούς τ’ ἐξέταμον, κ.τ.λ. Τπετο 
15 8οππ6 ἀϊΠετεποε οΓ ορΙΠΊοΠ α5 {ο νηνείπετ 
μηροὶ απᾶ µηρία 9ο ΥΠΟΠΥΙΠΟΙΒ {6ΥΠΠΒ. 
Έγοπα {με {αοί ἴλαί Ηοππες, νε βρεα]ίης 
οἳ ίπε ρατίέ ννπῖσ γναδ οοπδιπηεᾶ, αἱνναγ5 
1568 µηρία, 45 1π ν. 4θ 5αρτα ; Τδ 5μοα]ᾶ 
56επι {μαί {αδε Ἰνετο {Ίε Ροτίῖοπς εί οί 
Ίγοπα χο επέἶγε ἐ]]φ, µηρὸς, απά δεῖ αρατί 
{ος {λε σοᾷ5. ΑΡο]ΙοΠ, Πεκ. ἵπ ν. µηρία" 
τὰ ἐκ τῶν μηρῶν ἐξαιρούμενα καὶ ἵεροθυ- 
τούµενα. Τμαῦ Όιε Αγπίακ οἳ μηροὺς 
ἐκτέμνειν ἆοεδ ποέ ρτεσ]αάο 05 Ἱπίετργεί- 
αοη 15 οἶειν {γοπι 51ο] {ογπι5 α5 ἐκτέμ- 
νειν ἄνθρωπον απάἀ ἐκτέμνειν γῆν, νετα 
{πε νενρ ἆοθςβ ποῦ φἰσπα{γ {ο ουέ οῇ, αὲ {ο 
ομέ ου ο. Όοπιρατο Χεῃ. ΟΥτ. Υ. 2. 15. 
Τ]ιεβο µηρία, πε, νγογο ίΠο Ρρατί5 Ῥε]οπσ- 
Ἰησ {ο ιο σος, ννηῖο] νετο «ονεγεᾶ νι 
ἀοαρ]ε οαιαἱ5 οἱ {αΐ, ἴπαί ἴΠεγ παϊρμί Ῥο 
ΏΙΟΓ6 τααά1]γ εοηβαππεᾶ ; 015 Ρεῖης ε5δεή- 
{α] {ο χεῖν αοοερίαπςθ. Όροι ἴπεπι 
Ὢθγο κἰκεινετεά β5πιπα]] ῬΡίεσοε5 οἱ ες], 
οί ἔγοπα αἱ] Ῥαγί5 οἳ ἴπο Ῥεαςί, α5 ἴμε 
ἀπαρχαὶ, οἵ ᾖγεί-[γαίς οἳ έχε νγ]οῖθ. Τμ18 
να5 σα]]εᾷ ὠμοθετεῖν, 1. 6. 5 εκρ]αϊπεᾶ 
Ὦγ Εαδία(μίας, ὠμὰ πάντοθεν ἀκρωτηριά- 
ζειν, ἴο ρίασε {Πιόγεοπ γαι ίσες οἱ Πες σύ 
Ίγοηι αἲἰ έ]ιε οἴ]εν ραγί. Όυωπαρατο 04. 5. 
427. Ίπ ἴἶο πεχίέ νεγδο ἐπ᾽ αὐτῶν πιπβδ 
Ῥε τείενγεά {ο µηρίων, νγπ]οα 15 Ἱπερ]ῖεᾶ Ίπ 
μηροὺς ἐξέταμον. 16 ν] {οἱ]ουν αἶδο (ἶαί 
µήρα, 1πΠ ν. 464, 15 ποὶ απ Ποίεγοσ]έε ἔγοπι 
μηρὸς, βΙπϊ]αν ννίἩ ἴλοδε επιπιεγαίεᾶ αἲ 
ν. 9192 8αρτα: Ῥαΐ α ΘΥΠΟΠΥΠΙ οἱ µηρία. 
9ο. ἴπα Θελο]αθί. Βοπιθ Ἠανο 5αρροδεά 
Ειαί χα οηίτα]]5 15ο Ίγενο οὔετεὰ {ο ἴ]ε 
ροᾷ5. 1 5ο, ἵε 5 αἴἴεγ {ο ασε οἳ 
Ἠοπιαῦ, ν/]ο {ε]]ς τ15 ἐ]αί έΠ6γ νγεγο Γεαδεεᾶ 
προπ (ν. 464): απά Ιέ αρρεατς Ίγοπι Ὠϊο- 
ηγδίας Ηαἱἰοαγπαδθεηςί5, λαξ {ο ἀπαρχαὶ 
οη]γ οἵ ιο επἰγαῖ]5 Ίνετε 5αοτιῃοεᾶ. (4π- 
{ἶφ. [νοπι. Ῥ. 478. οᾱ. ΠΗΡ5.) 6ο Ῥοΐ{ετ”5 
Αγοβερο]. ἄν. Β. ΠΠ. ο. 4. 

4032. ἐπὶ σχίζῃς. Οπ ερ]ῖέ ισουᾶ, οΥ ολίγα. 
Τη Ἡ. Β. 436, Όιο ερϊίπεί ἀφύλλοις Ἱπαῖ- 
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” ” Λεῖβε νέοι δὲ παρ᾽ αὐτὸν ἔχον πεμπώβολα χερσίν. 
3 Ν 3 9 Ν 4 να ιν ΄ ΄ Αὐτὰρ ἐπεὶ κατὰ μήρ᾽ ἐκάη, καὶ σπλάγχνα πάσαντο, 

Μίστυλλόν τ᾿ ἄρα τἄλλα, καὶ ἀμφ᾽ ὀβελοῖσιν ἔπειραν, 405 
”/ / / αυ] Μ. Γά / 

Ὠπτησάν τε περιφραδέως, ερύσαντόὀ τε πάντα. 
8, .) κι / , / , ὃ - 

Αυὐταρ επει παυσαντο πονου. τετυκοντο τε αιτα, 

η) . .ᾖι 

Δαίνυντ” οὐδέτι θυμὸς ἐδεύετο δαιτὸς ἔΐίσης. 
ια ε) 9 ’ 9 ἐὸ / ώ ” [1] 

Αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος ἐξ ἔρον ἕντο, 

σος {]αί Που πνογο ἆγίοί, απᾶ ἰλογείογα 
τοπα1]γ οοπιραδδ]ο.---αἴθοπα οἶνον. Ῥοπαθ 
ϱ«ΟΠΙΠΙΘΠ{Α{ΟΥΒ, ΑΠΊΟΠ5 ΥΥΠΟΠΙ 496 ἔ]ε Φ60]ο- 
Παςδί, Επδία(μῖας, ὮΏαπΗΠΙ, απά οἴΠαυβ, ΥΘ{6Υ 
ἔιο ερ](λεί αἴθοψ, 45 αρρ]ιεᾶᾷ {ο ιοΐπε, {ο 1ΐ5 
ου]οις; απᾶ οοηβιάεσ 16 οᾳιάνα]επό νι 
ἐρυθρὸς απᾶ µέλας, ΝΠΙοἃ ἆπε 5ο αρρ]οᾶ 
Ἰπ 0ἀγβςδ. Ε. 165. 265. ἘΕπδίαήας αἱδο 
οβετθ αποί]µες βἰσηπΙΠοπβοη, θερμὸς καὶ 
ἐκκαίων, αγάεπέ, Πεν, {πνοηι 15 Πεαίῖησ 
ηδίαχο, Απ]. 66]. Ν.Α. ΧΥΤΠΙ. δ. οπ- 
ᾖεοίαγε πιε πι ἰοἱγσο ΠΙΙπιις οἶίο οοα[6ξοσγα, 
φιιοᾷ Φοιπίπα φιιωζαπι οα[ογί ἴπι 965ε ᾖαθεγεῖ, 
εβοείᾳ6 παίιγα ἱσπίϊζμς; οὐ σαΊπφιο ΤΕΙ ἀῑο- 
ζει ε8ε αὖ ΙΠΠοΟΜΙΕΥΟ αἴθοπα οἶνον, ποπ, ιΐ 
αἰλξ ριίαγεπί, Ῥγορίο» οαἰογεηι. Οοπαιραχα 
Μασχορ. Ῥαΐανη. ΥΠ. 19. ὮἜϊε Ῥτορες 
πεαπίης οἱ {πε ννονᾶ 15, ννλοπέ ἀοαβί, 
επίπφ, ραγλίπα; ἴποπι αἴθω, δΡΙΟπΙεγό 
αοΐο. ΤΗϊΙ5 15 αἲ οπ6ς εν]ἀεπί {Τοπ ἴμο 
οπ]γ οίμεν οοηπαχίοα 1π ννλῖσ] 16 15 τιδεὰ 
η {ο Τ]αά ; νΙζ. α5 απ ερ](λεί οἳ χαλκός. 
Φεο Τ]. Δ. 495. Ἑ. 6603, 68Ι. Ῥ. ὃ. απὰ 
εἰδεννπενθ. 1Τ6 ο6σιχ5 οπσο ἴπ {ο 0ἆγβ5ερ 
(Κ. 169) 45 απ ερ](]λεί ο καπνός. 

465. πεµπώβολα. «4Πο[ϊοὲ {ον πεντώ- 
ολα. Ετο-ργοπφεά Ποπ. ἼΠεςδε Ἠοτα 

θεά {οχ Επτίπς {λε Πε5α οΏεγεᾶ ἵπ βαοτ]- 
Βοε, ἵμ ογάεν {]ιαῦ 16 παϊσλέ Ῥε απΙσ]1γ απά 
οοπηρ]είε]γ ἀεδίτογεά. Τπ ἴμε γεγβδίοηβ 
18 νου 15 {α]5ε]γ τοπάετοά Όόγια; απά 
50 35ο έλα Αἰππρ]θ ννογᾶά ὀβελὸς, Ιπ ν. 465. 
Ῥιῦ ἐανπίπσ-6ρΙί5 ννουαο π]κποννα π λα 
πιο οἳ Ἠοπιον. ΤἨο πηϊδία]κο πηοβέ Ῥγο- 
Ῥαβ]γ οτΙρϊπα(εά νι έε Ἱπαίαίοι οἱ ία 
Ρᾶδεασε 1η Υ]πσ. π. 1.214. ΠΙἱ εο ργαάς 
αοοϊπφιπέ, ἀαρίθιεφιε Γγὶς: Τεγφογα αϊγὶ- 
Φΐυπέ ουφίῖς, εἴ οἴδοεγα πιιάαπά: αγ ἵπ ᾖδία 
φεσαπέ, οεγαῦακφ με ἐγεπιεπίία Πφιωπί. 

464. αὐτὰρ ἐπεί. Ῥεο οἩ ν. 203. Οπ 
Έα νεγΏ πάοµαι, 5εο {ο Τιεχίοοπ {ο Ῥοαηΐ, 
ἄγαρο. ἵπ του. Ἐππεδᾶ απάεγβίαπάβ ἔννο 
ἀῑθίπεί ννογᾷβ, πάοµαι απὰ πάσσοµαι. 

465. µἰστυλλόν τ) ἄρα τἄλλα. Ἠοεπερ 
ἴνο Ροῖηί οἳ Ματίϊα]”5 ερίρτατη, 1. 60. οἳ 
εἶδι ΜΙςίγ]]ας οοφις, «4πιζίαπε, οοσαίιη 
Πισαίιγ φπαγε ποπ Ταταία]]α πι 9ΕΠο]. 
μιστύλλειν’ εἰς μεῖστα κόπτειν. 

406. ὠπτησάν τε κ.τ.λ. Ευβοίας 
οΨΏδεχνες, (]αί Τη {λα Πεγοῖο ἃρθ5 ἴ]χε πΙαΠ- 
ηΕΣ οἱ ἀτοβδῖηςσ {οος ννα5 α1νναΥ5 {ο τουδί 16. 
1{ 19 {ο Ῥε τεπιαχ]κεᾶ, αἱδο, ἐ]χαί {λε σοο]ςΒ 

ν/α8 ποῦ α πιοπῖα] οΏῇσαο; Ῥαΐ αουοη ο]ῖοί[β 
απᾶά Ῥ{ϊΠςΘ8 ἀγεβδεὰ πεί οὔπ γΙοίαα]β. 
Ὀθε ος ΤΠ. 1. 206. 

468. δαιτὸς ἐΐσης. Ῥε]μο]. ἴσης, πᾶσιν 
ὁμοίας, ἢ ἰσομοίρου καὶ μεριστῆς. Ο]ατ]κα 
εἶίερ ἴ]ιο {ο]]ονηρ {νοπι Αίπεησραδ: Καὶ 
τῶν κρεῶν δὲ μοῖραι ἐνέμοντο' ὅθεν ἐΐἴσας 
Φησὶ τὰς δαῖτας, ἀπὸ τῆς ἰσότητος. 
᾿Ἐπείσθη δὴ Ζηνόδοτος, δαῖτα ἐἴσην τὴν 
ἀγαθὴν λέγεσθαι. εε ἴ]ε ποίο οι ν. 906. 
Ἐπεδίϊ, Ιπάεσᾶ, οῬρ]εοίς {]αί Τ. Δ. 48. ἶΒ 
ἀοοϊρδίνε ἵπ {ανοις οἱ τεπάεγῖηρ ἔίσος ὮΥ 
ομύπιιδ: Ῥπέ ἃ5 δαῖς Ργοροτ]γ βΙση(βεΡ {ο 
ὐαπφιαί, νο αοσοοπιραπ]εὰ ἴ]ιε βασγ]ᾳσε, 
απᾶ {λθπος ννης {α]κει {ου {πο βασγ]ῇορ 
15ε]{, {πεγε 56εΠ1Ρ {ο Ὦθ πο σγοιπά {ου Ἠἱ8 
οῬ]εσίῖοπ. Έ]μα ὧππο Ἱπροτί οἱ δαῖς ἐΐση 
15 θαβήεἰεπί1γ πιαπ][εςδί, ἴγοπα ἴπαο αποϊεπί 
ουβίοΏ} οἱ ἀῑδισίραίηςσ {ο ενενγ σιεδί Ἠ]5 
Ῥογ{ῖοἨ, ΝΥΙΟἩ γναςδ 5εύ Ῥείογο ἴἼεπι νν]τ 
{λε ογεαίο5ύ οα ια ; εχοορί ἵη {μο5δο Ἱπ- 
Βί8ΠΟΘΒ Ὕνεγο Ῥεγδοπ5 οἱ ἨϊσΙ οματασίοτ 
τεοεϊνεά α Ίαυρεν 8Ἰαχο. ΤΠ5 Ῥεϊπηϊῖνα 
οπδίοπα αἱ οπίεγίαΙηχηΕΗί5, Ἠεπορ οα]]εά 
δαῖτες, Ί9οπι δαίζω, νναβ, ἵπ αξίεν ἄπιος, 
ἀἰβδοοπάπαεά, απιά ομδετνεά οπΙγ αἲ βαογ]- 
Βς665, ΟΥ Ὦγ ἴΊοδε πν]ο 5111 αἀλμετεά {ο 
Ῥεϊπανθ {ΘΠΙΡΕΤΩΠςΟο απά βΙπαρ]οΙίγ, α[ίετ 
ἴπο ατί5 οἱ Ἰαχάγγ Ἰαά Ῥεεῃ Ιπίγοάασεᾶ. 
ῴθο Αίπεπ. Ώεῖρπυ», Τ. 10. 11. Ῥ]αί. Ῥυπι- 
Ρο. 11. 10. Τὸ πιαγ Ῥο αἀάεᾶ, μαίῦ ια 
οπβίοπα οἱ ἀῑνιάϊπςσ {ο ἴλε ραθδί5 οαα]]γ, 
εχεερί 1π 63565 ο πηατ]κεά ἀῑδιιπομίου απ 
{ανουχ, ἶ5 γεσοσπῖζεὰ ἵπ ἨΠοιγ τό, ει 
10β88ΡΙ 5οέ Ῥείονο Ῥεπ]απ]ϊη α. Ίπθ5ς ἤνα 
Ώπιοβ α5 Ίαχσο 45 {οβο οἱ Πῖ5 οὔ]εν Ῥτε- 
έπνεῃ, 16 15 {αἰτ]γ Ιπ{ονγεά (λαέ {πεῖτς ννουθ 
οα αα]1γ αρροχοπεᾶ,. Ὀεε «επ. ΧΙ. 945 
απά «οπἹραχο ΤΙ. Η. 21. 

469. αὐτὰρ ἐπεὶ κ.τ.λ. ' Ὑρ. Απ. 
ΥΤΙΠΙ. 184. ἍῬοβίφμαπι οποπιρία ]απιο, εἰ 
απιογ σοπιργεδνις εεεπαῖ. Όοπιρατο η, Ι. 
216. ΧΙ. 958.---ἐξ ἔρον ἕντο. ΕΥ Τπιεδίβ, 
{ον ἔξεντο, 309. 2. πιῖὰ. Ίτοπα ἐξίημι, {ο }ε- 
Ίποῦς, {ο ἴαλό ααή. Εαδία(μίας, 1οβγομίς, 
απά ία σγατητηατίαΠΒ, οΏδεσνε, ἰ]αί ἔρος 
6 ἴπο ἆλο]ιο οσα Τον ἔρως. Ῥεο Ίος. 
αᾱ ἄπεροχ. Ρ. 256. Μαϊαῖτε ἄε αἶαῖ. Ρ. 
244. Τί 15 ΓπεαιπεπίΙγ αδεᾶ Ὦγ ἨΠοπιον, 
Ῥαΐ οηΏΙγ Ἰπ {πο ποπμα νε απἆ αοοιδαάνο 
63865, ιο οχεερίῖοῃ, Ῥεγ]μαβ», οἱ 04. 
Σ. 215. Τίς οοςιτ 35ο ἵπ ΒοΡΙ. Ελεοί, 
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Κοῦροι μὲν κρητῆρας ἐπεστέψαντο ποτοῖο, 
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470 

Νώμησαν ὃ) ἄρα πᾶσιν, ἐπαρξάμενοι δεπάεσσιν. 
Οἱ δὲ πανηµέριοι μολπῇ θεὸν ἱλάσκοντο, 

Καλὸν ἀείδοντες παιήονα, κοῦροι ᾿Αχαιῶν, 

Μέλποντες Ἑκάεργον᾽ ὃ δὲ φρένα τέρπετ᾽ ἀκούων. ᾿ 
"Ημος ὃ) ἠέλιος κατέδυ, καὶ ἐπὶ κνέφας ἦλθε, 475 

Δὴ τότε κοιµήσαντο παρὰ πρυµνήσια νηός. 
5 ιά 2 

Ημος ὃ᾽ ἠριγένεια φάνη ῥοδοδάκτυλος ᾿Ἠὼς, 
ο ΡΙΣσ γα νι 9 νε. Ὀ ας 

Καὶ τότ᾽ ἔπειτ) ἀνάγοντο μετὰ στρατὸν εὐρὺν ᾿Αχαιῶν 

197. απἆ 5οπιε {εν ππος ἵπ Ἐπτιρίάςες. Βο0 
π]5ο γέλος, Τξ ἴπε τεαἀϊπς Ῥε οοττεοί, ἵη 
Οἀγςς. Υ. 946. 

470. ἐπεστέψαντο. Ειεά {ο ἴλε ὑγῖ. 
ΑίλεΠ. Ὠεἴρπος. 1. 11. ᾿Επιστέφονται δὲ 
ποτοῖο οἱ κρητῆρες, ἦτοι ὑπερχειλεῖς οἱ 
κρητῆρες ποιοῦνται, ὥστε διὰ τοῦ ποτοῦ 
ἐπιστεφανοῦσθαι. Απαϊπς ΧΥ. 5. τὸ δὲ 
στέφειν, πλήρωσίν τινα σηµαίνει. Απά 
50 {1ε βεμο]αςι. ΤΠε ουδίοια οἱ αἀοτηῖπσ 
{πο οαρς η σατ]απᾶς ἵ5 ο α Ιαΐες ασε. 
Ίπ {πε 5απιοθ 8εΠ56, ἰεγείοτο, ππ]εςς Ἡ1η- 
σι Ῥε σα] οἱ απ΄ απασ]λτοπῖδπα, νε πηαςί 
ππάεγείαπά πο Πππϊίαίοη οἳ (ή5 Ραξξασο ἵπ 
«Έτ. Ι. 7295. Ῥοβδίφπαπι Ῥγίπια φμῖε ερι[ῖς, 
ΦΙΕΠΕΦΦ1Ε ΤεΙΠΟίΩ, (Γαΐεγαξ ΊπαΦπΟς εἰαζηιή, 
αἱ οἴπα οογοπαπύ. Β11 νο 5Ποα]ά ταίμεν, 
1Π {Π5 οᾳ5ε, εκχρεεί οἶπὶς οογοπαµί; απᾶ 
έποτο απ 6 πο ἀοποί ἐπαί Υ1ησι τείενς 
{ο λε πποτε τεοεΏί ομδίοτα Ἱπ Απ. ΤΙ. 
5356. πασπιπι ογαίεγα οὀγοπα Γπαάσιί, ἵπι- 
ΡΙετϊέφιο Ίπεγο. 39ο ἵπ «ουτς. 1. 698; 
απά {πο οπδίοπι οἳ οτονπῖης με οἱΡς 15 
πηεηβοπεά ἵπ ΒορἩμ. 64. Ο. 474. Ῥεε αἶδο 
ΑίμεΠ. ἨὨεϊρη. κ. Έπεος, Ιάγ]. ΤΙ. 9. 
πρ]. Ἐ]εσ. ΤΙ. δ. 98. ία. Ἔμερ. ΥΤΠΙ. 
235. Α5 α Τιτίμες Ῥτουί, Ἠούενεν, ἐἶαί 
03115 ἵ5 πο {ἔε 5εη5ο Ἰεγε, Ἠοππευ νγου]ά 
βοατοεΙΥ Ἠαγνο Ὑγ]ίίεπ κρητῆρας ποτοῖο, 
νΝεγεας {πε τεσα]αχ οοηβίγιοίἸοη οἱ νονρς 
ο ΠΙΠίπα 15 σηέ]ι α σεπ] νε. Άεε Μαΐε αγ. 
αγ. 5 900. Ῥ. Τέδεεπις ἐμαί ἴπε κρητῆρες 
Ψ/εΓε ἃ Ίαχσετ Γιά οἳ ορ, 5ο ολ]]εά παρὰ 
τὸ κεράσασθαι; ἴλα νῖπε Ῥεῖηπσ αβαα]]γ 
πη]χεά πι α Ῥογίῖοῃ οἳ νιαίε. Έτοπι 
ἔπεςε 16 ννας Ῥουγεᾶ Ιπίο ϱπια]]εν ο1Ρ5, απά 
Ἠαπάεά {ο (λε σιεςί5 ὮΥ ἴἶε αἰεπάσηίς, 
κοῦροι ΟΥ κῄρυκες. Όοπιρατο Οἆγ5. Α. 
109. 110. Αίῑετ έλα σιεςδίς Ἱνεγο βαεϊσβεᾶ, 
απ αἀάτβοπα] σοβ]εί ννα5 Παπάεᾶ τοιμά, {ος 
{πο Ῥατροςδε οἱ α Ἠραϊοῦ, ψἩ Ῥταγεν5 
απά ἨγΠΙΠΒ {ο {Πε σοᾷ5. Ῥεε Ῥ]αΐ, ΘΥΠΙΡΟΒ. 
ο. 4. 

47]. νώµησαν δ' ἄρα πᾶσιν, κ.τ.λ. 
Αίπεπ. Ώεϊρῃ. Ι. 1]. τὸ ΠΑΣΙΝ οὐ τοῖς 
ποτηρίοις, ἀλλὰ τοῖς ἀνδράσι. Οἱ ἴπο 
νετΏ νωµάω, ννμ]ο] Ἠετε βἰσηῖῃες {ο ᾖαπᾶ 
αλοιέ, ἴο αῑἰκίγιῤωίε, 59ο ἙῬ]οιπβο]ά”5 οβς. 
οἩ 4δεμ. ΤΠες. ὂ. ΦεΠο]. νώµησαν' διε- 
µέρισαν, διέδωκαν. ΤΠε γοτὰ ἐπαρξάμε- 

νοι Ἠα5 Ῥεεη γατίοιξ]γ Ιπέεγρτείεᾶ. Ῥοπιθ 
υπάετδίαπά 16 1π {Πο 5αΠ1θ τε[εγοπςθ {ο 
ἠἱῥαίίοπις, νη]ο]ι ἀπάρχεσθαι Ῥεατ5 {ο 5αογ]- 
Πσθς 1. 6. ο[[εγίπφ ο ᾖγεί-[γιῖίδ: απά 8ο 
Ῥαίσπηπσπη (Τμεχ]. 1. Ρ. 100), πο εχρ]αίης 
έπο Ῥγεροβῖέοι ἐπὶ οἱ έε ειοσεεῖνο ἀε]ῖ- 
Υ6ΣΥ οἳ ἔἶιε γγῖπθ {ο επο]Ὦ σαεδί. Βαό ίπε 
αεί οἱ Πμαίϊοπ νγοπ]ά ένας Ὄε τε[εγγεὰ {ο 
με αἰεπάαπίς; απά 16 ἵ5δ (ετείοτο Ῥοαΐίετ 
{ο ἴα]κε 16 ἵηπ 15 Ῥτορες 5εµ5ε, δεφίππίπη, 
γΙσ. ἐλε αἰκίγιδωῖοπ; ννμῖοἩ 15 Ἱπιρημεά ἴπ 
γώμησαν. Ἠσγπο απἀεγδίαπᾶς ἐνδέξια, 
α5 Τη ν. 697, βΠποῬ ία οἳρ Ραδ5εά {γοπι 
{πο τῖσ]έ Ἠαπά. θε Μαιμία οἩ ἨΗνστη. 
Ἠοπι. Ρ. 4995. Ἠεπεο ἴιο εοπδίγαςίῖοῃ 
γη] Ῥο ἐπαρξάμενοι νωμᾷν τὸν οἶνον ἐν 
δεπάεσσι. 

472. οἳ δὲ πανημέἑριοι. Ῥεο ΟἨ Υ. 414. 
479. παιήονα. Οἵἳ ια νιοτᾶ παιήων, 

σν]ε]ι 15 Ενα 8Λπιε ΝΕ παιὼν απά παιὰν, 
566 {πο Ποεχῖσοπ {ο Ῥεπίΐ. αγ. ἔπ τουθ. 

415. ἦμος. Τλεπ. Α Ῥοείο ρατίς]α, 
οᾳινα]επῖ {ο ὅτε; απᾶ αεοοχάϊησΙγ 1ο]- 
Ἰοννεά Ὦ} τότε, ἴου ν/ΠΙσἩ, Ἠονενες, ένε 
Ῥοείῖςᾳ τῆμος ἵδ αἱδο1π π5ε. εο ΤΙ. Ψ. 228.--- 
ΟΕ επε εχκρτεξεῖοη δἡ τότε, 5εε οἩἨ Υ. 6. 

476. πρυµνήσια νηός. Τ]ο πρυµνήσια 
ν/θγθ {1ο τορε5 ὮΥ νΠΙοἩ νε 915 ννεγο 
ἐι6ά {ο ἴ]α 5Ἠοτο. Ειδίαίῃ. ον ν. 496, 
8πρτα: πρυμνήσια’ τὰ ἀπόγεια σχοινία, 
οἷς ἐκ τῆς πρύμνης προσδεσμεῖται ἡ ναῦς 
πρὸς τῇ γῇ' καὶ οἷς ὥσπερ πείθεται, διὸ 
τὰ αὐτὰ καὶ πείσµατα λέγονται. Τμεςε 
χΟΡε5 ατε οα]]εά ἵηπ Τατ γεϊπασμία. 368 
γης. ἆππ. ΤΤΙ. 699. Τωαποῦ. Βο5 εοπείΙάετ5 
Όνο ννοτὰ α5 4η αἀ]οοίῖνε νηἩ απ ε]Ιρεῖς ο 
σχοινία; Ῥαὲ Τε 15 Πεγος αδεά α5 5ποῇΏ, 
εχοερί ρετ]ναρς ἵπ ἴπε Εένπι. Λας. Ρ. 177, 
46: ποτε ἄφλαστα πρυµνήσια 066115. 

477. ῥοδοδάκτυλος ᾿Ἠώς. εε οἩ Ἡ. 
1 
478. ἀνάγοντο. Α58 ορροδεᾶά {ο εαο] 

οίμεχ, ἀνάγεσθαι απᾶ κατάγεσθαι Ἀτε παι]- 
σαι ἔενπς, ςΙσηϊ{γῖης {ο δε «αἰ[, απ ἴο 
Ίπαξε Ίογ ἰαπᾶ, τεδρεοᾶνε]γ. θε Ο. Τ. 
10. 178. κ. 140. τ. 822. Ἱ. 202. Ίτπ 
Ἠοππεχ, {πε γετΏ. 15 50 θεά 1π έχε ταϊάα]α 
νοῖςαε; Ῥαέ ἵη οὔ]ιευ πἸέους {λε αοέῖνε 18 
ποτε αβαθ], να {με αοοιδαῖνε ναῦν εκ- 
Ῥγες5εὰ οὐ ιπάετεδίοοά. Ἠετοά. Υ11. 100. 
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ΤΡοῖσιν ὃ᾽ ἴκμενον οὖρον ἴει ἑκάεργος ᾿Απόλλων. 
ο) ὃ) « « ; ) 2 /΄ ϱ) ς , λ Ν , 

ι ιστον στΊσανγτ, ανα ιστια Λευκα πετασσαν. 450 
21. ο -- / κι ’ 2 9 Ν | 

Εν ὃ) ἄνεμος πρῆσε μέσον ἱστίον, ἀμφὶ δὲ κύμα 
δι τεί , 4λ' ας, ἄν ϕ . τείρῃ πορφύρεον µεγάλ’ ἴαχε, νηὸς ἰούσης 
Ν υ -- 

"Ἡ ὃ) ἔθεε κατὰ κῦμα διαπρήσσουσα κέλευθον. 
εν) ον ώ , 2ο . 9 υ) ον 2 -- 

Αύταρ ἐπεί ρ΄ ἵκοντο μετὰ στρατὸν ευρὺν ᾿Αχαιῶν, 
-- 9 6 έλ 9 ὸ [ὰ 1! 

ΝΠα μεν οιγε με αιναν επ ηπειροιο ερυσσαν 4850 

Ὑψοῦ ἐπὶ ψαμάθοις, ὑπὸ ὃ᾽ ἕρματα μακρὰ τάνυσσαν’ 
Αὐτοὶ δὲ σκίδναντο κατὰ κλισίας τε νέας τε. 

Δ ” 

Αὐτὰρ ὁ µήνιε, νηυσὶ παρήµενος ὠκυπόροισι, 

Διογενὴς Πηλέος υἱὸς πόδας ὠκὺς ᾽Αχιλλεύς' 
”/ 2 .] 2 9 λέ ΄ 

Οὔτε ποτ’ εἲς ἀγορὴν πωλέσκετο κυδιάνειραν, 

Οὔτε ποτ’ ἐς πόλεµον, ἀλλὰ φθινύθεσκε φίλον κῆρ 

400 

α ».. 

Αὖθι µένων, ποθέεσκε ὃ ἀὐτήν τε πτόλεμόν τε. 
- ον ᾽ 

᾽Αλλ) ὅτε δή ῥ᾽ ἐκ τοῖο δυωδεκάτη γένετ᾽ ἠὼς, 
Δ ! 

Καὶ τότε δὴ πρὸς ὌὌλυμπον ἴσαν θεοὶ αἰὲν ἐόντες 

ἀναγαγόντες ἀπὸ τοῦ αἰγιάλου. «Χεῃ. 
ΗεΙ]. ΥΠ. 2. 16. ἐπανήγαγεν τὸ κέρας 
απὸ τῆς γῆς. Όοπιρατε Ηετοά. ΤΙ. 109. 
1Υ. 141. Ανὶςί Τιγ8ῖβί. 608. Χαμ. ΑΠΡ. 
Υ. 1. 6. ὁ Μαοο. κ. 4. ΙΧ Χ. Ίμαχκε ν. 9. 
νια. 99. Αοίς κ. 19. ΧνΠ. 91. καν. 12. 
ἸΝεατ]γ αἰπηῖ]αν Ίπ {πε ΤμαΠπ, Άατο ἀενελ, 

479. ἴκμενον οὗρον. «4 γεν Όγεεσε, 
Ῥοππε ἀοτῖνε ἐῑής ερ]λεί {γοπη ἴκμας, πιοῦς- 
έμγε; ἵπ βαρροτέ οἱ νυμ]ο] «νο Ῥομο[ίαςδέ 
οἴίος Οἆ. Ἑ. 478. ἀνέμων μένος ὑγρὸν 
αέντων. Όδνετς, νηθι στεηίετ ΡτοβαὈΙ1{γ, 
ἀεάτσο 16 {τοπα ἱκνεῖσθαι. τς. π. ΤΙ. 
657. ἍΊδοσε αιίεπι ΆῬοχγεας απφµδία αὖὐ κεζο 
Σεἰογὶ Πεν αἄεθί. Ἡοπιετς ἴκμενος 
οὖρος 15 εαι]να]επί {ο ἴ]ε πιίθεις αεεί ος 
ερ]. 

4δΙ. ἐν δ ἄνεμος πρῆσε. Α Τπεδῖς, 
{νοπι ἐμπρήθω, ὑπῇο. Ὑππα. Ἐπ. ΤΙ. 968. 
ΤΓωβιᾶο ἱπ[αίιγ οατύακις 4ιιρίγο. Ἐτοροτ]γ, 
πρήθω βἰσπίΠεβ, 45 Ἱῃ ΠΠ. Θ. 217, ἰο εί 0η 
τε, ο ἱπ]απιε; απᾶ 15 επορ πιείαρµο- 
γ]σα]]γ ἉΡρΗεᾶ {ο ΑΠΥ επεχρείῖο εῄεοί. ες 
ος ΠΠ. Τ. 499 : απᾶ οοπΙρατε αἱ5ο ΤΙ. Π. 950. 
Ῥοππε νγου]ά {απιε]γ Ἰάεπί{γ ἴμο νενρ νηζ]ι 
πρήσσω (ν. 489) ; πο] 15 {ογπιθά {τοπι 
περάω, {γαπβεο. Τ]μα8 Ῥέερμαπ. ΤΗο5. αν. 
Ποϊίαγ πρήσσειν ὁδὸν, Άγο απβῖγε νΙαπῃ, 
1.6. {{εγ Παοεγε; πρῄσσειν ὁδοῦ, Ι. 6. διά. 
Ἠεποο Ειρίαας: τὸ δὲ άνεμος πρῆσεν, 
ὅ ἐστιν ἐφύσησε' καὶ τὸ διαπρήσσουσα 
κέλευθον, ὃ ἐστι διαπερῶσα. Όοπιρατε 04. 
Ν. 89. Ο. 47.--κῦμα πορφύρεον. Επβίαίμ. 
ἀντὶ τοῦ μέλαν’ ἐπεὶ ἐγγὺς µελανίας ἐστὶ 
καὶ τὸ πορφυροῦν. Ῥεε ο Υ. 950, 8Β4Ργα. 

482. στείρῃη. ΥΠ]οΐδοπ:---τῇ τροπίδι τῆς 
νεὼς, ἐπεὶ στερεωτέρα τῶν σανίδων 
ὑπάρχει. Απριϊσὸ, ἔιο Ἰεοεῖ. 

484. μετὰ στρατόν. ΤΗϊ5 15 ἴ]ε τοκάῖπς 
οἳ {πε Ῥεδί ΜΑΡ. Ὑπ]σο κατὰ στρατόν. 

ποια ἵ6 {ῖς ἀῄεγεποο Ῥδίνγεεῃ {1ο ἵπι- 
Ῥοσέ οἱ {ιο {νο ῬγεροβίΙοπ5, ἰΠαῦ μετὰ 
στρατὸν 15 αὤ ειογοϊίώπ, 5 πι ν. 418. 
ΒΗΡΥΑ ; κατὰ στρατὺν, 26) ἐπεγοϊίμπι, α5 Τ]. 
Ἡ. 49δ. κατὰ στρατὸν ᾧχετο πάντη. 
Όοπιρατα 1. Ἐ. 589. ᾖ. 104. Ἡ. 980. Τ. 
204. 902. Ω. 096. Ῥεθα]δο ν. 487: απᾶ ο 
γ. 46, 5αρτα. 

456. ἕρματα. Επρίαίμ. τὰ ὑποκείμενα 
ταῖς ναυσὶν ἐκ ξυλῶν ἐρείσματα, ἐφ ὧν 
αἱ νῆες ἐρείδονται. Όπ ἰΠῖδ νοιδο 5εε 
Ἠετπιπηπ. αἆ Ἠοππον. Ἡ. ΑΡρο]]. 607. 

4858. ὁ. Ῥεο ο ΠΠ]. Α. 11. 
490. ἀγορὴν κυδιάνειραν. ολο]. ἔν- 

δόξους ἄνδρας ποιοῦσαν. 68 οἨ Υ. 249. 
Το πε 6αππο ε[οοί, ΤΠ. 1. 441. ᾽Αγορέων, 
ἵνα τ) ἄνδρες ἀριπρεπέες τελέθουσι.--- 
πωλέσκετο. Ἐον ἐπωλεῖτο. ἸΤηβιεπᾶ οἳ 
{ο αππσπιεηί, πο Τομίαή5 αορί ἐπ {ετ- 
πλϊπα ποπ Ἰπ πο Ιπιρεγίεοί. ο αραῖη, 
φθινύθεσκε απά ποθέεσκε, η ἴλε {οσους 
Ἠπες. Ὀεε Ἐτε]Ιπῃ. 0088. 5εοῦ. ΤΥ. 

491. φθινύθεσκε φίλον κΏρ. ο πιιβέ 
εἶπεν 5Ρ)ΡΙΥ κατὰ, οἩ ια Πειίεγ νοτρ 
Φθινύθω πιιδί Ῥο {α]κεπ (απηδιάνεἰγ, 28 ἵπ 
0. Α. 250, απά εἰδεν]οτα, 

493. αὖθι µένων. Επβίαίι. οἩ Π]. ΤΠ. 
Ῥ. 1069. οοηβδίἆετ αὖθις απᾶ αὖθι αβ 
ΒΥΠΟΗΥΠΟΣΡ, απά αδεὰ ΙπαΙΠεγεπί]γ, α8 
πολλάκις απᾶ πολλάκι, χωρὶς απᾶ χωρὶ, 
απᾶ {ο λα. Ῥπί αὖθι 15 απ αἀναιρ οἱ 
Ῥ]ασς, ὮΥ 5ΥΠεΟΡθ {οΥ αὐτόθι, ἴλεγε; ἴἶιο 
ἐεγηήπα οι θι Ἱππρ]γίηρ ταδῦ ΤΠ α Ῥ]ασο, 
ΝΗΙΕ] θις πενεχ 4068. Ῥεο Ἠοοσενεαῃ, 
}αγισοιμίϊς, Ῥ. 74. Τί5 {ουπιαίῖοῦ, {οπα {11ο 
Ρεπ]ῖνο οἱ ἴλο Ῥγοποπη αὐτὸς, 6 ΑΠΗΙΟ- 
Ροι8 {ο {]λαί οἳ ἀλλόθι, παντόθι, οἰκόθι, 
απά ἴ]ια Ἠ]κα.----δὲ. Του γὰρ, 45 Τη ν. 200. 

495. ἐκ τοῖο. Ἐον ἐκ τούτου, 5οἵ]. χρό- 
νου, 35 Τη ν. ϐ. 

Ἐ 
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Πάντες ἅμα, Ζεὺς ὃ) ἠρχε' Θέτις ὃ) οὐ λήθετ᾽ ἐφετμέων 

ΟΜΗΡΟΥ ἼλΙΑΔΟΣ Α’. 

495 

Παιδὸς ἑοῦ, ἀλλ᾽ ἡγ᾽ ἀνεδύσατο κῦμα θαλάσσης, 

᾿Ἠερίη ὃ᾽ ἀνέβη µέγαν οὐρανὸν, Οὔλυμπόν τε. 
Εὔρεν ὃ᾽ εὐρύοπα Κρονίδην, ἅτερ ἥμενον ἄλλων, 

᾿Ακροτάτῃ κορυφῇ πολυδειράδος Οὐλύμποιο. 
Καΐ ῥα πάροιθ᾽ αὐτοῖο καθέζετο, καὶ λάβε γούνων 500 

-- -- /! - -- 

Σκαιῇ' δεξιτερῇ ὃ᾽ ἄρ᾽ ὑπ᾿ ἀνθερεῶνος ἑλοῦσα, 
ή 

Λισσομµένη προσέειπε Δία Κρονίωνα ἄνακτα. 
-- 1 ΄ 

7ευ πάτερ, εἰ ποτε δή σε µετ ἀθανάτοισιν ὄνησα. 
Ἆ » ν Ὃ 
Η ἔπει, ἢ ἔργῳ, τόδε µοι κρήηνον ἐέλδωρ' 

/ / ΑΔ 3 ή 

Τίμησόν µοι υἱὸν, ὃς ὠκυμορώτατος ἄλλων 5056 

ὌἜπλετ” ἁἀτάρ µιν νῦν γε ἄναξ ἀνδρῶν Αγαμέμνων 
Ἠτίμησεν' ἑλὼν γὰρ ἔχει γέρας, αὐτὸς απούρας. 
᾽Αλλὰ σύ πέρ µιν τῖσον, ᾿Ολύμπιε µητίετα 7εῦ, 

Τόφρα ὃ) ἐπὶ Τρώεσσι τίθει κράτος, ὄφρ᾽ ἂν ᾿Αχαιοὶ 

Υἱὸν ἐμὸν τίσωσιν, ὀφέλλωσί.τέ ἑτιμῇ. 510 

Ὡς φάτο' τὴν ὃ᾽ οὔτι προσέφη νεφεληγερέτα Ζεὺς, 

Αλλ) ἀκέων δὴν ἧστο' Θέτις ὃ) ὡς ἥψατο γούνων, 

ὋὪς ἔχετ᾽ ἐμπεφυυῖα, καὶ εἴρετο δεύτερον αὗτις" 
Ν Ν 9 δή ς / 9 / 

ηµερτες µεν οη µοι υποσχεο καὶ κατανευσον, 
Ἀ .. ϕ ” ” η ο) ᾱ- - 
Η ἀπόειπ᾽, ἐπεὶ οὔ τοι ἔπι δέος, ὄφρ) εὖ εἰδῶ, 515 

Ὅσσον ἐγὼ μετὰ πᾶσιν ἀτιμοτάτη θεός εἰμι. 
Τὴν δὲ μέγ ὀχθήσας προσέφη νεφεληγερέτα Ζεύς' 

497. ἠερίη δ' ἀνέβη. εθ ΟΠ τν. 414, 
5πρτα. Τμετε ἵ5 α απεςίῖοπ τεδρεσβῖπς {Πα 
ἀεγίναίῖοηῃ οἳ ἠέριοςο. ἴπ 0Ο. 1. 65, «οπι- 
Ῥατεᾶ νι ν. 66, Τέ «]εατ]γ βἱρπίπες ἑατῖη 
π ἴ]ε πιογπἰπα, απᾶ 5ο αἶδο ἴπ ἐς Ῥ]αςθ 
απᾶ 1π ν. 6ῦ7. Ἠεποο Ιέ π]] Ὦε ἀετινεᾶ 
{τοπ ἥρι, Ίπαπε. οπ1θ, ἨΟΥΝΕΥΕΥ, ἀεάπορ 
16 {τοπ ἀὴἠρ, 5ο 35 ἴο 5ἱσπί{γ, ο Πίφιι; απᾶ 
ἵπ {λε οπ]γ Ρ]αοε πΠετε 16 αραϊπ οσσΙσς5 1π 
Ηοπιετ (11. Τ. 7), 1 νι] Ῥοατ 5 5εηςε, 
Ειοασ] 16 15 ποξ, ΡεΓΠαΡ5, ΠθοεβξατΥ. 

498. εὐρύοπα Ἐρονίδην. Ἐίπεν [αΐο 
ἑοπαπίειπ, ἴτοπι ὂψ, το; ΟΥ ζαΐε ῥγοξρίεῖεη- 
ἔεπι, ἴχοπι ὅπτομαι, τἰάεο. Ἠεγπε Ργείεις 
(νε ἔοτππος ἀρτϊναίίοη; απᾶ Ώατηπι Ιπεί- 
ηπαίθς ἐ]αί Ἠοπιες Ῥπτροβε]γ αἀορίεᾶ αἩπ 
ερ](εί οἳ απιρῖσιοας {οττηαῖοΠ., ἴπ οτᾷες 
{ο 6ΟΠΥΕΥ έλα οοπιρουπά Ιάεα οἱ Παρίεγ5 
α[]-εεεῖπα απιᾶ οπιπἰροίεπί αεαἸραίες. 

501. δεξιτερῇ δ) ἄρα κ.τ.λ. 88 ΟΠ γ. 
407. Απ Ἰηδίαπορ οἱ α θἰπι]]ατ οαδίοπι ση] 
Ῥε {οαπά 2 Κἴπσς αχ. 9. 

508. εἴ ποτε δή κ.τ.λ. ΟοΠΙΡΑΤΕ ΣΥ. 994 
ταα. 

5619. ἀλλ ἀκέων δὴν στο. 368 ΟΠ 
ν. 94. βαρτα. ΤηΗϊ5 Ἱεηπσίπεπεά βἴ]επορ οξ 
:αρ1ΐςτ 15 οοπιρ]είε]γ αἲ νατίαποθ ψζ] {πο 
ορίπῖοη οἱ Ἠ/ο]ΐα, Ἠεγπε, απᾶά ο{Ποσς, ν/]ο 
νανθ αβθυτηεᾶ ἔλε Ρχαγεσ οἱ Τ]εέϊ5 15 οοἩ- 

{αϊπῖπς {ιο ρτίπιατΥ αγσιππεηέ οἳ {πε ΤΠ]αᾶ, 
Ενας {πο σοάάεξς Ἠαά επΏτεΙγ 5αεοεεᾶὰθᾶ 
1 εν ΙΠ{εγορβδίοη ση] Παρίίεν. ΌΟπ {πα 
οοπίγατγ, 1 ενίποες α τε]αοίαησθ {ο 5Ρρεα, 
απᾶ α ἀεβῖτο {ο αγοῖἀ α ΤεΡρΙΥ; ΠΟΣ ἆοεβ 
εἩε οῬίαϊηπ απ 4ΠΞΥΥΕΥ, 11] 5πε Ἠαβ ρτεξδεᾶά 
Ἠεν 16 νι τεπεννεὰ απά ἵπογεαδεά εασῃ- 
εδίῃθ5». Μο Ἠετοά. 1. 86. ἘΚροῖσον δὲ 
τεὼς μὲν σιγὴν ἔχειν ἐρωτεώμενον' μετὰ 
δὲ, ὡς ἠναγκάζετο, εἰπεῖν. Τ]αϊ 5πε ἀιά 
πο 5αοσθεά Τη {ο {α]] ποοοπιρΗςμππεπί ος 
Ἠεγ νδ]ες ἶ5 ενιἀεπί {ποπ {Πε ενεπέ: πού 
{ο ππεη{ῖοῃ λαέ «Παρίετ Ἠϊπαδε]{ ορ]εοίς {ο 
Ἠεγ Ῥγαγες, α5 Ἱπίαιίουις5 απά οπτἰπαίπα], 
εα]Ηπς 16 Θέτιδος ἐξαίσιον ἀρὴν, 1π Τ. Ο. 
698. Θεε ποίθ ἴπ [ορο, 

619. δεύτερον αὗτις. Έ]εοπαδπις οἱ ἐΠῖβ 
Κπά, νι αὗτις, 418 ΥΕΓΥ 6ΟΠΙΠΙΟΗΠ, 8εθ 
οἡ ν. 27. . 

514. νηµερτές. Ίγιῖψ, ἀεοϊεῖνεῖψ ἴγοπα 
νὴ απᾶ ἁμαρτάνω. ᾖἸπ Ἡεεῖοᾶ. Τηεορ. 
254, Ἀετεις 15 οα]]εᾷ γέρων νημερτὴς 
καὶ ἀψεύδης, απᾶ Ἰεπεαθ, Ῥγυβαβ!]γ, ἴπθ 
ΏΔΤΠΕΡ οἳ ἔννο οἳ {πο Νετεῖάες ἵπ ΤΙ. Σ. 46.--- 
ΈΠε ΥετΏ ἀποειπεῖν Ί148 ἴἶιε 54Π18 ΒΕΠ5Θ 
45 ἀποφάσκειν ἵπ ΒορΠ. (4. Τ. 485. Θεε 
1μεκίσοη {ο Ρεπία]. ἄτεεο. 

517. μἐγ ὀχθήσας. ΤΠε 5ἱΡΗ, υνη]ο] 
{ο]]ουγεᾶά {ιο βἴ]εποο οἱ οαρίΐεν, 'ν85 4Ἡ 
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ΗἩ δὴ λοίγια ἔργ’, ὅτ᾽ ἔμ᾽ ἐχθοδοπῆσαι ἐφήσεις 
ο ϱ“ 3 ϱ ” / ώ / Ηρῃ, ὅταν μ’ ἐρέθῃσιν ὀνειδείοις ἐπέεσσιν. 
ὀ 4 2 2 ο 
Ἡ δὲ καὶ αὕτως μ αἰεὶ ἐν ἀθανάτοισι θεοῖσι 5620 

- / μα 
Νεικεῖ, καί τέ µέ φησι µάχῃ Τρώεσσιν ἀρήγειν. 
2 Ν Ν μ - 50 ος δε, ει Αλλὰ σὺ μὲν νῦν αὖθις ἀπόστιχε, µή τι νοήσῃ 
"Πρη' ἐμοὶ δέ κε ταῦτα µελήσεται, ὄφρα τελέσσω. 

. .., 9 ο / / / . 

Βἰ ὃ᾽ ἄγε, τοὶ κεφαλῇ κατανεύσοµαι, ὄφρα πεποίθῃς 
- 3 

Τοῦτο γὰρ ἐξ ἐμέθεν γε µετ᾽ ἀθανάτοισι µέγιστον σ25ὅ 

Τέκμωρ' οὐ γὰρ ἐμὸν παλινάγρετον, οὐδ ἀπατηλὸν, 
» Ὁρ } ΄ ε/ σα, / Οὐδ) ἀτελεύτητον, ὅ, τι κεν κεφαλῇ κατανεύσω. 
"Η. καὶ κυανέῃσιν ἐπ᾽ ὀφρύσι νεῦσε Κρονίων’ 

2 , ο. ΑΡ - .) ερ / 
Αμβῥόσιαι ὃ ἄρα χαῖται ἐπεῤῥώσαντο ἄνακτος 
Κρατὸς ἀπ᾿ ἀθανάτοιο' µέγαν ὃ) ἐλέλιξεν Ὄλυμπον. 

βἀάϊΙοπα] Ῥγοοῦ οἳ Ἠϊ5 τε]ασίαποε {ο τερίγ, 
απᾶ Ῥοίοκεπεά απ Ἱπννατᾶ 5επτηεηύ Υ6ΥΥ 
ἀῑβεγεπί {γοπ ἐλλαί οἳ α Εἰπιρ]αο αβθεηύ {ο 
{πο νήε]πος οἳ ΤΠεις. εο Ῥεπη οἩ {θ 
Σπα «Αποιιοπί ο ἴλε Πίαᾶ, εἨαρ. 
ΠΛ 

5618. ἐχθοδοπῆσαι. Το φιαγγεῖ, {ο 1186 
λατᾶ ογᾶς; {τοπ ἔχθος απὰ ὂψ, οο.. Τηθ 
νετρ 6 ἅπαξ λεγόμενον. 

623. ἐμοὶ δὲ κε ταῦτα κ.τ.λ. ΊΤ]ιέθε 
πιαίίεγα εἰαῖῖ ὂ6 πι οοποεγη, τι Ι ]ατο 
Ε[Γεοιεά πι Ῥιγροβε; 35 ἵὸ ννἉς δαῖᾶ ἴἵη ν. 6. 
Διὸς δ᾽ ἐτελείετο βουλή. ΤΠϊ8 γεβροπςο, 
35 Μν, Ῥεππ οΏβεγνες (Ῥτίπιαςγ Αχρι- 
πηθηξ, δὲ 5Ἱργα), ἵ5 τεδεχνεᾶ, ναραε, απά 
ΙπάεβηΙίθ, απά 38 εᾳΊγοσα] ἃ5 {λε τεδροη5θ 
οἱ απ οχασ]ο. 1 ο πδια] Ἱπίεγργεία{ῖοη, 
ν/λ]εὰ απάευδίαπᾶ5 πο ΠΠΟΥΘ ὮΥ {5 ραδ- 
βασε ἴ]αη ταῦτα τελέσω, Ἠετε ἴἶια πο 
οπ8, έπεσα νγοι]ά Ὦς πο ΤΟΟΠΑ {07 {πε αἀά[- 
Ποπ οἳ µελήσεται, νΏῖε] 15 οἰεατ]γ α πνογᾶ 
οἳ ἀοποιξα] Ιπιροτί; α5 ἵπ Π. Ρ. 515. Ψ. 
724, απᾶ εἱδειπεγο. 

626. οὐ γὰρ ἐμὸν παλινάγρετον, κ.τ.λ. 
Ἐπδίαίμ]α8 5αρρ]]ες ἔπος. Τε βαΠΠς 6ΟΠ]- 
ππεηία{ογ ΟΏ86Υν6Β, {λαέ {πετο απο {ητερ 
Ὠήησς νἨὶοῖ Ῥγουεπί ἴε Ρογίοσπηᾶπσε οἵ 
Ἠυπ]απ Ῥτοπηίθες; οἨαπσε οἱ παπά, αἩ. οτ]- 
δῖπα] Ιπίεπίῖοπ πού {ο ρεσίοσπι {Ἠεπι, ΟΥ ἔ]λα 
ψ/απί οἳ ῬούΕΣ ; ποπε οἳ ν/μίοὮ «απ Ἰπβιι- 
εποθ {]ιε ορεγαίῖοπβ οἳ ἴο Ὠεϊίγ. Τ]ο 
84116 15 οχρτεξδ8εά ἵπ Εαιῖρ. Α]οοςδίέ. 999. 
Καὶ γὰρ Πεὺς, ὅ, τι νεύσφ, ΞΞὺν σοὶ τοῦτο 
τελευτᾷ.---παλινάγρετον, ἴο ὂᾳ γείγασίεᾶ, ΟΥ 
γερεπίεᾶ οἱ; ἔτοπι ἀγείρω. 

508. Η, καὶ κυανέῃσι κ.τ.λ. Τηετο 
18 βοπιείµῖησ εχερεάἰηρΙγ ρταπά απᾶ πι- 
Ἱεβίο ἵπ 5 ἀεβοτίρίοιπ οἳ ἴο ποὰ οἳ 
Γαρίθετ. Τε 15 εαἰά, ἐπαῦ πε λε 5οα]ρίου 
Ῥ]Ιάϊαβ ννας αδ]κοἆ πηεπορ Ὦο Ἠαά ἀετῖνεᾶ 
ἔνε Ἱάρα οἳ Πῖ6 στοαί ννοχ]ς, έχε ΟΙγπαρίαπ 
1ογνε, Ἡε τερ]εὰ ὮΥ τεοϊήπς {Πῖ5 Ῥαββᾶρο. 
ΜαοτοΡρ. βαΐατη. Ὑ. 19. ἍῬ]άϊίας, οι 

530 

«Τοτοπι Οἰπιρίωπι Ππσογεί, ἐὑπίογποφαίμς -θ 
Φμ0 επεπιμίο αἴοίπαπι ππιπαγείι ε[ἰφίενι, 
γεροπᾶάέ: «4πολοίγριπι υΓοσἱς πι ή 8ο ἐγέδις 
Ποπιετὺ οσγεϊὺμς ἴποεπίεο. Τϊε 8ΗΠΠΕ ἃο- 
οουηέ ἵδ ρῖνεη ὮΥ {Πο οοσταρῃον ίταρο 
(ΣΤΠΤΙ. Ρ. 128. εἀ. Τποίσ.); απιά α εἰπαῖ]αν 
6ίΟΣΥ ἵ5 {ο]ά οἳ ἴΠο ραϊπίεν Ἐπαρῆταπογ. 
Φεο γα]εν. Μαχίτι. ΥΤΤΙ. 11.9,5. Υ{νρί, 
85ο, Ἠας Ρῖνεπ ἴ]ε ποὰ οἳ ααρίίες νηξ] 
Ρτεαί βο]επιπί(γ ἵπ ἆπη. Χ. 115. Απ, εἰ 
πιω ἑούιήπι ἔγεπιε[εοῖί ΟΙήπριπ. ΤΠἱ5 πο 
(εγείοσα, νη]]ο]ι ννας {με αἴσπα] οἱ Εαίΐο, 
οου]ά πού Ῥο ΠΙεΣΕΙΥ α. οουσίεοα5 αβδοπέ {ο 
ΤΠεΙῖΒ, Ῥαί Ῥείο]κεπεά ἴπε οεγίαΙπίγ οξ ἴ]να 
Ἠπαϊ αεοοπαρ]θΏπποπό οἱ ἐῑπο ἀῑνίπο ρας- 
Ῥο5ο. 66 Εγε]ίῖπι, 0095, 5εοί, 111. ἨΠεπςθ 
Ονιᾶ. Μεί. 1. 179. Τενγήῖοαπι οαρίῖς οοτι- 
οτιβδίό {έγφιιε φμαίεγφµα (Φβαγίεπι, σιπι φτιᾷ 
ἔθγταπα, Ππαγό, ἰάεγα, Ππουϊ, Οοπαρατο 8ἱξο 
αία]]. Οασπη, ΙχΠ, 208. 

629. ἐπεῤῥώσαντο. Φ]οοῦ, πνανεῖ. Ἐτοια 
ῥώομαι, ΆΥΟΡΟΤΟ, 1ο. Ἐδίαίμ. µετηνέχθη 
ἀπὸ αἀνδρῶν ἐῤῥωμένως εἴς τι ἔργον κι- 
νουμένων' ῥώονται δὲ καὶ ἵπποι, ὅτε εἰς 
δρόµον συντείνονται. Όοπιρανε ΠΠ. Λ. 60. 
Π. 166. Σ. 411. οἱ αἰδίι---Ἔ]ε ερϊ]είς ἆμ- 
βρόσιος, ἄμβροτος, απᾶ ἄβροτος, ατε ἁἰῖ- 
{εγεπί {ΟΥ1η8 οἱ ία 8ατπε αἀ]εοίίνα, αιά 
ΕΧΡγε56 απΥ αιαΠίγ αρρεσίαϊπῖηρ {ο {πα 
Ρο. Τ]ιεῖν ρυῖπιατγ ἱρηϊβοαίῖοη 16 πι- 
ππογία[, ΟΥ ἀῑοίπο; ννλεποε ἴ]ο {ΟΓΠΠΘΥ, Π1ΟΥΘ 
ΡαγΠσυ]ατΙγ, ἵδ ΟΟΠΙΠΙΟΠΙΥ αδεά {ο ΊΠΙΡΙΥ 
ετσεἰίεποέ ϱεπετα]]γ. Ίπαςβ, ἀμβρόσιος ὕπ- 
νος, διοθσί εἴέερ, ἵπι Ἡ. Β. 19: απᾶ ἀμβροσίη 
νὺξ, ἵπ ΠΠ. Ἑ. 67. ΟΌοπιραχε ν. 71; απά 506 
οἩ Π. Α. 19]. ἈῬοπις ἀεγίνε ἀμβρόσιος 
γοπι ἀμβροσία, σε] Ἰαθί, Ἠοψενον, ἶ5 
οπ]γ ἔἶιε Γεπηϊπῖπθ αἀ]εοίῖνε σνΙἩ ἐδωδὴ, ος 
τροφὴ, απἀετείοοᾶ. 

590. ἐλέλιξεν. Τ19 γετῦ ἐλελίζειν βἶς- 
ηΙΠεΒ Ρτορεχ]γ {ο τολγῖ φγουπᾶ, αφ ἵπ ΠΠ. Β. 
516: απά Ἠεπος {ο εαλο. Όϊοθτο ἄε Περωῦ. 
1. 96. Ἠα8 ορποµίεγεί. 

5 ὁ 
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’ } ἃ ΄ ’ -- κ .) Τώ Υ ὣς βουλεύσαντε διέτµαγεν' ἣ μὲν ἔπειτα 

Εἰς ἅλα ἆλτο [αθεῖαν ἀπ᾿ αἰγλήεντος Ολύμπου, 

Ζεὺς δὲ ἑὸν πρὸς δῶμα. 
.] 

Θεοὶ ὃ᾽ ἅμα πάντες ἀνέσταν 

᾿Εξ ἑδέων, σφοῦ πατρὸς ἐναντίον' οὐδέ τις ἔτλη 
-- 5 2 α ου ϱ/ 

Μεῖναι ἐπερχοµενον» ἀλλ αντιοι εσταν απαντες. 596 
Ν ν / 

ὋὪς ὃ μὲν ἔνθα καθέζετ᾽ ἐπὶ θρόνου’ οὐδέ µιν Ἡρη 
2 / Φλι ο ο Φ ε / Ν 
Ηγνοίησεν ἰδοῦσ', ὅτι οἱ συμφράσσατο [βουλὰς 

᾿Αργυορόπεζα Θέτις, θυγάτηο ἁλίοιο γέροντος. ρ 2 ης 
Αὐτίκα κερτοµίοισι Δία Κρονίωνα προσηύδα’ 

Τίς ὃ) αὖ τοι, δολομῆτα, θεῶν συμφράσσατο [βουλάς; 540 

Αἰεί τοι φίλον ἐστὶν, ἐμεῦ ἀπὸ νόσφιν ἐόντα 2 2 

Ἐρυπτάδια φρονέοντα δικαζέµεν' οὐδέτι πώ µοι 
Πρόφρων τέτληκας εἰπεῖν ἔπος, ὅ, ττι νοήσῃς. 

ν δν Σ / ο Μής ν ε ὃ ας θ -- . Τὴν δ) ἡμείβετ᾽ ἔπειτα πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε 
Ὕρη. μὴ δὴ πάντας ἐμοὺς ἐπιέλπεο μύθους 545 
Εἰδή Ξ λ / ” ) ἁλό ν΄ -ἠρ 
ιοησειν χαλεποι τοι εσοντ, ἆαλοχῳ περ εουσ]). 

59]. διέτµαγεν. Ἐπδίαίμ. διεχωρίσθη- 
σαν. ΈἘον διεµάγησαν, 309. 3 Ρᾳ55. {γοπι 
διατµήσσω. 

592. ἅλτο. ἙΥ 3Υποορθ {οτ ἄλατο, 
]οπίσὲ ΤοΥ ἤλατο, ΊΤΟΠΙ ἄλλομαι, ἰο Ἴεαρ; 
να {πε 5οΐς Ῥτεαί] ης, Ο4ο[ἱοὸ {ος ἄλλο- 
μαι. Εαδία(μῖαςδ ΟΏΒΕΥΥΘΡ, (λαί {5 σνογά 
οαηποί θἰτῖοί]γ αΡΡΙΥ {ο ἑὸν πρὸς δῶμα, ἵπ 
1{5 ῬΥοΡεῦ 5εΠ56, Όπί 15 ἔπετε 5ο 5ἵτπρ]γ 
Ιπ {πε 5εη5ο οἱ ᾖλθε. Ῥο αραίῖπ ΤΠ. Τ. 927. 
ἔκειτο πν] οπ]γ Ῥτορετ]γ αΡΡΙΥ {ο τεύχεα, 
Ώιοισ]ι εφ αα]]γ τείεττεά {ο ἵπποι. Ῥεε 
{πα ποίε οπ ΡοΡΗ. 04. . 970. Ῥεπι. αν. 
Ρ. 26. 

696, ΤΠο νετῃρ μεῖναι 56ΕΤΗ5, ἵπ {Πῖ5 
Ῥ]αςθ, {ο Ῥε πδεά 1π {μα 86Π59 ΟΓ ΊΠάΠΕΥΕ 
βεᾷεπς, ἴο Κοερ οπε’5 5οαΐ, νΠ απ ε]]ιρεῖς 
οἳ ἴ]ιε ργεροβϊ6οη πρὸς, Ῥείοτο ἐπερχόμε- 
νον. ἜμΠε νο ποτ, μεῖναι ἐπερχόμενον, 
Ἠοψετεχ, ἆγθ τερεαί{εά]γ δεά ἵπ οοπ]ππο- 
Ποπ Ὦγ Ἠοπιεσ; Ῥαΐ αἱναγς ἵηπ α 8εΠ58 
νηάε]ν ἀπτετεπί {γοπι {16 αΏονθ. Οοπιρατα 
ΤΙ. Θ. 656.1Υ. 415. Χ.252. Τε Βοπο]µαδέ 
υπάεχείαπάἀ5 ἐπερχόμενον 5 {ο αεσπβα[ῖνε 
αὐφο]αίε, {ου ἐπερχομένου ; Ἱ. 6. αξ Με αᾱ- 
φαποεᾶ. : 

597. συµφράσσατο βουλάς. 
85, 51ρτα. 

698. ἁλίοιο γέροντος. Ἀετεις; απᾶ πο 
εἶπεν Ῥτοίεις ου ΈΠοτογς, α5 ἴπε Θ6]ο- 
Ἠαδί 51ΡΡοΡ5ε5. Ῥεο Ηεεῖοά. ΤπεοσοΠ. 204: 
απά ϱοππρ8τε ΙΤ. Σ. 69.---Έπε αἰ]εποσίεα] 
ποίῖοηπ α/Ἠχεά Ὦγ 5οΠ1θ {ο ἀργυρόπεζα, απᾶ 
έπο νατῖοιδ ερ]]εί5 αρρ]εὰ {ο έπε σοᾷς, 
Ώα5 5οππείΠ]πς {οο πεβπεά Ἱπ 1ὲ ἔο Ῥε παίι- 
τα]. Τε Ιπεγργείαίίοη οἱ {πο Ῥο]μο]αςέ 15 
ΏΊΟΓΕ 8ἶππρ]ε, απᾶ εηια]]γ Ῥτοραρ]ε: αἆρ- 
γυρόπεζα" λαμπρόπους, ἀπὸ μέρους ὅλη 
καλή. θε 8Ρογο, οἩ υγ. 97. 194. 

Φ6θ ΟΠ γ. 

599. κερτοµίοισι. Φοῖ]. ἔπεσι. Οοπιρατθ 
ν. 519. ἘΤ]ε ε]]ρεί5 ο{ 5 νιοτὰ 15 γετγ 
{γεααεπέ ἵπ {ἐΠῖς απᾶ αἰπ]αγ εΣΡΤΕΞΡΙΟΠ5. 
Τ]ις, ἵπ ΤΠ. Δ. 266. πνΙ µειλιχίοισι; απᾶ 
5ο Ῥ. 49]. Ῥεε ἨΒοβ. Ἐ]Πρς. (ντ. Ρ. 96. 
Φο]ο]. κερτομίοις' ἐρεθιστικοῖς' Ἱ. Θ. ΆΤο- 
τολίπσ, {αιπίϊπο. Πε ἀετῖναοη ἵδ ἀπὸ 
τοῦ κέαρ τέµνειν. 

640. τίς ὃ) αὖ. Ἔμε ραγβς]ε δὲ ἵ5 {γε- 
απεπέ]γ αδεᾷ αἲ {με Ῥεσίηπῖης οἳ α 5εΠ- 
ίεπσς, ν]έποτέ μὲν Ρτεσοεάίπσ: νπετε Ἱέ ἵπ- 
ἀῑσαίε5 απ αὈταρίπεςς εχρτγοβοῖνε οἱ ἴ]ε 
βρεακετ΄5 Ἱπάϊσπαίοηπ.  Όοπιρατο ΠΠ. ὅ. 
48]. Τπ ἴἶνε 54Π10 ΠΙΔΏΠΕΣΥ {1ο Τμαίης επι- 
ΡΙΟΥ θέγο. ἸΠῖν. ΧΧΝΙ. 21. Ι πετο αἄεο 
επρετύιπι αἴφιε ἱπαίσπωπ, ὅο. Ῥεε Ζειπὲ 
οη Ὑΐσετ, Ρ. 491. εᾱ. Όχοῃ. 

54]. Ἐπδίαίμίας Ῥοϊπίς οτί {πε «Ἠαπσο 
Τπ {λε οοπβίγοξῖοπ ὮΥ πΝΠΙοἩ {με ρατ/[οῖρ]ες 
ἐόντα απά φρονέοντα ατο ἴαΚεη Ίῃ {1ο ας- 
οιδα{ῖνε ἵπ τείεγεηςθ {ο ἔλε ΙπβπΙ(ῖνε δικά- 
ζειν, Ἰηδίεαᾶ οἳ νε ἀπίϊνε {ο ασγθε πη(Ἡ 
σοί. Ιηξίαποθς οἱ {θ βαπΠε ἸΙπᾶ αγα γετΥ 
ΟΟΠΊΠΠΟΠ. Ἠετοά. 1. 57. τὰ κάλλιστα πρό- 
τερόν κοτε καὶ γενναιότατα ἡμῖν ἦν, ἔς 
τε πολέμους καὶ ἐς ἄγρας φοιτέοντας εὖδο- 
κιµέεν. Ἀεε Μαΐς. ατ. ἄτ. δ 695. 0585. 
Ἠειηδίετῃαῖ5 οἩπ ]μασίαἨ, νο]. ΤΠΙ. Ρ. 470. 
Οοππρατε αἱ5ο ΠΠ. Χ. 109. 

549. οὐδὲ τί πω. Ῥεε οἩἳ νγ. 106. 194. 
εαρτα. 

549. εἰπεῖν ἔπος. Φεο Ῥεπία]. ατ. Ρ.947. 
οπ ΒορΗ. Απᾶῑσ. ὅδ]. Ἠετε ἔπος ἶ5 οοπε ζωα: 
απᾶά 5ο μῦθος 1π ν. 648. 

644. πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε. Υ1τα. 
«Απ. ΧΙ. 7256. Ποπιπιη εαἴογ αἴφιε ἄεο- 
γι. 9ο ΑΠ. 1.69. Χ. 2. Όοπιρατε Ἐπ- 
πίας 1Π ΛΤαστορ. Βαΐίατη. ΥΠ. 1. 

546. χαλεποί τοι ἔσονται. Τ]ιεη το] 0ε ίοο 
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᾽Αλλ᾽ ὃν μέν κ᾿ ἐπιεικὲς ἀκουέμεν, οὔτις ἔπειτα 
” - ’ ἡ 3 8 κα, 2 ἃ ι, . 

Οὔτε θεῶν πρότερος τόνγ’ εἴσεται, οὔτ᾽ ἀνθρόύπων 

Ὃν δέ κ᾿ ἐγὼν ἀπάνευθε θεῶν ἐθέλοιμι νοῆσαι, 
Μή τι σὺ ταῦτα ἕκαστα διείρεο, μηδὲ µετάλλα. { 55ο 

- ο ώ 
Τὸν ὃ) ἡμεί/ετ᾽ ἔπειτα [οῶπις πότνια Ἡρη 

- - / 

Αἰνότατε Κρονίδη, ποῖον τὸν μῦθον ἔειπες; 

Καὶ λίην σεπάρος γ΄ οὔτ) εἴρομαι, οὔτε μεταλλῶ, 

᾽Αλλὰ µάλ᾽ εὔκηλος τὰ φράζεαι, ἄσσ᾽ ἐθέλησθα" 

Ἰαγᾶ [ο φοι: Του χαλεπὸν ἔσται σοι εἶδεναι 
αὐτούς. Τ]α5 ὧε Ργορ]εί βαγ5 οἱ {με {γαο 
6οᾶ: 16αῖ. χΙ. 28. Τ,)ΧΧ. οὐδὲ ἔστιν ἐξεύ- 
ρεσις τῆς φρονήσεως αὐτοῦ. Όοπιραγε 1οἨ 
Χ]. Ί. Ῥ58. χοῖ. ὅ. Ἰ/1δά. Ἱκ. 19. Ῥοπι. ΧΙ. 
94. ἘΤ]ε {αίατο {οτπα εἰδήσειν ο6σαΤ5 οΠΙΥ 
Ἰη {π]5 Ῥ]αςε Ιπ΄ {ο Ταά 5 ἵπ 04. 7. 257. 
ΗἩ. 957: απᾶ 5οπη8 {ενν ἴππες 1π {με ΗΥΠΙΠΡ. 
Ίπ Τ. Ἡ. 906, απᾶ εἰδεν]εγα, ἴπε Αα 
εἴσομαι 15 αδεᾷ. 

547. οὔτις ἔπειτα Οὔτε θεῶν κ.τ.λ. 
7ο οπε δ]ιαἰΙ Ίπιοιο ἴέ Όε[ογο ἴ]εο; Ἱ. ο. ἴἼποια 
5Πα]ὲ ἵκπονν 16 Ῥείοτο αἱ οί]θυΒ. Τμα8, ἵπ 
ΤΙ. Θ. 255. οὔτις πρότερος Δαναῶν, πολ- 
λῶν περ ἐόντων», Ἑὔξατο Τυδείδαο, Ἱ. ϱ. 
Τυδείδης εὔξατο πρότερος πάντων, απίο- 
τογἠῖξ οφίεγο», 45 Ἠεγπε Ἱπίετρτείς 16. Οοπ]- 
Ῥατε Ῥ. 14. ΈΤπε Φο]μο]αδί 5αρρ]Ιε5 σὲ Ῥε- 
{ονε ἀκούεµεν, Ιηδίεαά οἱ νο] ΜΥ. Ῥεπη 
αβΗνπης (λλαί ἴπο οοπ{εχύ τε(ιΙτεβ θεοὺς καὶ 
ἀνθρώπους. ΤΗΙΒ, Ἠούψενεσ, 86Ε6ΠΙ8 {ο Ὦα 
οἳ Μο Ἱππροτίαπςθ,. ἴπ εἶπεν ο,59, ἴ1πο 
ννογάς οἱ Ππαρίζεν αγο ο 5α/Πεϊοπί α55Υαηος 
λαί Τπεῖ5 Παά ποί ραϊποᾶ απ πει Ίνοσα] 
Ἀδδεπίύ {ο Ἠευ ΡΓΑΥΕΥΒ, απᾶ ἰ]αῦ 8119 Παά 
πού Ῥεεπ πηαάε αοᾳπαϊηίθᾶ η(Ἡ ἐπο ἀῑνίπα 
οουηςεῖδ. ἘοΥ αοσοοτάῖηπςσ {ο {λῖς ἀεσε]ατα- 
Πο, «απο Ίναξ Πγςδί {ο Ὦε Ἱπβίγασίεά 1π {Πο 
Ῥ]απ5 οἱ ααρίζεσ ; απἀ, αοσοογάΙΏΡΙΥ, ἔἼποδε 
Ῥ]απ5 ννετο ριπάια]]Υ ἀενε]ορεά {ο αυ, 
Ἠνδί, ΡατΙΔΙΙΥ, ἵπ Θ. 479, απά ΓΠ4]1γ απά 
ΠπαΙΙΥ ἵπ ΤΙ. Ο. 61. Ῥεο ἴπο ποίθ οἩ 
{περα Ῥ]ασες.---Τμο αἀ]εσίῖνε ἐπιεικὴς ἆε- 
ποίες Πέἱπᾳ, Άγορεν. Επακίαίμ. ἀντὶ τοῦ 
πρέπον καὶ ἐοικό. Ἱπαίετ ντίίοι5 οπι- 
Ῥ]ογεᾶ {5 αἀ]εσείῖνε Ἱπ {]ε 8εηπ5ο οί 
πρᾶος, Ῥαέ Ολίβ 8ο οἳ έ1ε ννογᾶ ν/α8 ννΠο]]γ 
ἨΠΙΚΠΟΝΠ {ο Ἠοππεν. ὧεε Κοεῃ. αἆ ἄΤερογ. 
ΟοτΙπίῃ. Ρ. 5620. 

650. ταῦτα ἕκαστα. Επδίαίμ. καινότε- 
ρον ἔχει σχηματισθέν' µετέπεσε γὰρ ἀπὸ 
ἀρσενικοῦ γένους εἰς οὐδέτερον. 1 18 ποῦ 
ππαβδαθ] {ο ἐλο ἀεπιοηβδίαίϊνε ΡτΟΠΟΙΠΒ {ο 
Ῥε ραί ἵπ {με πεαίες ΡΙΓΑ], αἰίλοασ] ἴἶιο 
ΝΟΥ {ο νε] Ο11εΥ τε[ετ 15 οἱ α ἀϊῆεγεπί 
Ρεμάεν, απά ἵπ με βἱηρι]αγ. θε Μαΐΐ, 
αν. αν. 5 499.--ΤἨε νετρ µεταλλᾷν, ἴο 
ογἐπίσε, ἵ5 ππείαρ]λοτῖσα]]γ αρρΗοεᾶ {γοπι 
{πε βεατο]λΊηρ {ον ππεία]ς; απά βἰση]πος 
ΡΤοΡετ]γ, Ἰκε µεταλλεύειν, ἵο ἆὶφ πιείαῖα 
Πγοῦε ἐἶιό Ππῖπο. Ἠεβγο]ι,. µεταλλεύει' ζητεῖ, 

ὀρύσσει, ἀνασκάπτει. Ειβίπίμῖας εχρ]αῖπα 
ἴπο πηπείαρμον ἐκ τῶν μετάλλων, ἐπεὶ 
μηδὲν περιεργότερον τῆς μεταλλουργίας. 
Αἰποισ] ἔπο νενρ 15 ΒΟΠΙΕΙΠΙΘΒΘ δοεά οϐ 
ἠπρογίπεπί οιγἱοξί(η, 15 α5 ΟΟΠΙΠΙΟΠΙΥ ἆε- 
ποίθε βὐπιρίε επφιϊγή, α5 ἵπ . Ὁ. 177. Κ. 
126. 04. Α. 251. Τ. 69. εἰ αἴϊδι. Ῥεε 8ἱ5ο 
ῬΙειδοη αἆ Μορνῖη, ρ. 299. 

6δ]. βοῶπις. Πανίπη αγᾷο ο. Ἑτ- 
πθδίῖ: πιαφπίς οσοι Ἰογπιοα. Ἠεδγοὶ. 
µεγαλόφθαλμος, εὐόφθαλμος. 1Τὲ ννας οἳ- 
βεγνεᾷ οἩ ν. 98, ἴ]λαί Ἰαὴσο εΥθ5 Ίνεγθ 
Ἰοο]εά προπ α5 α πιατ]ς οἱ Ῥρεσυ]ίαν Ῥοσαίγ 
ΆΠΊΟΠΡ {ιο αποϊεηίς. ΌΤ]ο (γαηβ]αίοτς τεή- 
4ετ ἐχί5 ερῖθ]εί αρθατά]γ εποαρ]ῖι ὮΥ θουϊπῖς 
οσµζῖς; α5 1ξ ἰε 6ὖε οἳ {πε οκ 1εΥθ Ι4Τρ6Υ 
1η ῬτοροχοἨ απ {λαί οἱ οὔ]εν απ]πια]ς. 
ΤἘ]ε πνοτάβ βουλαῖος, ΙΤ]. Ν. 894. βούβρωσ- 
τις, Ὦ. 592. απὰ βοῶπις, ατα αἱ] οἳ ἴιε 
ΒΩΠΊΕ οἶαδδ, απᾶά απο οοπιροιπᾶεά οἳ {πε 
Ἰηθεηβῖνα Ῥαχβσ]ε βοῦ, ο: βοῦς, ἵπ πείει- 
εποε {ο {λε εἶσε οἳ ἴ]ιε απἰπια]. Πι ἴῑπα 
Β4ΊΏς {0Υ698, ἵππος 315ο 15 αδ5εᾶ Τη οοπιροβί- 
Ποπ. Ἐίγτι, Μαρ. εἴωθε γὰρ ἡ προσθήκη 
τῶν τοιούτων ζώων τὸ μέγεθος τοῦ ὑποκει- 
µένου δηλοῦν, οἷον, βούλιμος, ὁ μέγας 
λιµός' βούπαις, ὁ µέγας παῖς. 3ο Επδία- 
Όμα5 οἩ Τ. Ν. 834. ἨεβγοἨ. βοῦ τὸ μέγα 
καὶ πολὺ δηλοῖ. 

659. πάρος Υ᾿ οὔτ' εἴρομαι. Πε Ῥτε- 
5οηέ 15 {τειοη!]γ ]οϊπεά νΙἩ πάρος, Ἱπ 
ΤΕΤΕΥΕΠΟΕ {ο Αα Ῥηδί αοὔῖοηΣ ἴ]ε αἀνετὸ 
1{5ε]{ ϱι/ΠοΙεπί]γ ἀεποίϊπς {ο Ἰππθ. Όοπι- 
Ραγε Τ]. Δ. 264. Μ. 947. Ο. 257. ΤΠ. 29. Σ. 
956. απά εἰεεν]μετα, ΤΠ Ἰ]κο πἸαππεν {πα 
Ταὔἴπ5 πδο ἄιπάιπι νι α Ρτοβεηί ἴθηδο 
αδ ἵῃ Υχρ. Απ. Π. 108. απιάιάμηι 5ηιῖίε 
Ῥωπας. 

ὅδ4. εὔκηλος. «4ο[ἱοὸ {ον ἔκηλος, φιῖεῖ, 
γαπφωῖζ. Τπ Ἠοπιετ {με ννοχᾷ 15 σεπεγα!]γ 
πδεᾷ οἳ πιεπίαί, απὰ ὮΥ οἴλετς οἱ ῥοα0ψ, 
ἔγαπφι[άψ; 80 35 {ο ππεᾶΠ αἱ 6.ο, ΟΥ οαγέ- 
68. 3ποἨ 15 35ο, ΡτΟΡΗΡΙΥ, ἴλθο ΒΕΠΒο ἵπ 
ο. Τ. 205, ὅ. 959. απᾶ εἰδενπενα; Ῥαΐ 
πού Ἠθεθββαγ!]γ 8ο.--τά. Ἐοι ταῦτα, 38 
Ἰη ν. 125.--ἄσσα. Έων ἅτινα, {τοπι ἴ]ια 
Ῥογίςο σὰ, [ωχ τινά. Τί 15 {εαπεπ]γ α5θὰ 
1η ΗΟΙΠΕΥ απᾶ Ηετοᾶοίας. Ἠεπεο σὰ μὰν, 
Ἡν {1ο Μεραγεηδίαπ ἀα]εοί, {ου τὶ µήν 
ΑπίδίορἩ.. ΑοΠανη. ἸΤ57. Όεο Ζοιπὸ οἨ 
Ὑ]ρος, Ρ. 28. 
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Νῦν ὃ) αἰνῶς δείδοικα κατὰ φρένα, µή σε παρείπῃ 

ΟΜΗΡΟΥ ἼΙΛΙΑΔΟΣ Α. 

ὅ55 

᾿Αργυρόπεζα Θέτις, θυγάτηρ ἁλίοιο γέροντος" 

᾿Ἠερίη γάρ σοί γε παρέζετο, καὶ λάβε γούνων. 

Τῇ σ᾿ ὀἵω κατανεῦσαι ἐτήτυμον, ὡς ᾿Αχιλῆα 

Τιμήσῃς, ὀλέσῃς δὲ πολέας ἐπὶ νηυσὶν ᾿Αχαιῶν. 

Τὴν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη νεφεληγερέτα Ζεύς 560 

Δαιμονίη, αἰεὶ μὲν ὀΐεαι, οὐδέ σε λήθω" 

Πρῆξαι ὃ ἔμπης οὔτι δυνήσεαι, ἀλλ᾽ ἀπὸ θυμοῦ 

Μᾶλλον ἐμοὶ ἔσεαι' τὸ δέ τοι καὶ ῥίγιον ἔσται. 
Εἰ δ) οὕτω τοῦτ᾽ ἐστὶν, ἐμοὶ μέλλει φίλον εἶναι. 
2 Αλλ᾽ ἀκέουσα κάθησο, ἐμφ ὃ᾽ ἐπιπείθεο µύθῳ' 
Μή νύ τοι οὐ χραίσµωσιν, ὅσοι θεοί εἰσ᾽ ἐν ᾿Ολύμπῳ, 

56056 

4 1, ϱ) ϱ/ /’ .ρ - 3 ’ 

Άσσον ἰόνθ), ὅτε κέν τοι ἁάπτους χεῖρας ἐφείω. 
- 5 - 

ὋὩς ἔφατ” ἔδδεισε δὲ βοῶπις πότνια Ἡρη, 

665. µή σε παρείπφ. Νε {ο ὑζαπαιῖῖς 
φεγειακεγῖ. ΟΤΔΕΚΕ. ἩΠ. 7. 957. παρει- 
ποῦσ᾽ ἄλοχος μαλακοῖς ἐπέεσσιν. Τη {8 
Ῥα5ρασε 1έ 15 εν]άεπ{]γ ιδεᾶ ἵπ α Ὠαά 5εΠ5Ε: 
Ῥαέ πποτο Γγεπεπί]γ 16 οσα 1Π α ϱουᾶ 
οπθ. Τηπ5 αἴσιμα παρειπὼν. ΤΙ. 7. 62. 
Ἡ. 19]. ο αἶξο παράφηµι, ἵηπ ν. 677. 

508. τῇ σ᾿ ὀίω. Ἠ/λετείοτε ἵ ειδρεο. 
Βε]ο]. ταύτῃ σε ὑπονοῶ. Ῥεε οἩ Υ. 289. 

561. δαιµονίη.' Α ἔεττα οἳ αἀάτεξδβ ΥεΥ 
{πεφιεΏὲ ΙΠ Ἠοπιογ, απά κἰπι]αν {ο {πο 
Τα βῖπ, ϱΟ θοπα. Ὥαταπα:τ ου Ρἴεγάπιμε 
Ἰοπογ]ῇοα, 9Φ}ε ίαπιεπ ααμπῖαία αἴϊφικα αἁπιῖ- 
φαΐΐοπε Ἰ]ογίιπα τεῖ απίπιδ ἰπεϊσπίογὶς πι 
μίγατηφιιό ρατίεπι. ἩἘξ 6επετα]!γ, ἵπ Ηοππεῦ, 
ΕΧΡΤΕΞΞΟΣ 4 ἄεσγεε οἳ τερι]κε, οἨ Ιπάϊσπα- 
Ποπ. Όοπιρατε ΠΠ. Β. 190. 200. Γ. 999. Δ. 
9Ι. 7. 926. 407. 1. 40. Ν. 448. Ω. 194. Τί 
19 45ο αδεᾶ τερεαίεᾶ]ν ὮΥ Ῥ]αΐο. 

562. ἔμπης. Ιοπὶοὲ {ον ἔμπας. 5 ρτῖ- 
ΤΙΑΥΥ Ἱπιροτέ {5 α[ίοφεί]ιετ, α5 1ξ οοπιροαπάεά 
οἱ ἐν πᾶσιν, 5ο]. τρόποις, οπππῖδιε πιοᾶῖς ; 
απᾶ ἵπ ἐλμῖς βἰση]βσαίῖο 1{ οσσσ5 {γθαπεπ(]γ 
Ἰηπ Ἠοππετ. Οοππρατε ΤΠ. Η. 196. Θ. 95. 464. 
1. 614, απά εἰδεινμενε. Τί5 πιογο σεπεγαἰ 
αεοερία οι, Ἠο]Υενατ, 15 {απιοη; 5 ἵπ {Πὶ5 
Ῥίαςε, εἰ Ραεεῖπι. Ἠεδγεῃ. ἔμπης' ὅμως, 
πάντως, ὁμοίως. Τ]1ε {ο]ονήπς ἵ5 οἶθεά ἵπ 
Ἑ]οπιβε]ά”5 ος. οπ. 4δομ. Έτοπι. 48. 
ἔγοπι Ὑαἱο]κεπεετ οα ΤΠεοοπζ. Τἀγ]. Χν. 
96. ᾖἔεἱαίϊον εἰίαπι του κἰφπίβοαέζιμ, ἴδ- 
ΤΠΘΗ, π]η]οπαῖπα5, ᾖο γοςδεί {οσοιήπι γερεγίγες 
ἔμπα, ἔμπας, εί ἔμπης Ίοο 8επδΗ ἵπιπι αὖ 
αἰτῖς, «ο Γγεηιεπίεν ααλιδείιγ α Εἰπάαχο εἰ 
“Αροζοπίο Πὐιοᾶϊο: ἵπ Ίι]ις .4γζοπαιϊῖοῖς 
ηπἰπίπιο φοἶσίος γΕΟΝΊΥΕΠΕ: δια ἑἰβεἰπιιπι ἀλλ᾽ 
ὅμως αἰοιίιγ ἀλλ᾽ ἔμπης εἰ ἀλλ ἔμπας 
ΠΠεείοᾶο, ΟαΙ[ίπιασ]ο, 4Ροϊιοπῖο, φρᾷ εἰ Ερὶ- 
εἸαγπιο, εἰ Τηεουγᾶο, Χ. 99. ΧΧΤΠΙ. 17. 
Ῥτίσγὶ εεπδι οπϊέμ ἔμπης «αρε αριά Πο- 
«πογιηι, εἰ ἵπ «οι. Ειωπεπ. 239. μὐὶ μέγας 

ἔμπας, εἰσιϊ Τηεουγίέια ἁῑωϊί καλὸν ἔμπας. 
ἨετπιαπΏ οἩ Ὑ1σετ, Ρ. 616. πιαϊη{αϊης, ἔ]γαξ 
16 15 πενετ δε, εχεερί ΙΠ {πε βεηεε οἳ 
ἴαπιεπ.---ἀπὸ θυμοῦ, 1. 6. ἀποθύμιος, ἐποὶ- 
518, ἰποφγαίμ. λε Ῥτεροβίίῖοηῃ ἀπὸ Ῥτο- 
Ῥετ]γ Ιπιρ]εςδ γεπιοταί οἱ ἀῑδίαπος Ίποτα 
Ῥ]ασε, απά Ἠεποε α[ἰεπαίίοη ἴνοπι απ ὀβ]εος. 
ΤΈπαςδ Ὀϊοσεῃ, Ἰμαετί. 1. 100. ἀπὸ θυμοῦ 
ποιεῖν, αλα[ίεπατε. 3εε Μαΐ. ᾱτ. 6τ. 8 
675. Ὑϊσετ ἄε [άϊοπι. Ῥ. 467. 

564. εἰ δ' οὕτω τοῦτ’ ἐστὶν. κ.τ.λ. Ἔα; 
ΤΕΤΟ ]ιοο ῑία 5ε Ίαδεχε, μέ ἔπ 5ιδρἰσαγία; 5οἶίο 
Ίου ππϊή ία Ρίασσγε, 

607. ἆσσον ἰόνθ'. Ἐπδίαβας, απᾶ αἴίοχ 
Ἠϊπι Βατπες απάἀ οἴμετς, ηπάεχείαπᾶ ἰόντε 
1η χείετεΏος {9ο θεοὶ, απᾶ {Πε νετρ χραίσ- 
µωσι 1η {πο Ῥ]ατα]. Ἠος 15 ἵ6 υπάδα] {ο 
ρα πε ρ]ατα] οἳ {ε γετῃ πη(Ἡ Όιε ἆπα] ο 
{πε εαρ]εοί; α5 ἵπ ΤΠ. Δ. 455. Ε. 215. Π. 
οὐ]. Ψ. 976. Απά 5ο Εαπρ. Ῥμωπ. 69. 
τὼ δὲ ξυμβάντ’ ἔταξαν. ΤΗϊ5 οοηδίτας- 
Ώομ, ἨοΝΕΥεΥ, ϱ4π πενετ ορίαϊῃ ππ]οβς 
πει βΡρεα]άπσ οἱ ένο 5αρ]εεί. Τ]ε εκ- 
ΑΠΙΡΙ6Ρ Το ένα οοπίτατγ, αἀάποεά ἵπ Μαΐ- 
ἐπί” τ. αν. δ 909. Ο88., ατα πιοβί οἑ 
ἔπεπα οοτταρέ, απά {νε τεβδί πιυξέ Ὦε ἀῑῑπεγ- 
επί] εχρ]αϊπεά. Όεε Β]οπιβε]ά”5 Ἐεπιατ]ς5 
{π Ἴοο. μπε (ται 15, ἰἶναίε λε πνοτά ἰόνθ' 
16 πο ἰόντε, Ῥαΐ ἰόντα, ἵπ {πε αεσπδαίϊνθ 
εἴησι]ατ αξίετ {πε νετ χραίσµωσι, απᾶ χθ- 
{εχ5 {ο ἐμὲ, 1. ο. εΓαρίίον, απἀεγείοοά. 96 
οἩἡ γ. 28δ. Τ]ο εκργθβδῖωπ ἆσσον ἰέναι 
οσσῦ5 τερεα{έεᾶ]γ 1π Ηοπῃετ, απᾶ αἱναγς 
Ἱπιρ]γίηςσ οργροείοη Ἀπά Ποπ, πενεν 
αφεἰδίαπσε ΟΥ 5Ηβρογί: εχεερί, ΡεΓΊΔΡ5, ἵπι 
1.1. 604. Ψ. 8. ν]ενγο 16 Ἱππρ]ες πεϊίί]ετ 
ἔπε οηπθ Ποσ {Πε οίμαε», Όοπιρατε Τ. Ο. 
105. Χ. 92. Ῥεε αἶδο Ώαπνες, λι6ο, ΟΓΙΕ, 
Ῥ. δ4. εᾱ. Κιάἁ.-- ἀάπτους. Ιπτποῖϊδΐα, 
Βοπο]αςί: ὧν ἅπτεσθαι οὐδεὶς δύναται ἢ 
τολμᾷ. 



: ὉΜΗΡΟΥ ἼΙΛΔΙΑΔΟΣ Α’. 5ο 

Καί ῥ' ἀκέουσα καθῆστο, ἐπιγνάμψασα φίλον κῆρ. 
Ὄχθησαν ὃ) ἀνὰ δῶμα Διὸς θεοὶ οὐρανίωνες" 570 

Τοῖσιν δ) Μφαιστος κλυτοτέχνης ἡρχ) ἀγορεύειν, 

Μητρὶ φίλῃ ἐπίηρα φέρων λευκωλένῳ Ἡρηῃ" 
ΤΗ δὴ λοίγια ἔργα τάδ ἔσσεται, οὐὺ ἔτ᾽ ἀνεκτὰ, 

Εἰ δὴ σφὼ ἕνεκα θνητῶν ἐριδαίνετον ὧδε, 

Ἐν δὲ θεοῖσι κολωὸν ἐλαύνετον' οὐδέ τι δαιτὸς 

᾿Εσθλῆς ἔσσεται ἦδος, ἐπεὶ τὰ χερείονα νικᾷ. 

5756 

Μητρὶ ὃ᾽ ἐγὼ παράφηµι, καὶ αὐτῇ περ νοεούσῃ, 
Πατρὶ φίλῳ ἐπίηρα φέρειν Δὰ, ὄφρα μὴ αὖτε 
Νεικείῃσι πατὴρ, σὺν ὃ᾽ ἡμῖν δαῖτα ταράξῃ. 

Εἴπερ γάρ κ᾿ ἐθέλῃσιν Ολύμπιος ἀστεροπητὴς ; 680 

᾿Εξ ἑδέων στυφελίξαι----ὃ γὰρ πολὺ φέρτατός ἐστιν. 

᾽Αλλὰ σὺ τόν γ) ἐπέεσσι καθάπτεσθαι μαλακοῖσιν' 
Αὐτίκ ἔπειθ) ἵλαος Ολύμπιος ἔσσεται ἡμῖν. 

π4 

Ὃς ἄρ᾽ ἔφη, καὶ ἀναῖξας δέπας αμφικύπελλον 

569. ἐπιγνάμψασα φίλον κῆρ. Οιδίποφ 
1εγ μαφεῖοπ. Επδίαϊμ. ὑποχαλασθεῖσα τοῦ 
ἀτενοῦς ἤθους' ἡ δὲ μεταφορὰ ἐκ τῶν καμπ- 
τοµένων σωμάτων. Τ]9 νετῃ ἐπιγνάμπτω 
16 18εᾷ ΤΠ {Πε βαΠΠΕ ΕΠΕ Ίπ Τ]. Β. 14. Τ. 5σ10. 
Τη ὅ. 178. 1 εἴσπίπες, Ῥτορετ]γ, {ο δει. 

'. 6Τ2. ἐπίηρα φέρων. Ῥο αραῖπ ἵπ ν. 578. 
Τε ἀετῖναίίοι οἳ λε νιονά ἐπίηρος ἵ8 
πηαίίεν οἱ οοπβιἀεταρ]ε ἀοαρέ απποης ἴ]ε 
οΟΠΙΠΙΕΠ{ΑἴΟΥΘ:Σ 80Π16 ἀεάποῖηπσ 6 Γπτοπι 
ἐράω, οἴπετς {Γοπι ἀρέω, ΟΥ ἀρέσκω, απᾶ 
οίμεγς αραῖπ ΊΤοπι ἠρ. ΑΡροιοπίας απἆ ια 
Ῥε]μο[αςί εχρ]αῖη ἐπίηρα ὮΥ τὴν μετ’ ἐπι- 
κουρίας χάριν, ἴτοπι ἢρ, ἧρος, εκρ]αϊπεᾶ ὮΥ 
ἐπικούρια ἵπ ἨετοᾶῖαἨ, οἶνεά ὮΥ Ειδία(μῖα. 
Απά 5ο Ἠεγπο. Έαπιπι οΏβεσνες {μαί {με 
ν/ργᾶ πεγεσ οσσχ5 1π Ηοππεγ εχοερί 1π {λε 
πευίεγ ῬΡ]ατα]; απᾶ {μαί αΊναΥ5 γο ϱο φιοᾶ 
Δταί αἳ φγαίπι εδ. Ἠεδγεῃμ. ἐπίηρος" 
βοηθὸς, ὁ χάριν ἀποδιδούς. Τπε βἴπιρ]α 
{οχτη ἤρος 15 αδεᾶᾷ οσσββΙοπα]]γ, α5 ἵπ ΠΠ. 
5. 195: απᾶ 1 15 ἰλοασ]ᾗύ ὮΥ τπαΠΥ ναί 
{πα σονάς ΑΠοιυ]ά Ῥε Ίεγε βεραταίεά ὮΥ 
Τπηοβῖς, 45 ἵπ 04. Τ. 164. ἐπὶ ἧρα φέροντεςν 
ΤΗ15, ἨούψγενεΥ, 5 αἲ Ἰομδύ απεβήοπαΡ]ε 
απᾶ {Πε Ῥ]χαςε ἐπίηρα Φφέρειν οσσΙΣ5 Ιπ 
ΒΟΡΗ. 64. Τ. 1094. 

575. ἡ δὴ λοίγια ἔργα κ.τ.λ. Ἰπηιῖη 
ἔλιεγο αε]{ ὃε φαᾷ ἀοϊπῳς. 3ο Άβονε Ίπ ν. 518. 

575. κολωόν. « πι. Τ]ῆο βοποΠαςί 
ἀετῖνες ἔπε γγογᾶά {ΓοπΠ κολοιὸς, α Ίαἡ, ΟΥ 
ἄαιο; ἵπ Ἀ]]αδίοη {ο 15 οπαΓίετῖηρ. Ώαπαπῃ, 
Ἠον6ΥοεΣ, οοπβΙἀευς {Πῖ5 είγπποΙοσγ α5 α]ίο- 
σοίετ αρθατᾶ, απά ἀεάπσες 16 Ππιπιεάϊα{ε]γ 
Τποπα κλάω, εἶαπιο. Ἠεπερ ο νεγὺ κο- 
λφάω, ἴο ὂε οἴαπιοτοιβ, {ο ῥταίε: . Β. 212. 
Ῥ6ε {λε Ρᾶ55αρε ἔγοπη ε]]π5, ἶχετο οεεά. 

676. ἐπεὶ τὰ χερείονα νικᾷ. Ειπῖριάεβ 
Ἠαβ Ῥοτγτογγεά {ἐᾖς εκρτοβείοη Ιπ ΕΠ. 

908. ἐπεὶ δὲ κρεῖσσον τὸ κακόν ἐστι τάγα- 
θοῦ. Απά ν(ῃ ρτεαίεν ἸαΜίιιάα ἵπ Ραρρ]. 
198. ἔλεξε γάρ τις, ὡς τὰ χείρονα Πλείω 
βροτοῖσίν ἐστι τῶν ἀμεινόνων. (Οοπαραχθ 
8159 ΒορΗ. ἘΗ1]οού. 465. Ὅπου γΥ᾿ ὁ χείρων 
τάγαθοῦ μεῖζον σθένει, Κάποφθίνει τὰ 
χρηστὰ χὼ δεινὸς κρατεῖ, Τούτους ἐγὼ 
τοὺς ἄνδρας οὐ στἐρξω ποτέ. Ἰπ 1Πῖ8 
Ῥαββαρε, Ἠονεγεχ, τὰ χερείονα 15 ΒΙΠΙΡΙΥ 
φιαίωηι; νΙζ. ἴἶιαο ἀῑδίατραπορ ὙΠΙΕἩ 1π- 
ἐεγγαρίεά ἴἶε (απαι]1{γ ο επο ροᾷ8. Τπε 
54Π18Θ Ποηϊβ{ῖοἩ 15 περεαίεά ἵπ 04. Σ. 404. 

550. εἴπερ γάρ κ᾿ ἐθέλῃσι κ.τ.λ. ΤΠίς 
βεηίεπος ο1ο5ε5 νη(Ἡ απ εΙεραπί αροβϊορεβίς, 
βἰππῖ]αν {ο ἐῑιαί ἵη ν. 126. ΈΤΠε βεηδε παΥ 
Ῥο Π]]εά τρ πιἩ τοῦτο δύναται ποιεῖν. 
Τή8 16 τησ] Ῥείέεν ἴναηῃ απὰργβίαπᾶῖης 
στυφελίξαι π πε ορίαίνο: απᾶ ΠΠοΥΘ 
ιΠίαΡ]6 {ο {χε οιβίοπῃ οἱ ένα αποϊθιιέβ, νν]ιο 
{γοφπεπ/{]γ Ιπαπιαίθά {είν Ππέεηθίοπβ ὮΥ 
Εερίατε Ιηδίεαὰ οἳ 8Ρ6εςΠ. Τ]ε νεγ; στυ- 
Φελίζειν, {ποπι στυφελὸς, ἄ8ΡεΥ, 8ΙΡΠΙΠ6Β 
Το ἔγεαί οἳ. ᾖαπάϊε γοιφ]ζή: Ἰεπςσθ, {ο Πηγή 
ἄοιση, {ο ἄεί]ιγοπο. Ῥομο]. στυφελίξαι' ἆπο- 
κινῆσαι, ἀναστρέψαι. 

582. καθάπτεσθαι. ΤπΠη]εῖνο {ου Ίπιρε- 
χαήνο, Θεθ οἩἨ ν. 20. 

6δ4. δέπας ἀμφικύπελλον. Ίο ἀμφι- 
κύπελλο», ΔεσοτάΊπς {ο ΏαΠΙΠ, 15 (ιο βαπηθ 
85 {με κύπελλον (ν. 696), ἵπ νο] Ῥ]ασα 
Ἐπρία(λ]α5 αποίεΒδα. Ῥαξδασο {γοπη Αγβέοί]α 
(Ἠ1βί. Απίπηα!], ΙΧ. 40), Ρτονῖης, ὮΥ ἃ 
εοπαρατίδοπ {ΟΠ} ἴἶια Ἰοπεγσοπας, ἵπ γγηῖσ]ι 
Όιε Ἠέ]ο οε]]5 αρρεαχ Ῥαε]ς {ο Ῥαεῖς, λα 
Ώιε ἀμφικύπελλον. επ]]εᾷ α1βο δικύπελλον, 
ν/α5 α ἀουΡ]ο σταρ, Ἠανίησ α Ῥοΐέοπα ἵπ {ια 
πη]άά]ε, «ΟΠΙΠΙΟΠ {ο εποὰ οπρ. Οίπενβ 
ἀἰξηριϊς ἨῬείνεεπ {πε ἀμφικύπελλον 
απᾶ ιο δικύπελλον, αβδὶρηίηρ Ατρίοί]εϱ' 
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585 

Τέτλαθι, μῆτερ ἐμὴ, καὶ ἀνάσχεο, κηδοµένη περ, 
-- . - ”/’ 

Μή σε, φίλην περ ἐοῦσαν, ἐν ὀφθαλμοῖσιν ἴδωμαι 

Θεινομένην' τότε ὃ οὔτι δυνήσομαι, ἀχνύμενός περ, 

Χραισμεῖν' ἀργαλέος γὰρ Ολύμπιος ἀντιφέρεσθαι. 
Ἠδη γάρ µε καὶ ἄλλοτ᾽ ἀλεξέμεναι μεμαῶτα 

“Ῥίψε, ποδὸς τεταγὼν, 
Παν ὃ) ἦμαρ φερόμην, 
Κάππεσον ἐν Λήμνῳ' 

590 

ἀπὸ [ηλοῦ θεσπεσίοιο' ΐ 

ἅμα ὃ ἠελίῳ καταδύντι 

ὀλίγος ὃ ἔτι θυμὸς ἐνπεν' 
η ” 

Ἔλνθα µε Σίντιες ἄνδρες ἄφαρ κοµίσαντο πεσόντα. 

Ὡς φάτο' µείδησε δὲ θεὰ λευκώλενος ᾿Ηρη' 505 

Μειδήσασα δὲ παιδὸς ἐδέξατο χειοὶ κύπελλον. 
- - ον) - 

Αὐτὰρ ὃ τοῖς ἄλλοισι θεοῖς ἐνδέξια πᾶσιν 
Οἱ , λ λα μμ σον φὐθ - ορ 

ινοχοει, γλυκυ νεκταρ απο κρητηρος αφύυσσωγ. 

”Ασβρεστος ὃ ἄρ᾽ ἐνῶρτο γέλως µακάρεσσι θεοῖσιν, 
αν] 

Ὡς ἴδον Ἡφαιστον διὰ δώματα ποιπνύοντα. 

Ὃς τότε μὲν πρόπαν ἦμαρ ἐς ἠέλιον καταδύντα 
π4 

Δαίνυντ” οὐδέτι θυμὸς ἐδεύετο δαιτὸς ἐΐσης, 

Οὐ μὲν φόρμιγγος περικαλλέος, ἣν ἔχ᾽ ᾿Απόλλων, 

ἀεξοτῖρίῖοπ {ο {πο ]αέ{οτ, απᾶ ἀεξοτ]ρῖπσ (Πε 
{ΟΓΠΙΕΥ α5 α ορ το] ἔισο λαπά[ε», απᾶ νάετ 
ἵη {πε Ῥοάγ ἔἶαπ αἲ πο πιοπίΠ. Οπαρς νε 
οπε απά {πο Ἠαπά]ες ατο Ῥγεδεγγοας ἵπ ουσ 
ΙΠΠΡΕΙΤΗ5, Ῥαΐ6 πο ἀπααπατῖαη οο]]εοίίοτ 
οοπ{αίπ5 α «αρ οἱ ἴπο Κπά ἀεδοτῖρεὰ Ὦγ 
ΑτϊἙίοίθ. ΑΦ δέπας απᾶ ἀμφικύπελλον 
819 Ῥοίμ 5αὈξίαπίϊνες, {πε οπο πιαςδί Ῥο ἶπ 
βΡροδίίοπ ψΙέ {με οίμετ. 

587. ἐν ὀφθαλμοῖσιν ἴδωμαι. ΤΠε Ρτε- 
Ῥοβ]οπ ἐν 15 Πεγε τεάαπάαπί, α5 ἵπ 04, Θ. 
459. Ῥιπᾶ. Οἱ. 1. 140. Ἐγίμ. ΤΙ. 14. ΒορΗ. 
αμ. Τ. 851. Ατὶςῖ. ΑοΠατῃ. 184. Ῥαπ. 1449. 
Φθε Μαίΐ. ατ. αν. 5 401. 2. Τηε Ῥ]εοπαςπι 
6 ρατήοπ]ατ]γ {τεαπεπέ ἵπ ἨΗε]επὶεεῖο 
ἄτοε]ς, θε ΕΠ. χ]. 14. Νε]. χΙΠ. 15. Ώατ. 
ΧΙ. Τ. «πάει νι. 2. Τ,ΧΧ. Ίμαικα κκ]. 9]. 
Έοπι. κ. 9. 10. 1 Οον. Ἡ. 6. 1Σ. 15. (α]. 1. 
16. 1 Ίοῇμπ ἵν. 9: απᾶ οοπἹραχε Μαέ. χν, 
192. πι Ματκ 1χ. 19. 

6899. ἀργαλέος γὰρ ᾿Ο. ἀντιφέρεσθαι. 
Έοτ ἀργαλέον ἔστιν Διᾶ ἀντιφέρεσθαι. 
ΤΗ15 οοπβίτιςσ{Ἱοη 15 ΥΕΣΥ 6ΟΠΙΤΠΟΗ. 

590. ἤδη γάρ µε κ.τ.λ. ΤΠε οοσαδῖοπ 
προηπ Πίο] Ὑπα]σοαπ Ἰαᾶ {οτπιετ]γ ΙΠ{εΓ- 
{ογοᾷ 1π Ῥε]α]{ οἳ {ππο, ἵπ 6ΟΠΞε(πεπΠςε οἳ 
νΠῖοἩ Τα τεσεϊνεᾶ {πε ριπϊςΠππεπέ Ἠετο 
πεπ{]οποᾶ, ἶ5 (παί τε]αίεά ἵπ ΠΠ. Ο. 17. 5αα. 
Όοπιρατε ΠΠ]. 5. 249 : απᾶ 5εθα]ξο οἩ ν. 408, 
5αρτα. Τί ἵν α ἀϊπετεπέ {αρ]αο {ο ννΠῖςἩ 
Ἀ]]αδίοι 15 τηαᾶο ἵπ Π. Σ. 996. Άυππε ανα 
οοπβ]ἀεγεά {λε ἀεδοεπί οἱ (χε ἄοά ἔτοπι έ]ιε 
β]ίο5 προπ {πε γο]σαπ]ῖο ἶδιο οἳ Ίμεπιπος α5 
ΆΠ α]]εσοτῖσα] ἀεεοσιρίῖοτ οἱ Τσμέπῖπς 5Ἠοί 
Τγοπι ἴπα εἰομάςδ. Ῥ6ε, ἩοΝΕΥΕΣ, οὗ Υ. 194, 

69]. τεταγών. Αογ. 2. ψηίἩ {πε Τοπῖς 
τεάιρ[Ησαἴῖοῃ {γοπα τάζω. ΟΥ τάω (νἨεποθ 
τείνω), Ἀἱσηϊ[γῖηπς ἴο ετίεπά {ῑε Ἱιαπά ἴπ 
ογᾶεν {ο ἑαΐο ]ο]ά οἳ απγ ἐλῖηςσΣ απᾶ 59 {ο 
φεἶτο. Το Ἱπιρεγαιῖνε τῇ οσσισς ἵπ Π. 35. 
220. Ψ. 618. 04. Ε. 946. Θ. 477. 1. 947. 
Κ. 487. Ηεξγεμ. τῆ' λάβε' τινὲς δὲ καὶ 
σὺν τῷ ι γράφουσι (τῷ), οὐχ ὑγιῶς. ἩἨο- 
Του α]αγς πδες {Πῖ5 νετ ἀσυνδέτως, 
πνηέποαί α εορι]αίῖνε οοπ]αποβοῃ. Ο6 ἴιε 
οοηδίγασοΒοη., 566 οπ ν. 197.--Εαξίαίμ. βη- 
λὸς δὲ συνήθως, ὁ τῆς οἰκίας βατὴρ, 
παρὰ τὸ βαΐνεσθαι, ὡς καὶ οὐδὸς παρὰ τὸ 
ὁδεύεσθαι' ὅθεν καὶ τόποι ἀβέβηλοι μὲν, 
οἱ ἱεροὶ καὶ ἄβατοι βέβηλοι δὲ, οἳ βατοὶ 
καὶ τοῖς τυχοῦσι. ΑΛηρ]οὲ, {λε ἐιγες]οίᾶ. 

594. Σίντιες ἄνδρες. Τῖιε Ετςδί Ιππαδϊή- 
απΏίς οἱ {πε Τ5]ε οἱ ΤεπηΠΟΡ. 

697. ἐνδέξια. Όεε οἩ Υ. 47]. 
699. ἄσβεστος γέλως. Ῥ]αίο (ε Βεριὸ. 

ΤΠ.) οῬ]εοίς {ο έχε ερ](πεί ἄσβεστος, ἴπετ- 
ἐἴπφιϊε]αδίο. Τε ἵ5 ενιἀεπῖ, Ἡούνενετ, ελα 
Τὲ 15 Ἠεγε πςεᾶ, ὮΥ α ΚΙπά οἳ ροεβσα] εκ- 
ασσοτα({1οἩ., ΕΙπαρΙγ ἵπ ἐπε 5εη5ε οἱ οοπϊπιεᾶ. 
ΤΠ]ς οοπϊπαεᾶ Ἰαπσ]ίοεν ννας {αἶτ]γ ταῖσεά 
αἲ Ὑπ]εαη5 εχρεπςε, πο, α5 Εαδία(μίαβ 
ΟΏ56ΙΥος, ας οΠοῖαϊ]γ Ῥετίογπιῖηπσ {πε 
οὔιεε οἳ Ἠερε απά απγπιεάς; απά ἴθ 
σαπ5ο οἱ 16 ση] Ὄε {ουπάὰ ἵπ ΤΙ. Σ. 411. Τὲ 
15 εν]άεπί {μαί ἐπί5 ἀεεοτῖρβοπ οἱ έπο Ῥατ- 
απείῖησ σοᾶς ἵ5 Γογπιεά προπ {Πε Ρρτεναϊ]ῖης 
ουβίοπη5 οἱ {πε Ἠετοῖς ασε. Οοπιρατο Π. 
Σ. 667. 5ᾳα. 04. Ψ. 148. 5ᾳᾳ. 

600. ποιπνύοντα. Φεγοῖπα ἀἰζφεπίῖὴ; ΟΥ 
ΡΕΤΊΔΡΒ, ποτε βἰτῖοί]γ, φαερίπο 1τ ργεαῖ], 
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Μουσάων ϐθ’, αἳ ἄειδον, ἀμειβόμεναι ὀπὶ καλῇ. 
Αὐτὰρ ἐπεὶ κατέδυ λαμπρὸν φάος ἠελίοιο, 606 

ὴ 5 Οἳ μὲν κακκείοντες ἔβαν οἶκόνδε ἕκαστος, 
ΤΠ ο ή δῶ λ Ν 2 / (χι ἑκάστῳ δῶμα περικλυτὸς ἀμφιγυήεις 
ιπ 
Ηφαιστος ποίησεν ἰδυίῃσι πραπίδεσσι. 

Ζεὺς δὲ πρὸς ὃν λέχος Πϊ Ολύμπιος ἀστεροπητὴς, 
5’ , -Ω». ο κά ιο ς ν Ένθα πάρος κοιμᾶθ’, ὅτε µιν γλυκὺς ὕπνος ἱκάνοι 610 

Ἔλνθα καθεῦδ ἀναβάς' παρὰ δὲ χρυσόθρονος Ηρη. 

Γγοπι πνέω. ᾿Βο]ο]. ἐνεργοῦντα, διακονοῦν- 
τα. Όοπιρατε Ἡ. Θ. 219. 5. 15656. Σ. 451. 
Ω. 4765. 

604. ἀμειβόμεναι ὀπὶ καλῇ. Ῥεε ΟἨ Υ. 
84. 6αργα. 

606. κακκείοντεο. ΈἘον κατακείοντες, 
{ποπ κατακείω, ἄεοιηπόεγε οιρίο. 

610. ὅτε µιν γλυκὺς ὕπνος ἱκάνοι. 
λεπευεγ φιοεοί «ἴεερ οαΊπό ο0ο Μἶπι. Τ]ε 
ορίαΏνε 15 αβεά γΙίἩ ἐ]πο αἆνετρβ οἱ πιο 
ὅτε, ἐπειδὴ, ὅποτε, ἵπ τείογεποεθ {ο α Ῥαδῦ 
αοίῖοπ. Γπεααεπ{]γ τερολίαοᾷ. θε Μαι. αν. 
αν. δ 621. 

611. ἔνθα καθεῦδ’ ἀναβάς. Ἐαδία(μίῖας 
πηα]ζθς α ἀἰδεποί]οι Ῥείν/οσπ καθεύδειν απά 
ὑπνοῦν, ἴ]ε νετος πνμὶο] αγε αδεά αἲ ἰ]α 
επ οἳ {5 ῬοοΚ απά {ο Ῥεσϊππίηρ οἱ {πο 
ηοχέ, νι χορατά {ο «αρίθετς βἱθερίπς. 
Ἠε Β475, καθεύδειν οΠΙΥ ΤΠεΔΠΡ ζψίπφ ἄοωπ 

ὕπ α ἀἰςροβίίοη {ο εἴεορ; πν]]ο]ι βοἱνεβ ἴ]θ 
οοπἰγαΚΙοίοπ γνη]ο] οἱδο πνου]ά {ο]]ου ἵπ 
ἔπο πεχέ Ῥοοῖς ν]ετο 1 15 βα]ᾷ, εΠαρῖθεν 
αιὰά ποί β]εερ. ΙΤ Ἰαδ Ῥθει τοπιαγ]κεά ὮΥ 
{πο Ῥομομαςί, ἴ]αῦ 5 ἶ5 ἴ]ο οΠΙΥ Ῥοοῖς 
οἱ ἴ]ιο ἐννεπίγ-{οις νέοι ΑΠΥ βἶππ]θς 
ρυνο Ἰπ ΝΠΙΕΗ Ἠοπιες αροιπάς ΘΥΕΥΥ 
ψ/εγο εἰ. Τε Ί]κο τεπιατ]ς 15 πιαάο ὮΥ 
ἹΜαάαπιε Ώαοσῖεν οη {με βχςδί ο{ {1ο Οάγδββεε : 
απᾶ Ῥασαιβδε {ο Ῥοεί Ἠαδ οἈβεγνεά {πα 
Βαπιο οοπάαοῦ ἵπ Ῥοῦμ ννοτ]5, 16 15 οοἩ- 
εἰπάεά Ίιε ἰλοιρΠί α βἰπιρ]οϊίγ οἱ 5ίγΙ6, 
νη(ποιέ ἐπο σγοιί Πριγθδ, Ίνάβ ῬΤορο 
ἀπνίηρ ἔῑια Πνδύ ΙΠ{ογπΙα{Ίοη οῇ {με τοβάεγ. 
Τ]5 ομβεγναίίοπ πιαγ Ῥο ἴταος Ῥαί Τ 
οαπποῦ (]ήπ]ς ια Ῥουοῖς ]αᾶ Ῥεεπ {πε Υουβο, 
ἔποασ]ι Τε Ἰαὰ {τονπ ἵπ 48 ΠΙΔΠΥ βΙΠΙΙ]6Β 
38 Υ1τρι] Ἠα8 1π {Πο Ηχβί πεϊά, ΈΟοΡΕ. 



ΤΗΣ 

«ΟΜΗΡΟΥ ΙΔΙΑΔΟΣ 

ΡΑΨΩΔΙΑ, ἢ ΓΡΑΜΜΑ, Β’. 

Ἐπιγραφαί. 

ΟΝΕΙΡΟΣ, καὶ ΚΑΤΑΔΟΓΟΣ ἡ ΒΟΙΩΤΙΑ. 

Ἔβλλως, 

ΒΗΤΑ ὃ ὄνειρον ἔχει, ἀγορὴν, καὶ γΠας ἀριθμεῖ. 

ΤΗΕ ΑΒάΌΜΕΝΤ, 

ΗΕ ΤΕΙΑΙ, ΟΕ ΤΗΕ ΔΗΜΥ, ΑΝΡ ΟΑΤΑΙΟαὉΌΕ ΟΕ ΤΗΕ ΕΟΒΟΕΡΒ. 

Παρίέεν βοπᾶς α ἀεοεῖεξα] νὶείοη {ο ΑΡΑΠΙΕΠΙΠΟΠ, Ῥεγειαάϊπα Ἠϊπα {ο Ἰεμᾶ ἔε ΑστηΥ {ο 
Ῥαέέ]ο (νν. 1---54). ΤΠο ἄεπετα], ἀε]αᾶεά γη] {1ο Ἠορες οἱ ἑακΙπσ του νήθιοπέ 
ια αξεϊδίαποε οἱ Αολῖ][ες5, Ῥαέ {εατίης ἶναί {1ο ΑΤΠΗΥ ἶ5 ἀϊδεοπτασεᾶ ὮΥ Πῖ5 αὔβεπορ 
πᾶ {1ε Ἰαΐο Ῥ]ασαο, α5 νε]! α5 ὮΥ ἔἶιε Ἱεπσίμ οἱ πιο, ἀείεγπηίπες {ο ππα]κο ἐπα] οἱ Ολεῖτ 
ἀἱδροσ]έῖοι ὮΥ  βἰΓαίασεπα; απά Ἡο πεί οοπιπιιπ]σα{ες Ἠϊ5 ἀεεῖσπ οἱ Ῥτοροξίηρ 
τοίαγΏ Ἠοπῃ {ο {ο Ῥείποες ἵπ οοππεῖ], ἵπ οσἀοτ ἐμαί, 15 επιργασεᾶ ὮΥ {πε βο]άϊῑετς, 
{ευ πιὶσμὲ Ἱπίετίετε (95ὔ-- 89). ΊΠεπ Ίε αξδεπι]ες {πε Ὑηο]ε Ἰο5έ, απά Ἱροπ 
τηονῖπσ {ΟΥ Α τεαση {ο ἄτοεεος, {ευ απαπίτποἩΣ]Υ αρτος {ο 1ΐ, απᾶ ταπ {ο Ῥτερητε {1ο 

εΏρς (84---154). ΤΠεγ ατε ἀεία]ποά ὮΥ {ἴῑιε πιαπασεππεπέ οἳ ῶγββες, νο ε]αξίῖδες 
Ώιε ἵπςο]επος οἳ ΤΠεγρῖέες (1656-- 277). Τε αδεεπι)]ν ἵ5 τεσα]]εᾶ, 5εγεγαΙ βΡεεσΒεΒ 

πηλᾶθ 9Ἡ {ο οοσαδίοΠ, απᾶ, αἲ Ἰεησί], {1ο αἀνῖορ οἳ ἸΝερίου {ο]]οσγεά, ν;πῖο]ι ὦνα5, {ο 

τηβ]κε α σεπετα] πιμδίεγ οἱ {1ε {ποοΡΒ, απά {ο ἁῑν]ᾶο {επι Ιπίο {Πεῖτ 5ενεταΙ παίῖοπ, 
Ῥε[ογα {16Υ Ῥγοσθεά {ο Ῥα{{1ε (278---48δ5). Τϊ5 ᾳἶνες οεσαξῖοη {ο ἴΊε Ῥοεί {ο επαπῃθ- 
ταίς αἲ] ἔλε {οτος οἱ {πο ἄτεε]5 απά Ττο]απβ, απᾶ 1π α Ίαχρε εαία]οσαε (454-577). 

Τ]6 ἄπιο οπιρ]ογεά {π ἐΠῖ5 Ῥοο]ς εοηβῖςί5 πο επ{ῖγε]γ ο{ οπο ἆαγ. Τ]ε 56επο 195 ἵπ {ο 
τεοῖαπ «βΠΠΡ, απᾶ ΠΡροπ {με 5εα-5Ώοσε: {ογαγάς (ο οπά Τξ ΤεΠΙΟΥΕΡ {ο Ττογ. 

ΑΛΛΟΙ μέν ῥα θεοί τε καὶ ἀνέρες ἱπποκορυσταὶ 
3 , ῃ ο, , ϱ : 

Ἐὖδον παννύχιοι, Δία ὃ) οὐκ ἔχε νήδυµος ὑπνος 

Ἱ. ἱπποκορυσταί. Έτοπι ἵππος απᾶ Ίποπι α οἸαγίοί. Ῥολο]. ἐφ ἵππων ὁπλι- 
κορύσσω, αὐπιο. Τὲ εαηποῖ, {Πεγείοχε, 5ἶρ- ζόμενοι, ἢ ἵππους κορύσσοντες' τουτέστι 
η γ, α5 5οπιθ Ἠανο Ππιαρϊπεά, ἔχοντες ἵπ- 
πείας τρίχας ἓν ταῖς κόρυσιν. Ίπ 85 
Ῥ]αος, 1έ 15 ποί]ήης ΠΊοΓε {Παη 4Π. ΟΥΠΑΠΠΕΗ- 
{8 ερίί]ιεε: 5ο {ιαξ ἀνέρες ἵπποκορυσταὶ 
ΙΑΥ Ῥο τεπἀετεᾶ ἰπιρὶγ «αγγίογε; ἴλε 
νοχᾶ ῬτορεσΙΥ εἰσίπέγίπρ {οδ Ίο ᾖφ]έ 

πολεμικοὶ, ἢ ἀφ ἵππων μαχόμενοι. 
9. εὖδον παννύχιοι. Ατδίιοί]ε {ε]]5 τι5 

(Φοξϊ. ο. 26), αι 5 Ῥ]ασε Ἰαά Ῥοει οἨ- 
Ἰθείεᾶ {ο Ὦ}Υ 8οπις οτ]ᾶσδ οἱ ἴΊιοδε πῃες. 
ΤΠΕΥ (ΠοισΗέ 16 σανε α Υετγ 1]] Ιάεα οἳ έ1ε 
τη ίαχγ ἀἰδοῖρῆπε οἳ {λε τεε]κΕ, {ο τεργθ- 
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ἸΑλλ) ὄγε µερμήριζε κατὰ φρένα, ὡς ᾽Αχιλῆα 
Τιμήσῃ, ὀλέσῃ δὲ πολέας ἐπὶ νηυσὶν ᾿Αχαιῶν. 

"Ηδε δέ οἱ κατὰ θυμὸν ἀρίστη φαίνετο [βουλὴ, δ 
Πέμψαι ἔπ᾽ ᾿Ατρείδῃ ᾿Αγαμέμνονι οὖλον ὄνειρον. 
Καΐ µιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα" 

Ῥάσκ᾽ ἴθι, οὖλε Ὄνειρε. θοὰς ἐπὶ νῆας ᾿Αχαιῶν' 

᾿Ελθὼν ἐς κλισίην ᾿Αγαμέμνονος ᾿Ατρείδαο, 
Πάντα µάλ᾽ ἀτρεκέως ἀγορευέμεν, ὡς ἐπιτέλλω. 10 

Θωρῆξαί ἑ κέλευε κάρη κοµόωντας ᾿Αχαιοὺς 

Πανσυδίῃ’ νῦν γάρ κεν ἕλοι πόλιν εὑρυάγυιαν 

ποπέ α Ὑοῖς ατπιΥ ππσιατάεᾶ, απά αἱ] έῑιο 
Ἰοαάετβ αξ]εερ. ΤΠΕΥ αἱδο Ρτοίεπάεά 16 
Ίνα τ]άϊοπ]οαβ {ο ἀεδοτῖρε αἱ ο σος 
βἱοερίησ Ῥεβίάε «πριίου. Το Ῥοί]μ έΊιεδε 
Ανβίοί]ε οἈβοσνες, {λαῦ ποίλμῖπςρ 16 ΏοΓθ 
δια] ος αἱοφαβ]ε {παπ ένο βριγα νΥ]ΙοἩ 
ριαΐ5 αἰζ {ο {λε φγεαίεγ ραπ. Όπο πιαγ αἆά, 
νηέἩ τοβρεοῦ {ο {πο Ἰαδίεγ ογϊ1είδτα, ἐ]αί 
ποίλ]ηςσ εου]ἀ ρῖνο α Ῥεΐίεν ἵπιασο οἳ {ια 
5ιρεγ]οχΙέγ οἱ οπρίζετ {ο Όνε οίπεγ σος, 
ου οἳ ἴλο Θιργεπις ΕΒεϊπρ {ο αἰἱ 5εοοπἀ 
6811568, Παπ {Πε γϊσιαπορ Ίεγε αδοτῖρεά 
1ο ἨΙπα ονεσ α]] (ήησς ἀῑνίπο απᾶ Ἠπιβῃ. 
ῬοΡΕ. ΟΕ ινε οοπβιποίῖοπ 95ε86 οη Ἱ]. Α. 
414. Τ]ε πἀ]εείίνε νήδυµος ἵ5δ α εοηβίαηί, 
ερ]ίλθί οἱ αἰεόρ ἵπ Ἠοπιετ, απά {γοπα {ῃθ 
οοπ{οχέ 1{ 15 ο]εατ]γ ΒΥΠΟΠΥΠΙΟΙΘ ψηέ]ι ἡδύς. 
Νονν έμετο ἵ5 8ἱ5ο αποί]θΥ αἀ]εοίῖνα, ἥδυ- 
µος, επαρ]ογεᾶ 1π {πο Β4Π16 8εΠ56 απά Ο0Π- 
ηεκίοη Ίη Ἠοπι. Ἡ. ἵπ Μετο. 24]. 449. 
ΑΡο]]. Ἠμοά. ΤΠ. 409. απιά οἴἷει νυτ]έετς: 
πηρπορ 16 ἶ5 ῬτοῦαΡ]ε ἐλαί Έλενο 3ο ἁ][- 
{οτοηπί Ί{ογπις οἱ {ο βαπιο ἀθγ]ναίῖνε: 1, 
ἀπάθεά, ἴ]ε ΓΟΥΤΠΘΥ Ἠα5 ποῖ ΑΤΙΡΕΏ {γοπι ΔΠ 
εττος ἵηῃ ἰγαπβοτίρίοἨ, 5ΊΠος 16 ΡΕΠΕΤΑΙΙΥ 
{ο]]ονγ5 α πνοτᾶ οἳ ν]]ο] ν ννου]ά ο]ενννῖδο 
Ῥε έ]ε Ηπα] Ἰείίεν. Τί 5 ενεη Ώθ6εῃ ΡΥο- 
Ῥοβεά {ο γειά Ίεγο ἔχεν ἥδυμος ὄὕπνος, 
απᾶ αΡΡΙΥ αἰπαί]ατ οοτγτεσοῖοης εἰδενηετε; 
Ῥαέ, βαρροβίησ 4Ἡ ΕΥΓΟΥ 1Π {πε Πτεί ἵπ- 
βίλησα, ἴε Ίδασε Ίνη5 βαμβεαιθη{]γ τθ- 
{ϊπεά, απά ἐ]λετείογο οβππος, 1π {λα {ασε οἳ 
αἲ] ιο ΜΡΘΡ. απᾶ {πο απἰ]λοχϐγ οἱ τεοεπίό 
ν/τ]δεγβ, ο ατΏΙ(γατ]]γ 5εί αδῖἀς. θε ΟήπΠέ. 
ΘΤΩΥΣΗ. 11.69. Τί τεσιτς ἵπ ΤΠ]. Κ.. 91. 187. 
Ξ. 954. ΤΠ. 464. 04. Δ. 95. παπά εἰβονηετο. 
Ῥοππο Ἠαγο ἀοτῖνεά 1ὲ γοπι νὴ δύει», 1η χα 
5εη56 οἱ απᾶε οτίγε πεφιζέ, 1.6. ἄεορ, ποιά ; 
Ῥαἱ ἐῖς νν]] θε]άοπω θιή6 ἶνε οοη{ρχέ. 

ο 4. τιµήσῃ, ὀλέσφ δὲ. Όοπιε ΜΒ. Παγο 
τιμήσει. Ἠεπες 16 Ἠα5δ Ῥεεπ Ῥτοροβεά ὮΥ 
Ύ088, Πονπιαπη, απά οί]6Υς, {ο γελά τιµή- 
σει’, ὀλέσαι, ἵπ {ιο οραῖνε; απά Ἱέ ἵ5 
αἀτηλεεά (ναί ὑμῖς θυπίακ πνο]ά Ὦα ποτε 
χορυ]αχ. Τ]ας, ΠΠ. Φ. 127. Ὥρμηνε ὃ' ανὰ 
θυμὸν, ὅπως παύσειε κ.τ.λ. ὮῬεθ, ἨΟν- 
ενετ, οἩ ΤΙ. Ε. 128. 

δ. ἥδε δὲ οἳ κ.τ.λ. τρ. ἆπ. ΤΥ. 287. 
ασ αἰίεγπαπέϊ ΡοίίοΥ δεπεπέία ίσα εδ. 

ϐ6. πέµψαι ἔἐπ᾽ ᾿Ατρείδῃ κ.τ.λ. Έοσ 
ἐπιπέμψαι.---Ώαπιπι απἀετβίαπάβ οὖλος ἵπ 
ἐΠῖ5 Ῥ]αςς {ο Ὦα ᾖοπὶσὸ {ογ ὅλος, 5ο ἰαί 
οὖλον ὄνειρον Νοι]ά ππθαπ ποίμ]πρ πποσθ 
ἔπατπ α οοπρίείο, Ἱ. 6.  σο]ογεπύ, ἄγεαπο. 
Ῥια{ αἰέ]οιρ] έἶνε Τοπῖο {οΥπ1 ο ὅλος τε- 
Ῥεαίεᾶ!γ οσσιχς5 1η Ἠοτηετ (6. σ. ΤΙ. Κ. 194): 
ΕΠ] {ο ποτε δια] βἰσπϊβοαίίοη οἱ (ο 
ερῖ(]μεί 15 ἀεείγισίντο. ΟΌοππρατο ΤΙ. Ἐ. 461. 
π17. Ῥ. 56. ὅ. 596. Ῥο]μο]. οὖλον' τὸν 
ὀλέθριον' τὸν ἐπ᾽ ὀλέθρῳ πεµπόµενον.--- 
Ἐϊου {πε τηγίµο]οσγ οἱ ἄγεαππδ, «οπιρητε 04. 
Δ. 800. ἨΤ., σ60. Ω. 119. 

8. βάσκ᾽ ἴθι. Απ. ἄε]]. ΧΙΤΤΙ. 205. (ϱμῖς 
έαπι οδέιικο ἐπφεπίο εί, φῖπ ὑπίείφαί, βάσκ 
ἴθι, τετθα ἄπο ἰάεπι εἰφπίβοαπίϊία ποπ. Πιδίγα 
Ῥοβίία 6956ε ἐκ παραλλήλου, ιἱ φωζάαπι Ῥ- 
ἴαπί; φεζ Ἰογίαπιοπέιηι 9 ἄογε Ἰπιρεγαία 
οεἰεγ]έοέΐ.  Τ]ιθ γειτρ βάσκω 15 ᾖογπιεᾶ 
ἔτοπα βάω ΟΥ βῆμι, 388 φάσκω Ίποπι φάω ος 
φημὶ, γήράσκω {Τοπ1 γηράω, απᾶ {πο κα. 

9, ἐλθὼν ἐς κλισίην κ.τ.λ. ΑΠ 6Πῃ- 
Ῥ]ιαξῖο αβγπάείοηπ. ῥῬσε]μο]. τὸ πρέπον τῆς 
ἐγκελεύσεως διὰ τοῦ ἀσυνδέτου φαίνεται. 

10. ἀγορευέμεν. ἸΙπβπϊᾶνο {ου Ιπρετα- 
νο. ΊΠε αἀἆγειρ ἀτρεκέως ἵδ ἴο Ῥε Υε6Π- 
ἀεγεᾶ ασοιγα(ε[η, πογά ΓοΥ ποογᾶ. 

11. κάρη κοµόωντας ᾿Αχαιούς. Έον 
κατὰ κάρηνα. 16 15 πιοτθ 6ΟΠΙΤΙΟΠ, Ἠου- 
ΕΥεΥ, {0 τεαᾷ καρηκοµόωντας Ιἵπ οηθ Νοτᾶ, 
πΠῖο] 15 1685 οογγεοί. Τμε Ιπάεσβπαρ]ε 
ποπ κάρη ἵβ {οττιεᾷ ὮΥ 3ροσοορθ, γοπα 
κάρηνον, ΟΥ {λε Ῥ]αγα] κάρηνα. Ίμοηρ Παῖν 
1να8 τερατάεά ὮΥ (πε απθοπί ἄτεεκβ α5 8 
πιατ]ς οἳ βἰτεπρίῃ, απά α ἵρῃ οἳ Ηρετίγ. 
Φεο Ἠετοά. 1. 89. Απςί. Ἐμεί. 1. 9. επ, 
Ἠερ. Ίμαο. ο. 11. ΈἘον οίεν παἰίοπα] σβ- 
{οπιβ ἵπ {Πῖ5 ταβρεσί, 5εε 11. Β. 642. Δ. 05. 
Ῥ. 61. Ο5 κελεύειν, απᾶά Ἰκα νοχςς, {πε 
οοηβἰγποξίοπ 15 ΠΠΟΓΕΘ τερι]αν ν(Ἡ {με ἆα- 
ἄνε, ας Ίπ ν. 50. Ἱπίγα; Ῥαΐ {Π6Υ αἱ5ο ἴα]κθ 
4η. αοομβλνε, {ο]]ογνεά Ὦγ απ Ἱπβπ]άνε, 
38 Ίηπ 5 Ῥ]αο. ἈΌεε Μαϊ. αν. αν. 5 
9580. 1. 

19. πανσυδίφ. Οπιπὶ ἐπιρειμ. Ἴμο ἆα- 
ἄνο οἱ {ο ΠοΙΠ πανσυδίη (ΑΡοῇ. Ἐλοά. 
111. 196), αβεᾷ αἀνετρία]]γ. Έτοπι πᾶν 
απὰ σεύω, πποῦεο. 19 15 ΒοπιοβῖπιθΒ ντ]δίεη 
πασσυδ΄ 
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Τρώων’ οὐ γὰρ ἔτ᾽ ἀμφὶς Ολύμπια δώματ᾽ ἔχοντες 
᾿Αθάνατοι φράζονταυ ἐπέγναμψε γὰρ ἅπαντας 
ρη λισσοµένη, Τρώεσσι δὲ κἠδε᾽ ἐφῆπται. 15 

Ὃς φάτο' [η δ᾽ ἄρ' Ὄνειρος, ἐπεὶ τὸν μῦθον ἄκουσε, 

Καρπαλίμµως ὃ ἵκανε θοὰς ἐπὶ νῆας ᾿Κχαιῶν. 
Ῥη ὃ᾽ ἄρ᾽ ἐπ᾽ ᾿Ατρείδην ΄ Αγαμέμνονα" τὸν ὃ) ἐκίχανεν 
Εὔδοντ ἐν κλισίῃ, περὶ ὃ) ἀμβρόσιος κέχυθ’ ὕπνος. 
Στη ὃ) ἄρ᾽ ὑπὲρ κεφαλῆς, Νηληΐῳ υἷί ἐοικὼς, 20 
Νέ ΄ ας άλ ΄ -. Α { 

έστορι, τόν ρα μάλιστα γερόντων τῖ ᾽ Αγαμέμνων. 
-- . / ’ - 5! Ξ 

Τῳ µιν ἐεισάμενος προσεφώνεε θεἴος Ὄνειρος 
9 .ᾗ ’ 

Εὔδεις, ᾿Ατρέος υἱὲ δαΐφρονος, ἱπποδάμοιο; 

19. Το πποτο πδια] οἰσπίβοαίῖοπ ο{ ἐ]να 
αἄνετρ αἀμφὶς, ἀετῖνεᾶ ἔποαι {ε Ῥτεροβί- 
ἴοπ. ἀμφὶ, 15, αγουιᾶ, οη. δοίι εἶάεε; απά 
ΞΟΠΙΘΗΙΠΘΣ δείωεεπ. 35 ἵη ΠΠ. Ὦ. 115. Ἠεπσε, 
ἀἰ[οεπίῖη; ας ἵη Ελ]ς Ρ]ασε. Ἐρίαίμ. ἅμ- 
φὶς φράζονται' διχογνωμονοῦσι. 30 35ο 
1π Τ. Ν. 946. τὼ ὃ) ἀμφὶς ὀρογέοντε. 

16. Τρώεσσι δὲ κῄδε ἐφῆπται. «4πᾶ 
ἐγοπθ[εν Ίατε ὄεεη σοππεσίεά τοι, 1. 6. Ώαπς 
ουευ, ση] Ῥε[α]], {με Ίγο]απς. Τε 86εεπι5 
Ώλαί έηεςε ν/ογά5 ννεγο πο 1π ἴα {εχί οί 
Ἠοππογ Ἰπ {θ πιο οἳ Ατδέοί]ε, Ῥαέ ννετα 
Ἰηπβετίαεᾶ, Ιπδίεαά οἱ ἴμε εαιδε δίδοµεν δέ 
οἱ εὖχος ἀρέσθαι, ὮΥ οετίαῖη ογ]θῖςς, ννλο 
οοποεῖνεᾶ ἰαί ἴ]ε ονῖσῖπα] πιαὰε ε αρίίου 
σαϊ]ίγ οἳ α Πε ἵπ Ρτοπηϊδῖης πΙΟΣΥ {ο Ασα- 
ΙΗΘΙΩΠΟΠ. Ἠεποε, Ῥ]αίο ἄε Ποριὸ. 11. 
επὐ ᾖη. δΔεῖ περὶ θεῶν καὶ λέγειν καὶ 
ποιεῖν, ὡς μήτε αὐτοὺς γόητας τῷ µετα- 
βάλλειν ἑ ἑαυτοὺς, µήτε ἡμᾶς ψεύδεσι παρ- 
άγειν ἐν λόγφ ἢ ἔργφ. Πολλὰ ἄρα 
Ὁμήρου ἐπαινοῦντες ἄλλα, τοῦτο οὐκ 
ἐπαινεσόμεθα, τὴν τοῦ ἐνυπνίου πομπὴν 
ὑπὸ Διὸς τῷ ᾿Αγαμέμνονι. Έο τεπιονθ 
ἐπ Ἱπεραίαίίομ, Απῑδίοί]ο ΙΠπ{οστης τας (βοξ1. 
26), ναί Ηπρρίαςδ Ῥτοροδεᾶ {ο Ἐτίης {0χ- 
νιαγὰ ἴ]ιε αοσθηί {ο έε ρεπα]ἤπα, 50 α5 {ο 
γειά διδόµεν {ον διδόµεναι, ἔνε Ἱπβηϊῖνα 
Ῥείπσ δες Ἱηπδίεαά οἳ {νε Ἱπρεταίϊνε. Επί 
αἰίποασ] {με Ώνεαπι πνου]ά, ἵπ {ῇ5 σᾳ5ε, 
π{έες {πε Ῥτοπαϊ5ο οἱ 566ε55 {ο Ασαπιεπι- 
ΊΟἨ. ἐ]ε [αἱεε]οοά ν;οπἰάἀ εαα]]γ αἰίασ]ι 
118εΙ{ {ο «αρίθεσ α5 1{5 απίποτ. ἨΜαογοβῖας 
Ἰηπ ΒοπΏΠ. Φεῖρ. 1. 7. ἀεπίες {παί ἴετα 18 
.ΠΥ Πε 1π ία 63586: Ῥθσβίδε ΑΡΑΠΙΘΙΙΠΟΠ; 
η πεσ]εσίῖπσ {ο ΒΙΠΙΠΙΟΠ ΑΕ]Ι]]68 ΙΠίο έλα 
Βε]ἀ, ἀῑά ποῦ οα]] οί αἱ] έπε ἔοτοες, απᾶ, 
οοπξεαιιεΠ{]γ, ἵπ ποὺ οδπιρ]γίης νι νε 
οοπάΙἹοΏΒ, αΏεο]γεά «ταρίίεν ἔτοπι Ἠ]5 Ρτο- 
ππβθ. Τμπετε ἵδ α θὐϊκῖησ τεβδεπιρ]απσθ 
Ῥείννεεη {5 ἆτεαπι απά {Πε Ἰγίης αρῖγέ, 
νιμῖοἩ {νε Αἱπισιίγ Ῥεγπηίίεά {ο Ίατα 
ΑΦ {ο Πή5 ἀεραπποβο; 1 Ἐΐπρς αχ. 90, 
1 ΧΧ. Καὶ εἶπε Κύριος, Τίς ἁπατήσει 
τὸν ᾿Αχαὰβ βασιλέα Ἰσραὴλ, καὶ ἆνα- 
βήσεται, καὶ πεσεῖται ἐν Ῥεμμὰάθ Γαλαάδ; 
Καὶ εἶπεν οὗτος οὕτως, καὶ οὗτος οὕτως. 

Καὶ ἔξηλθε πγεῦμα, καὶ ἔστη ἐνώπιον 
Κυρίου, καὶ εἶπεν ᾿Ἐγὼ ἀπατήσω αὐτόν. 
Καὶ εἶπε πρὸς αὐτὸν Κύριος, Ἐν τίνι; 
Καὶ εἶπεν, Ἐξελεύσομαι, καὶ ἔσομαι. πνεῦμα 
ψευδὲς εἰς τὸ στόμα πάντων τῶν προ- 
φητῶν αὐτοῦ. Καὶ εἶπεν, ᾿Απατήσεις, καί 

γε δυνήσῃ' ἔξελθε, καὶ ποίησον οὕτως. 
ΤΠο βατηε 15 τερεα{εά 1π 9 (Πτοπ. χνΠ. 19. 
Της 1 {γεππεπ{]γ Παβρρεης (Παέ ένο Ὦεἶίγ 
αεσοπιρ]ίσμες Ἠ]5 Ἱαάσπιεηίς Ὦγ πιεαῃ5 οἳ 
έπο Ρεγνεν5ο υ]οκεάπεςς οἱ Ἠϊ5 ογεαία»ες. 
---"ἐφῆπται. Ῥετ[. Ρ855. {ποπ ἐφάπτω, ζπ- 
προ. Ῥε]μο]. ἐπήρτηται, ἐπικρέμαται, 
τουτέστιν ἐπίκειται. 

19. περὶ δ ἀμβρόσιο κἐχυθ᾽ ὕπνος. 
Τε γετῷ περιχέω ΟΥ περιχεύω, οἴγομτι- 
(Πιπάο, {γδαπεπί]γ βἱρπῖβες {ο εππόγασε; απᾶ 
5ο ἀμφιχεύω, ἵπ Ἡ. Ἡ. 914. 04. Π. 214. 
Ἠεπεε (λεςδε νεγρς αγε ρεααζα]]γ αβρρ]ᾗεά 
{ο εἰέερ, 80 35 {ο ἀεποίε 1ΐ8 ον Ρο8- 
βοβ5ίοπ οἳ ἐἶιε παπά. Όοπιρατε Ἡ. 5. 255. 
Ψ. 69. ἘΤ]ε αρριϊσαίοπ οἱ πε ον 18 
Ρτεσῖβε]γ εἴπη]αν Ίπ ν. 41.--ΟΕ ἀμβρόσιος, 
5εε οἩ ΙΤ]. Α. 629. 

90. στῆ δ’ ἄρ ὑπὲρ κεφαλῆς. Απ. ΤΥ. 
105. Ώετο]αί, εἰ εαρτα οαριί αφ. Εδία- 
πας. Ῥοϊπίς οπέ Ό]ε βίγιοῦ οοτγθοίπεςς οἳ 
{πε αοὔῖοπ οἱ πε ἄτεαπ. 1 τεδί προΠ 
{πο Ἠεαᾶ, 45 ἴ]λε 5εαί οἱ {με Ἱπιαρίηαίῖοη 5 
16 α85διπιες {πο αἰπαϊ]ίαάο οἳ ἴε Ῥεγβδοῃ 
πηοβί αρίεετηεά ὮΥ ΑσΑΠΙΕΙΗΠΟΠ, απά, {εγο- 
{ογ6, πιοδί Ιε]γ {ο οεσαΡρΥ 5 εἱεερῖπσ 
ἐποασΕί5ς απἀ, Ἰπδέ αἲ {πο Ιπδίαπέ οἱ Πῖ5 
να] ης, 16 Ιθ4Υ65 ΑΠ ΙΠΙΡΥΕΡΘΙΟΠ Ἱροηῃ 5 
6ΕΗΡΕΡ, 45 οἱ οπε Πανίης ]αδέ οεαςδεὰ βΡροα]ς- 
ης. 
τν, µιν. ΤΗΙ5 πιαδέ Ῥε {λε αεοιδαΏνε 

Ἀ{ἴεγ προσεφώνεε, ποῖ ἐεισάμενος : 101, Το 
ἀεποίε ᾖπιδε[{, αὐτὸν ννοα]ᾶ Ἰανε Ῥεεπ 
βάάεά. Ῥεε Βαοΐ. ἄν. απ. Ρ. 296. 

29. δαϊφρονος. 1Τὲ 15 ννονί]αγ οἱ τεπιατίς, 
Όναί {πτοισμοαῦ πε ΤΠαἀ, ναί {πε εχοερ- 
Ώοπ οἳ {πε ]αδΐέ Ῥοοςς, {Πῖ5 αἀ]εσᾶνο βρηίπες 
ὀγατε; 1π ἴπε ]α5ί Ῥοοίς, απάἆ (Πτοισ]οιί {Πε 
Οάγεςεο, ῥγιάεπί. ἴπ Ηεείοά 1έ 15 αδεᾶ α5 
1π ἴε Τ]αᾶ. Το ἱππόδαμος 15{ο Ῥετείεγτεά 
πο εφιπι ἀομιίον, οἱ Ὑϊχρι] ραξεῖηι, 
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Οὐ χρὴ παννύχιον εὔδειν βουληφόρον ἄνδρα, 

Ὦ, λαοί τ ἐπιτετράφαται, καὶ τόσσα µέμηλε. 25 

Νῦν ὃ᾽ ἐμέθεν ξύνες ὦκα' Διὸς δέτοι ἄγγελός εἶἰμι, 
συ 3’ ΣΑ , / ο ὁ ’ 
Ὁς σευ, ἄνευθεν ἐὼν, μέγα κήδεται ἠδ᾽ ἐλεαίρει. 

Θωρῇξαί σε κέλευσε κάρη κοµόωντας ᾿Αχαιοὺς 

Πανσυδίῃ’ νῦν γάρ κεν ἕλοις πόλιν εὐρυάγυιαν 
Τρώων’ οὐ γὰρ ἔτ᾽ ἀμφὶς Ολύμπια δώματ᾽ ἔχοντες 30 

᾿Αθάνατοι φράζονται' ἐπέγναμψε γὰρ ἅπαντας 
Ὕρη λισσοµένη, Τρώεσσι δὲ κἠδε᾽ ἐφῆπται 

Ἐκ Διός' ἀλλὰ σὺ σῇσιν ἔχε φρεσὶ, μηδέ σε λήθη 
Αἱρείτω, εὖτ᾽ ἄν σε µελίφρων ὕπνος ἀνήῃ. 

Ὃς ἄρα φωνήσας ἀπε[βήσετο' τὸν ὃ ἔλιπ᾽ αὐτοῦ 35 

Τὰ φρονέοντ᾽ ἀνὰ θυμὸν, ἅ ῥ οὐ τελέεσθαι ἔμελλε. 
Φη γὰρ ὄγ αἱρήσειν Πριάμου πόλιν ματι κείνῳ, 
Νήπιος' οὐδὲ τὰ ᾖδη ἅ ῥα Ζεὺς µήδετο ἔργα. 

Θήσειν γὰρ ἔτ᾽ ἔμελλεν ἔπ᾽ ἄλγεά τε στοναχάς τε 
Τρωσί τε καὶ Δαναοῖσι διὰ κρατερὰς ὑσμίνας. 40 

Ἔγρετο ὃ ἐξ ὕπνου, θείη δέ µιν ἀμφέχυτ᾽ ὀμφή" 
ἝἜζετο ὃ) ὀρθωθείς' μαλακὸν ὃ ἔνδυνε χιτῶνα, 

Καλὸν, νηγάτεον, περὶ δὲ μέγα [άλλετο φᾶρος, 
Ποσσὶ ὃ) ὑπὸ λιπαροῖσιν ἐδήσατο καλὰ πέδιλα, 

᾽Αμϕὶ δ᾽ ἄρ᾽ ὤμοισι [βάλετο ξίφος ἀργυρόηλον, 450 
-- .. ”’ 

Εἴλετο δὲ σκηπτρον πατρώϊον ἄφθιτον αἰεὶ, 
Σὺν τῷ ἔβη κατὰ νῆας ᾿Αχαιῶν χαλκοχιτώνων. 

2 ο ΄ ιά Ν / μ / 

Ηὼς μέν ῥα θεὰ προσεβήσετο μακρὸν Ὄλυμπον, 
./ 

Ζηνὶ φόως ἐρέουσα καὶ ἄλλοις ἀθανάτοισιν. 

Αὐτὰρ ὃ κηρύκεσσι λιγυφθόγγοισι κέλευσε 50 

Κηρύσσειν ἀγορήνδε κάρη κοµόωντας ᾿Αχαιούς. ρ γορ ρη κομ χ 
94. οὐ χρὴ παννύχιον κ.τ.λ. ΤΠεο- 

οεἵό. Τάγ]. ΥΤΤΠΙ. 66. οὐ χρὴ κοιμᾶσθαι 
βαθέως σὺν παιδὶ νέµοντα. Ῥομο]. αἄ ἴοο. 
τοῦτο δὲ ἐξ Ὁμήρου ἔχει. Τε βεπίίππεπό 
15 αἶδο Ἱπηίαίεά ἵπ β]]. Πα]. 111. 172. Τωγρε 
ἄιιοῖ 8ΟΠΙΠΟ ἑοίαπι ο0πΒΙΊΠΕΥΕ ποσίεπι. Όοπι- 
Ῥαγε 45ο Μακ. Ττ. ὈϊβΒ. 21. Φἱοῦ. Ῥετπ. 
46 

26. ἐπιτετράφαται. ΈἘον ἐπιτετραμμέ- 
νοι εἰσί.---μέμηλε. ὮΥ Άγποορο {0γ µε- 
µέληκε. 6ε Ρτε]ϊπι. 0)55, δεοί. ΤΥ. 

27]. ἄνευθεν ἑών. μΜοαῖ. ἐν ᾿Ολύμπῳφ. 
γαρ. ἀπ. Ύ. 26. Ιππρεγίο νΓοσίς ]ιο τεπῖο, 
φμζ οἰαεεῖδις ἴσπεπι Πεγιῖέ, 6 οσο ἵαπᾶεπι 
πϊδεγαίΐις αὖ αἴίο εδ. 

95. ἀπεβήσετο. Ἱπιρετίεοί, {γοπι ἆπο- 
βήσοµαι. Α Πεν; οἶαδε οἱ νεγρς ατῖςες, 
Ραγοπ]αχ]γ ἵη ἔλο Ῥοείβ, ἔγοπα {ο {αίατα 
οἳ ιο Πτεῦ {οτη. ΊΤΠαςβ δύσομαι, ἴγοπι 
δύναµαι, {γε(ποπ{]γ ο6ςΙΥΑΒ. ο αἶδο λέξεο, 
ἔτοτη λέγω, Ἡ. 1. 619; ὅρσεο, {χοπι ὄρω, ΠΠ. 
Δ. 304. 264 : απᾶ οίπετς. 

36. ἅ ῥ οὐ τελέεσθαι ἔμελλε, Ῥεε ΟΠ 
Τ. Α. δ. 99. 39ο αἶδο ἹπιπιεάΙαθεΙγ Ῥε]ονν 
ν. 98. ὮΤὲ 15 Ῥτορεσ {ο τεοογά α {ανουτῖίε 
χεαᾶῖης, ἤμελλον. Όρου ἴ]α Ῥτϊποῖρ]ε ο 
βϊνῖης {πο Ῥτγείεγεπος {ο {ε 1ε5ς τεσπ]ασ 
οσπη, 16 εΠοι]ά Ῥε αἀορίεᾶ ; Ῥιαΐό Ἠετο {ια 
να]σατ ἀῑείίοηπ οππποῦ Ῥο εδ] ἀἹερ]ασεά. 
Φ6ε, ἨΟΝΥΕΥεΣ, οἩ γ. 87. 

38. οὐδὲ τὰ ᾖδη κ.τ.λ. Ἐοχ τὰ ἔργα, 
ἅ ῥα κ.τ.λ. 1Τΐ αρρεη5 ποξ ππ{γε(πεΠ{]Υ 
ἐλαί {πα ποαπ, πνΠΙεὰ 5Ποα]ά Ῥγεσθάε {με 
τε]αίνα, {ο]1ουΝ5 1 ἵπ {λε 6ΩΠ1Θ 35ο. Όοπι- 
Ρατο ΤΠ. Η. 187. 1. 1ὸ1. Ῥ. 641. Ῥεε Μαιό. 
αν. αντ. 6 474. 4. 

99. θήσειν γὰρ ἔτ ἔμελλεν ἐπ᾽ ἄλγεα. 
Έοτ ἐπιθήσειν. 

4]. ἀμφέχυτ' ὀμφή. εε αΏογε οπγ. 19; 
απᾶ οἩ ΠΠ. Α. 106. 

435. νηγάτεον. Ίειο; Ίποπι γίγνομαι. 
Το ννοτᾶ τεσατ ἵπ ΤΙ. 5. 195. 

46. πατρώϊον ἄφθιτον αἰεί ες 0Η ν. 
95. Ἱπίτα, 
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Οἳ μὲν ἐκήρυσσον, τοὶ δ ἠγείροντο µάλ᾽ κα. 

Ῥουλὴ δὲ πρῶτον µεγαθύµων ζε γερόντων 
Νεστορέῃ παρὰ νηϊ Πυλοιγενέος [βασιλΏος" 

Τοὺς ὅγε συγκαλέσας πυκινὴν ἠρτύνετο βουλήν" 56 

Κλῦτε, φίλοι θεῖός µοι ἐνύπνιον ἦλθεν Ὄνειρος 
2 [ς Ἀ / / μ / οί 
Αμ[ῥροσίην διὰ νύκτα, μάλιστα δὲ Νέστορι δίῳ 

Ἐϊδός τε, μέγεθός τε, φυήν τ᾽, ἄγχιστα ἐῴκει. 

Στη ὃ᾽ ἄρ᾽ ὑπὲρ κεφαλῆς, καί µε πρὸς μῦθον ἔειπεν' 
Εὖδεις, ᾿Ατρέος υἱὲ δαΐφρονος, ἱπποδάμοιο; 60 

Οὐ χρὴ παννύχιον εὔδειν βουληφόρον ἄνδρα, 

Ὦ, λαοί τ᾽ ἐπιτετράφαται, καὶ τόσσα µέμηλε. 
Νῦν ὃ᾽ ἐμέθεν ξύνες ὦκα' Διὸς δέ τοι ἄγγελός εἰμι, 
Ὃς σευ, ἄνευθεν ἐὼν; μέγα κήδεται ἠδ ἐλεαίρει. 
Θωρῆξαί σε κέλευσε κάρη κοµόωντας ᾿Αχαιοὺς 66 

Πανσυδίῃ' νῦν γάρ κεν ἕλοις πόλιν εὐρυάγυιαν 
Τρώων οὐ γὰρ ἔτ ἀμφὶς Ολύμπια δώματ᾽ ἔχοντες 
2 / / . / Ν ϱ Αθάνατοι φράζονται' ἐπέγναμψε γὰρ ἅπαντας 
ρη λισσοµένη, Τρώεσσι δὲ κἠδε᾽ ἐφῆπται 

- Ν 

Ἐκ Διός' ἀλλὰ σὺ σῇσιν ἔχε φρεσίν. Ὡς ὃ μὲν εἰπὼν 70 
1’ ον) , 9 δὲ λ 9 ) μι ο) 
Ω,χετ᾽ ἀποπτάμενος, ἐμὲ δὲ γλυκὺς ὕπνος ἀνῆκεν. 

ἸΑλλ’ ἄγετ, αἲ κέν πως θωρήξομεν υἷας ᾽Αχαιῶν. 
- ΝΑ 

Πρῶτα ὃ ἐγὼν ἔπεσι πειρήσοµαι, ἢ θέμις ἐστὶ, 

69. βουλή. 9ο ΐμο Ῥερδί ΜΑ55. Τ]ηοτι]- 
δ.σ τεπᾶϊης ἶ5 βουλὴν, ἵπ {πο αοραβδα(Ίνε ; 
Ἀπά Ίῃπ Ἰαΐου ντίίευ5 ἴζειν ἵδ Ρεπεγα]]γ 
Ἀοΐῖνο ; Ῥαὲ ποπ/Ίετε ἵπ ΗοπΙεΥ, εχοερέ ἵπ 
1]. Ω. ὅ55. Όοπιρατε ν. 96. 

54. Νεστορέῃ παρὰ νηϊ Ἡ. βασιλΠος. 
ΤΠο ρεη]ένε βασιλῆος 5 ἵπ αΡΡΟΒΙΙΙΟΠ 
πη(] Νέστορος, Ἰπιρ]εᾶ 1π ἴπο αἀ]εσοίῖνα 
Νεστορέῃ. ὮῬο Ἡ. Ε. 74]. Ὠοργείη κεφαλὴ 
πελώρου, Τ0Υ Ῥοργόνος πελώρου. ΈΤ]α 
84Π16 οοπβἰγιο(ῖο 15 αβεά Ιπ ΦοΡΗ. σᾳ4. Ἐ. 
207. Απίϊσ. 1197. Οοπιραγε 35ο Π. Ε. 
108. 04. Λ. 684: απὰ 5εε Μαϊ. αγ. αν. 
6 451. 1. 

56. ἠρτύνετο βουλήν. «(οπαίιπι Το- 
Φοδωῦΐ.---πυκινήν. ῥῬθε]ο]. συνετὴν, σώ- 
Φρονα. ἘῬτορετ]γ ῖς αἀ]οείῖνο βἰσπϊβες 
σοιπρασί, ἄεπδε, »οὐίᾶ; α8 ἵπ ΠΠ. Δ. 281. Η. 61. 
9ηᾶ εἰδενπεγο; απά Ιηπ α 5εοοΠπάαΣΥ 8ΕΠΡΕ, 
Ογιάεπί, 4.66, οιππῖπα; Ῥαῦ Έλεγε 15 59Π1Θ 
ἀϊβιοι]ίγ οἱ] ἵπ τασῖηρ ἐπα οτὶρῖη οἱ ία 
ππείαρμοσίσα] πιθαπῖης, απᾶ ἵπ αἀ]αδίῖτρ 168 
αΡΡΠολίΙοη {ο ἀπτεγεηπί ΡαβδαΡθ65. Έος ίμα 
δοοᾶ Βεπς5ο, 566 ΤΠ. ΤΠ. 203. 1. 76. Ο. 461. 
απᾶ εἶδεν]ετεα; απᾶ {οΣ {ἴπο οίπεν, Ἡ. 7. 
187. Ἠετοά. ΥΤΙ. 141. 

66. ἐνύπνιον. Ἐος κατὰ τὸ ἐνύπνιον. 
67. ἀμβροσίην νύκτα. εθ οἨ Π. Α. 

529. Ἡ. 287. ΤΠ ερἰλεί 15 αρρ]ιεᾶ {ο ἴ]ε 
π]σηέ 35 ἀενοίεά {ο Βἱεερ, τλίΠευ {Π8Η, α5 

ΒΟΠΊ6 Ξ1ΡΡΟΡΘ, Ῥεσααδο ΤπεΠ αγ8 τε[γορ]εά 
Ἰη {ο πὶσμ{-πηο, 

ΤΙ. ᾠχετ' ἀποπτάμενος. Φεθ ο ΤΠ. Α. 
949, 

7ο. ἀλλ᾽ ἄγετ αἲἴ κἐν πως κ.τ.λ. 
γΠ]οῖβοπ: λείπει τὸ σκοπήσοµεν. 319 
ε]Ιρείς ο{ ἠ5 νετῇὮ 16 νεγγ «ΟΠΙΠΙΟΠ Ῥείογθ 
Όνε ρατίῖσ]ες εἴπως, αἴκε, εἰ ἄρα, απᾶ ἴιο 
Ἠκθ. Όοπιρατο 1]. 7. 94. 975. απᾶ εἶδε- 
πἨεσθ. ο ἴπ Ν. Ἐ, Ματὶς χὶ. 19. Αοίς 
πχνιι. 12. ἜΤ]ο Τμαὔηςδ 5οπιεππεΒ πιλκο α 
ἴπηῖ]ας οπιὶδδίοη. Οσο. Ἡρ. Εϊν. ΤΙ. 9. 
Φιοᾶ {6 αἀειιπί Πεηο οΠιπ6 (5ο. Ῥετεοπίλ- 
ἑασ]). ὖ φιᾶ ο]. Ῥπείοῃ. ΤΥ. 2. Γαοϊῖς 
{ᾷ 8απε Ί1Τθεγίο ραΐϊεπίαε, (νϊδατο) δἱ ρε Ίαθ 
πιαπειε[εγί ᾖοβθεί Τεγιπι εἶι ἱπσοπίωπ. Τα 
Ξ6ης5ο 15 ΒΙΙεὰ αρ ἵπ ΤΠ. Ῥ. 652. Σκέπτεο 
νῦν, Μενέλαε διοτρεφὲς, αἴκεν ἴδηαι. Ὦεε 
Ῥο8 ΕΙΡ. αν. ρ. 407. 
79. πρῶτα ὃ ἐγὼν κ.τ.λ. ΊΤπε Ῥεςίέ 

οοΙπΙεΠίΑΥΥ προπ {πε Πγδί ρατί οἳ ἐπ 
Ῥοο]ς 15 ἵπ Τοηγβῖα5 ο{ ΠαἱΙοατπαβδας, νν]ιο 
Ἰα5 σῖνεη 15 απ αἀπίταρ]ε εχρ]ολίῖοπ οἳ 
ἔπο ννηο]ο ουπάιεί οἱ ΑΡΑΠΙΕΠΙΠΟΠ 1π Ἠ158 
βοσοπά ἰτοβίῖςε, περὶ ἐσχηματισμένων. Ἡο 
βαγ5: Τί Ῥτίπου ᾖιαᾶ ποἰλ]ίπφ 8ο Ἰπιιοὶ αἵ 
Ἰεαγέ αξ {ο ἄπαιο ἐ]ιαο ἄγεε] ο α θαΐίΐα, χο 
Ίπειο πού Ίνοιυ {ο ργοσρεᾶ τοἰ(]οιέ «4 ο]ζζες. ιο]ό 
λαᾶ Ίιδί γεπγεά Ίγοπι ἴ]ιο αγηιή; απ 1υαφ 
αργτε]ιεπεΐοε ἔ]ιαί ἴ]ιο (ἀτεε]να, ο Ίοεγο αἷς- 
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Καὶ φεύγειν σὺν νηυσὶ πολυκλήϊσι κελεύσω" 

Ὑμεῖς ὃ᾽ ἄλλοθεν ἄλλος ἐρητύειν ἐπέεσσιν. 
”/ “ ὁ} ὃἃ 3. ἐν 3 ος ο.ε . ἴσι ὃ ἀνέ 
Ητοι ὅγ᾽ ὣς εἰπὼν, κατ᾽ ἄρ᾽ ἔζετο' τοῖσι ὃ ἀνέστη 

ς 5 Νέστωρ, ὅς ῥα Πύλοιο ἄναξ ἦν ἠμαθόεντος. 
ιο) 9.» , . , Δ , Ξ 
0 σφιν ἐὐφρονέων ἀγορήσατο καὶ µετέειπεν 

ον Ὢ φίλοι, ᾿Αργείων ἡγήτορες ἠδὲ µέδοντες, 
Εἰ μέν τις τὸν ὄνειρον ᾿Αχαιῶν ἄλλος ἔνισπε, 80 

Ψεῦδός κεν φαῖμεν, καὶ νοσφιζοίµεθα μᾶλλον" 
Νῦν ὃ᾽ ἴδεν, ὃς μέγ᾿ ἄριστος ἐνὶ στρατῷ εὔχεται εἶναι. 

᾽Αλλ’ ἄγετ᾽, αἲ κέν πως θωρήξομεν υἷας ᾿Αχαιῶν. 

ὋὪς ἄρα φωνήσας, βουλῆς ἔξ ἦρχε νέεσθαι’ 

Οἱ ὃ᾽ ἐπανέστησαν, πείθοντό τε ποιµένι λαῶνι 85 

Σκηπτοῦχοι [βασιλῆες' ἐπεσσεύοντο δὲ λαοί. 

«Ῥεακεᾶ αἱ ἔ]ο ἀεραγίιγο οἱ «4 ο]]ε, πιζφ]ι 
ειδε οδεάίεπσ ἴο Ἰῖς ογάσγ, «]οιι]ᾷ ια αὖδο- 
ζωΐεῖη οοηηπιαπᾶ ὑ. Ίπ ἐλμῖ οἴγοιπιδίαπος, ]ι6 
Ίγομοβεβ ἴο ἰ]ιο ῥγίποσ ἴπ οριποῖζ ἴο πια]νο α 
ἔγίαί οἱ αγπιῖπᾳ ἰ]ο (γεοίαπς, απ [εν απ 
σρεαϊἰσπέ ᾖὔπιθε[; το]ίοῖν α8, ἐ]ναέ ᾖιο β]ιοιζᾶ 
φοτιπᾶ {Πεν ἀἱδροβίζῖον, ὂή επ]ιογέΐπφ επι ἴο 
φού φαῖζ Γον ἄγεεσε; Ὀμί ἐ]αί ἴλστ ο οἴ]ιεν 
Φτίποες ἱιοιίᾷ ὂο τοαᾶψ {ο ἀἱδειαάᾶε απᾶ ἆε- 
ἑαΐτι ἐλοπι. ΙΓ απ οὐ]εοί ο ἐλῖθ εἰγαίαφεια, 
ἔ]ιαί «4Φαπιεπιιοπ” λος 80Οπιό ωουίά ὂε 
φαύπεῦ ἴ] ιο αγπι οι {αΐο Ἰάπι αἲ Πῖ 
αγά, τολέο] Ώαςθ ΌΕΥ/ Ῥγοδαὐία; ἰν ἵ8 ἰο ὂε 
απφιοεγεᾷ, ἐ]ιαί Πῖς ἄεείσπ ἴαχ ἄεαρεγ ἴ]ιατ ἐ]νσι! 
ἐπιαφίπε; ΠΟΥ ἄῑᾶ Ἰιο ἀερεπᾶ 1ήροπ Ἰμῖ βρεεο]ν 
οπ[η ]ογ ἀείαἰπίπο ἴ]εη. «ο ἰαᾷ 8οπιθ σαµ8ό 
ἰο Ίεαγ ἴλο γε λαᾶ α Ῥΐφιε αφαϊπεί Πΐπι, 
οο]ίο]ι ]ισὴ ιαᾶ σοποεαϊσᾶ ; απᾶ ιο]αίουεν δὲ 
1ρα»; ]ιο Ἰιάφεά {έ αὐφοζιίεῖψ πιεοεβδαγὴ {ο ᾖποιῦ 
{ἱ, ὀε/οτε Ίιε ῬγοσεεΙεᾶ {ο α θαΐο. Πε ἴ]εγε- 
7ογο Γγπῖε]ιεβ ἴἶνεηι τοὐέ]ι απι οσσαφῖοη ἴο πιαπῖ- 
ε5ί- δέ, απᾶ αἱ ἴ]ια δαπιο ἐἴπιο γουϊᾶες αφαϊπεύ 
απη Πί ε[εοίς ἵν πιἰφιέ Ἴναυο, ή Ἰῖ θεογεύ 
ογᾶεγθ {ο ἴ]ο Ῥτγίπος. Πέ φιοσεεᾷς αοσογζ- 
ἐποίψ; απ τω]οι ἴ]αο ἔγουρ απο πππῖπᾳ 
{ο επδατ]ο, ἐ]ιεή αγο κίορρεά ή ζψβεε απιά 
1εκίον. ῬορΕε. Ἡ θέμις ἐστί. Τ]Πα οοπι- 
ΠΠΟΏ τεαᾶῖπα, ᾗ θέμις ἐστὶ, να5 τοἰαϊπεά 
Ἰη ἴπο Πτδί οάϊμοπΣ νἨΙοΙ, 1 οοττοσῦ, 
πηαβίέ, ἀουρί]εβς, Ὦε τεηπάετεᾶ, α5 ἴἶετο 
βἰαΐεάὰ, φια ᾖ9 οί (5οῖ]. ἓν ἀγορῇ) : ἴπαβ- 
πηπο] 35 ᾗ αἱνναγς βἰσηϊΠες φµα 1π ΗΟΠΠΕΣ, 
πενεχ φιοπιαζπιοᾶωπι. Ὁοπιρατο 3159 ΤΠ. 1. 
99. Τί 18 οἶθατ, ΠονΤΕΥΕΣ, {γοπι ΤΠ. Γ. 194. 
8πᾶ εἰδεν]μεγα, {λαέ έ1ε ἔναο Ἱπιροτί οἱ {λα 
Ῥήσαβο ἵ5 φιοᾷ Πεγὶ βοἷεί; απὰ Ἰεποο 1έ 18 
ΊΠΟΣΘ {Παπ Ρτοβαβ]θ {παί {πο έταο τεκάῖπς 
18 ἔλαῦ πουν οχΠϊρ](εᾶ,πιογο εβρεοία]]γ α5 16 
6 αοἴιθ]]γ 5ο τει ἵπ Ο. 1. 268. ϱ. 
2856. Όοπιρατε αἱδο Ο. Δ. 691; απ 5εθ 
Ἠετπιαπη οη Ἠοπι, Ἡ. ἵη ΜΤοτο,. 24]. ΈΤ]α 
γε]αίῖνα (ας τείετΏ {ο ἴ]ε επίγο οἶαιδε 
πρῶτα ὃ ἐγὼ κ.τ.λ.; απά 1ὲ ν/ας έ]ιε οι1β- 
ἴἔοπα {ος {πο Ῥτ]ησθ, Νο βπηπποπεᾶ {με 

556ΠΙΡΙΥ, {ο ορεῃ ἴῑο Ὦπβίπεςς, ὮΥ ἀεείαν- 
Ἰης ο ορ]θοί ννηῖο] πο Ἠαά ἵη νίεν. Τῃ 
ἔιο Ὑεπείίαπ Μ5. ἴῑο τεκάϊπς 185 ἡ θέμις 
ἐστί. 

74. φεύγειν. ΒΙπΙΡΙΥ, {ο ἀεραγέ; απᾶ 80 
η ν. 140. Τ]ο ερῖ]εί πολυκλήϊς, λαοῖπα 
πια!) Όεπο]ιον οἳ ΤοΕΥ5, 15 ποῦ ἀετῖνεά {τοπι 
κλάω, Παπφο, ποσογάἶηρ {9 {πο εκρ]απαΜῖοπ 
οἱ Επδίκίμίας: Ῥαΐ ἔγοπα κληϊς, [οπίοὸ {ου 
κλείς,. Φο]ο]. πολυκλήϊσι πολυκαθεδροις, 
ἐξ οὗ πολυκώποις κλεῖδες γὰρ καλοῦνται 
αἱ τῶν ἐρεσσόντων καθέδραι. 

75. ὑμεῖς δ' ἄλλοθεν ἄλλος κ. τ. λ. 
ΒΙΡΡΙΥ µέμνησθε Ὀείοχε ἐρητύειν. 3ε6 ΟΠ 
ΤΙ. Α. 20: απᾶ {λαο ποίο ον Ειπρ. ΕΠΗ. 
19609. Ῥεπία]. ἄταο, Ρ. 976. 

79. ἡγήτορες ἠδὲ µέδοντες. «Πεαᾶετε 
απᾶ οοιτθεἰίου. Ἑπδίαίι. δηλοῦται διὰ 
μὲν τοῦ ἡγήτορες, τὸ τῶν βασιλέων ἦγε- 
µονικόν' διὰ δὲ τοῦ µέδοντες, τὸ βουλευ- 
τικόν. 
8Ι. νοσφιζοίµεθα μᾶλλον, οι. ἢ πι- 

θοίµεθα. ἩἨΕΥνΗ. ΤΠε βεππηεπί οἱ 5 
Ῥάββηρε 15 ΠΕΑΥΙΥ αἰ]εά ίο ἴπο {ο]]ονν- 
ης {γοπι Αγτίαπ. Ἐκχρεαϊέ, Α]εχ. ΥΠ. Οὐ 
γὰρ χρῆναι οὔτ οὖν τὸν βασιλέα ἄλλο 
τι ἢ ἀληθεύειν πρὸς τοὺς ὑπηκόους, οὔτε 
τῶν ἀρχομένων τινὰ ἄλλο τι ἢ ἀληθεύειν 
δοκεῖν τὸν βασιλέα. Ῥο αἱξο Οαἱπ{]. Πιδῦ. 
Οταί. 1Υ. 9. Ίεο ιά φάει ργαίεγίδο, 
φπαπίαπι α[[εγαί άεπι επροβϊοπῖ παγγαπίῖς 
αιοίογίᾶε. Όπ {πο οἴπεγ Παπᾶ, «οπΙραΣθ 
Ἐσ]αβ. 1. 16. ΟΜΕ νε οοπβἰγιοἰῖοη. 996: 
Μαις. αν. απ. δ 604. 2. 

82. εὔχεται εἶναι. . 366 οἩ ΤΙ. Α. 91: 
απά οἱ ιο εχργεδδῖοη μέγ᾽ ἄριστυς, οἩ Ἡ]. 
Α. 69. 

84. Ὑπα]ρο ἐξῆρχε, απᾶ 5ο Επδίαίμίας, 
Τπε οοπιρουπᾶ νετὺ, ἨἩούνενες, 15 ανναγ5 ἵπ 
ἨοπιθΣ, νὰ λε Αἴησ]ο εχοερίοπ οἱ ν. 
2715. 1πῇνα, Γο]οινεᾶ ὮΥ α ρεπ]ῖνο οἱ (νε 
(λίπα Ῥεριπ ; 45 Τ]. Σ. 61. Θέτις δ' ἐξῆρχε 
γόοιο. Οοπιρατο ΤΠ]. 7. 916. 605. Χ. 450. 
Ω. 747. οί απᾶ Ἠεγηα, ἐετείοσε, Ἠανθ 
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η - ” 

Ηύτε ἔθνεα εἶἷσι µελισσάων ἀδινάων, 
.) - λ 

Πέτρης ἐκ γλαφυρῆς αἰεὶ νέον ἐρχομενάων, 

Ῥοτρυδὸν δὲ πέτονται ἐπ᾽ ἄνθεσιν εἰαρινοῖσιν' 
Σ1 / 

Αἱ μέν τ᾿ ἔνθα ἅλις πεποτήαται. αἱ δέ τε ἔνθα, 
Φ - ”! ο 

Ὡς τῶν ἔθνεα πολλὰ νεῶν ἄπο καὶ κλισιάων 
2 ..” / ’ α) / 

Ηϊόνος προπάροιθε [βαθείης ἐστιχόωντο 

Ἰλαδὸν εἰς ἀγορήν' μετὰ δέ σφισιν Ὄσσα δεδῄει, 
ἓ] , 3 ν ” ο δι, Οτρύνουσ’ ἰέναι, Διὸς ἄγγελος' οἳ ὃ᾽ ἀγέροντο. 

Ρχορετ]γ 5εραταίεᾶ {ο Ῥτεροδίάοη {γοπα 
Όιε νετο. 

87. ἠὗτε ἔθνεα εἶἷσι κ.τ.λ. ΤΠο ϱἱ- 
τη]]ες οἳ Ἡοππεγ Ἠανε Ῥεεπ απῖνειςα]]ν αᾱ- 
πη]χγεᾶ {ου πεῖτ Ῥεαιίγ απᾶ οοττεσίπος», 
απᾶ {ο ἔε Ιπέεηδίίγ οἱ {εε]ῖπσ απᾶά αοοιι- 
ΥΑΟΕΥ οἳ Ρετοερίοπ ὙΠῖοὰ {πεγ οχΗῖρίε, 
ΤΗϊς ἶ5 ἴἶιε Βνςί οἳ 4Ώονα ἴπνο Ἠαπάταά, 
νλ]ο] οσσσ Ἱπ ἴἶιο Πιαάς απἆ, Ί]κα πηοδέ 
οἳ {πποβε πμ] 5αεσεεά, Ίας Ῥεοπ Ἱπιίαίεά 
Ὦγ Υπχρη. ἄππ. 1. 494. ()μαζὶς αρεε ακίαίε 
ποτα ρε Πογεα γατα Ἠπεγοεί 5ιῦ 5οῖ ἴαδοτ, 
οι φεπῖς αἀιίος Γάμοιπέ Γωίμς, αμέ σαι 
ἐἰφιεπίία ππε]ία ἱραπί, εἰ ἁι[οί ἀῑδίεπαιπί 
πεοίαγο οε[ζας; δτο. Αραϊπ ἵπ Αη. ΥΠ. 707. 
«ο τε[ωῖ ἵπ γγαξϊς, δὲ αρες φείαίε 5εγεπα 
ΣΤογίνις ἐπειάιπέ οαγῖς, εἰ οαπαϊᾶα οἴγοιτι 
{Μία Πάπας κἰγερῖέ οπιπὶ ΠΙΙΥΠΙΙΤΕ 
σαἹπρης. Τ]ε βἰπιῖ]ες 1π ας] Ῥοεί Ἠανε 
Όλείν Ῥεευ]ίας Ῥεαιῖες, ἐποαρ ἔμε ἀεδίσα 
-. ἔπαπα 15 νενΥ ἀϊΠετεηί, Ἰαστοῦ. πο 
11. Τις ἀεοτρίας αρες α Υἱτοι[ίο 
ο. αὖ ΗΟπιετο ταφαἙ. «ἴίενγ ἀἰξοπγςιτη, 
εἴ εοἶαπι νο]αΐις νατίσίαίεπι; αἴίεν επργὶπιϊξ 
παέϊνα αγ ο[ποίηπ. σι Ἱπέεπάεά ἴο 
ἀεδονῖρε {ια ἀῑ]σεποο οἱ Όπε Ῥαϊ]άενς οἳ 
Οατίῃασε; Ἠοπιεν ἴπα πια]Πίαάε οἳ πε 
ἄτεε]ςς Ι5εαῖης {τοπ {πο 511ρ5. Έ]ε εἰτηῖ- 
Ἠίαᾶάε 15 Ώιγεείο]ά ; νΙζ.---ἴε πατηΡεν οἳ 
{πουρ5 εκρτοβδεά ὮΥ {ο Βννατπι οἳ ῬθεῬ; 
Ὠλεῖγ εσγεβδίοη ἔγοπα {πο 61ρ5 ἵπ α οοπίῖ- 
ηπεᾶ Ώοορ, ΡΥ ἴΠε Ῥ6ες Ῥουτίπς οπέ οἳ έλα 
τος]; απά ελεῖτ ἀϊ5ρετείοη ὀνετ {πα 5ἨοΥ8, 
ὮΥ {πεῖν 5εἰ(]ῖπσ προπ ἔ]ε Ἠουνευν». Θροι- 
ἆαπιας, ἴεγείοτε, 35 Ῥορο οοτγεσί]γ οἳ- 
86Γνε5, να5 πιδίακεπ ἵπ ουπβηϊῖησ (με 
νυηο]ε οἳ έἶλε οοπιρασίδοπ {ο {ε εἶησ]ο γοτά 
ἰλαδὸν, οαἱεγναίὕα. ἘΒπαί, αἰθλοισ]ι εἶλε εἷ- 
πῖ]ες οἱ Ἠοππεγ αγε Το; ἴπε πιοδέ Ῥατέ 
τισιάΙγ εχαοί ἵπ ἐπεῖσ τεδεπβ]απςς {ο {με 
Ἀοίῖοπ, νυ]]ο]ι {εγ ατα «Ἡοξδεπ {ο Π]αδίταίε, 
{πεγ {γεαπεπ{]γ Ίπνο]νε α 5εγῖες5 ο{ ΠΙΙΠΟΣ 
Ρατάοι]ατς, 5ασσεςίεᾷ {ο πε Ῥοεί5 παῖπά, 
νηλοαξ ΑΠΥ οοπηπεχῖοη ου {πε πιαῖη 
Ροῖπίς οἳ έἶιο εΙπηϊΠίαάθ. Όοππρατε ν. 469. 
Γ.9. Δ. 190. Θ. δδΙ. Κ.δ. Μ.278. Ν. 197. 
35.16. Ἠγιια 5αοἩ ραξδασες α5 ἴεςο Ῥείογα 
Ἠϊπα, Οἶσεχο πηϊσηί {αϊτ]γ αθ]ς, ἵπ Τω5ο. ὈΙςρ. 
γ. 99. Θιῶ ερεοῖε αο Ίογιπα Ῥισπα, φις 
αοΐθδ, φιοᾷ τεσπα, «Ἡῖ Πποίις νοπιπιπα, 
σιΐ Γεγαγαπι, ποπ ἴέα επρἰσέας εξἰ, αἱ φα ἔμεε 
ποπ τἰζεγῖέ, πο αἱ τἰάέγοπας ε[}εοεγῖΐ ὃ---- Έα- 

εἰα(μῖας αὔηχες νο ἀῑδεῑποί βἰσηΠ]οαίῖουε 
{ο ἴε αἀ]εσίίνε αδινὸς, νΙᾳ. ἀθρόος, οἷκ- 
τρός, ἠδὺς, πυκνὸς, ἠρέμα. ΤὮαπωτα ΟΟΠΙ- 
Ῥτίδες αἱ] ἴπεδε Ιπίο 9Ἠ6 8ΙΠΙΡΙ6 ᾿ΠοΙοῃ, 
ἀεπδις οµπι «ἀε[εοίαίίοπε αἰϊφιας 95ο ναί 
ἔθνεα µελισσάων ἀδινάων ΤΙΑΥ Ῥο τε- 
ἀεγεᾶ, εταπιῖπα αριπι Τγεγιεπάζωπι εἰ ἁι]οῖα 
εεσίαπέϊωπι. Ἔπε εοηβδἐταοίῖοη οἱ εἶσι, πγτέ]α 
ἔθνεα, 15 α νιο]αίῖοηπ οἳ λε νγε]]-Κπουντ 
141οπα, ὮΥ ὙνΠῖο] ποιης ἵπ {πο πειίετ ρ]ατα] 
ἰακε ἔμε γεν) ἵπ {πε βἵπσα]αν. ΤΗϊ5 Ιάΐοπα 
15 αἱπποδί Ἱπνατῖαρ]ε ἵπ Αίῑῑο, εκοερέ Ποπ 
Ρ6γ5οΠ5 οὗ απϊπιαίθ οτεαίυτες αγε βἱρπίβεά. 
Ὀεε Ῥογξοπ οἨη Επτίρ. Οτεςί. 696. Τέτιαγ Ῥε 
φαῖᾶ, ῬετμαΡς, 1Π {με Ῥγεδεηί Ἰπδίαπος, {μας 
ἔθνεα 5 ]οϊπεά νν]ίἩ µελισσάων, απᾶ {πετε- 
{οτε οµη Πατά]γ Ῥε οαπ]εά απ εχεερίῖοη {ο 
(πετα]α. ἩἨοππεΥ, ΠοΨΕΥεχ, ἆοες ἔγεαπεπ{]γ 
γιο]αίε 16. Οοπιρατε Ἰηΐέγα νγ. 125. 489. απά 
εἰδεινπεγε; απἆ 5εε οἨ ΜΤαιί. ατ. ατ. ὃ 290. 

89. βοτρυδόν. Τη α ο[ικίεγ ο α πο]ν 
ο σγαρε». Ὁϊς. 6εοτσ. 1Υ. 657. «απιφια 
ατύοτε 8Ιηπια (οπ]ῇπεγε, εἰ [επέῖς πναπα ἆε- 
παξίεγε γαππῖς. 

90. ἅλις. Ἐπρίαί]μ. ἠθροισμένως. 
98. μετὰ δὲ σφισιν Ὄσσα δεόψει. Τῆϊ5 

ας τή ΟΕ {ο ατΤΠΙΥ ἶ5 Γα]] οἱ Ῥεααίίες. 
Τπε Ἠνε]ν. ἀεξοτῖρᾶοπ οἳ {ἐΠεῖτ ουεγβρτοεδ- 
ἵησ με Πε]ά; ἴἶε πορ]ε Ῥο]άπεςς οἱ πε 
Ἠσιτο, ΨΠεπ Εαπιο ἶ5 τεργεβεπί{εᾶ 1π Ῥεδοπ 
ελ]η]ησ αἲ {λπεῖτ Πεαᾶ ; λε απῖγεγκα] ἑαπια]έ 
βιιοοεεάεά Ὁγ α 8ο]επΙΠ εἴ]επος; απᾶ Ἰαδί]γ, 
Ώιο τασείαΙ τ]ίπςσ οἳ ΑΡΑΠΙΕΠΙΠΟΠ : αἲΙ 
εοπ{τυπ{ο {ο σαδί ἃ πια]εδίγ οἨη {πῖ5 ρατί. 
Τη {ο Ῥαδδασε οἳ {1ε Βεερίτε (ν. 101). 
Ἠοππετ Ίνα {ουπᾶ απ αγ ήτα] απά α Ῥοεῖῖσαι 
ΏΙΔΏΠΕΣ οἱ αοηπαϊπῖης τας σνἩ νε Ἰ]ρ]ι 
ἀεδοεπέ οἳ ΑΡΑΤΙΕΠΙΠΟΠ, απά οε]ερτα ης 
{πε ΠεγεαἹίατγ τὶσ]έ οἳ Πῖ5 {αππϊ]γ; αξ νε]! 
35 Ηπε]γ Πππίῖησ ἴ]ε οτ]σῖπα] οἳ Πῖ5 Ῥουγεν 
{ο νο ἀετινεᾶ 1ποπι Ἠεατεῃ, ἵπ βαγίης {με 
εοερίτο τας Πτ5ί {πε σΙ[ί οἱ ἑαρίίετ. Ἡ ἵ5 
ν/τΏ τείετεποε {ο 1118, ἴλαί ἵῃπ {πε Ἰἶπο 
νηεγε Ἶνε Πγβί ΙΠΕΠ{ΙΟΠ5 1ὲ (ν. 4θ), Ίιε οα]]5 
1 ἄφθιτον αἰε. Ἐορε. ΤΗϊ5 5εερίτε ἵ5 
πηεη{ϊοπεά ὮΥ Ῥαπξαπίας, 45 5] ἵπ ἴνε 
Ῥοββεξβίοη οἱ {Πε ΟΙγοπεαΠΒ, ὮΥ Ἡοῦ} 16 
γ/α5 Ἠε]ά ἵπ {πε Ἠϊσ]εςί νεποεγαβοῃπ. ε6 
Ῥεηπί. ἄταο. ποίθε οἨη 4Ώεοῃ. ΤΠεΡ. ν. 625. 
Ρ. 444. ΈΤ]ε γετρ δεδῄει 15 ἴἶνοε ρἱαρετί, 
πη]ᾶ. οἱ δαίω, {ο ὄπγπ; απᾶ 15 Ἀσπταίνε 
αΡΡ]ϊεαίΙοη 15 εχργεββῖνε οἳ ρτεβί ΕΠΕΙΣΥε 
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Τετρήχει ὃ) ἀγορὴ, ὑπὸ δὲ στεναχίζετο γαῖα, 

65 

96 

Λαῶν ἱζόντων, ὅμαδος ὃ ἦν' ἐννέα δέ σφεας 

Κήρυκες [βοόωντες ἐρήτυον, εἴποτ᾽ ἀὐτῆς 

Σχοίατ’, ἀκούσειαν δὲ Διοτρεφέων [βασιλήων. 

Ὑπουδῇ ὃ ἔζετο λαός' ἐρήτυθεν δὲ καθ’ ἕδρας, 

Παυσάµενοι κλαγγῆς ἀνὰ δὲ κρείων ᾿Αγαμέμνων 100 

ὌἜστη, σκῆπτρον ἔχων, τὸ μὲν Μφαιστος κάµε τεύχων. 

φαιστος μὲν δῶκε Διά Κρονίωνι ἄνακτι" 
Αὐτὰρ ἄρα Ζεὺς δῶκε διακτόρῳ ᾿Αργειϕόντῃ 

Ἑρμείας δὲ ἄναξ δῶκε Πέλοπι πληξίππῳφ' 

: Αὐτὰρ ὁ αὖτε Πέλοψ δῶκ' ᾿Ατρέὶ, ποιµένι λαῶν' 105 

᾿Ατρεὺς δὲ θνῄσκων ἔλιπε πολύαρνι Θυέστῃ’ 
Αὐτὰρ ὁ αὖτε Θυέστ᾽ ᾿Αγαμέμνονι λεῖπε φορῆναι, 

Ρο 04. Υ. 368. οἰμωγὴ δεδφε. Ὑϊπα. η. Τ. 
450. Γεγτα ορ. 19 Ἰας α ἀμζετοπί ἴπι- 
Ῥοτέ 1η ΠΠ. Ἐ. 4. ΟΕ ἴιο οοπβίγαςίΙοἩ, 5686 
οἨ ΤΠ]. Α. 251: απά οἳ ίπε ποιΠ ὅσσα, οἨ ΤΠ]. 
Α. 105. 

96. τετρήχει. Ῥ]αρετίεοί ἔποπα ἴῑο τπ- 
πξεά νεγὺ τρήχειν, ὙΝΗϊο] 16 ἰμο β81Πθ 45 
τραχύνει», ο ὂε τοισ]; Ἠεπσε, {ο ὃσ πι- 
μοι; αδ αΡρΠεά πιείαρΏοτῖοα]]γ {ο απ 
ΑΒΞΘΙΩΡΙΥ. Θο]ο]. ἐτραχύνετο ὑπὸ θορύ- 
βου, θορυβώδης ἦν. ο Π. Ἡ. 945. ἀγορὴ, 
δεινἠ, τετρηχυῖα. ΟΌΕιεΓΒ, ἨἩοΝενες, ε- 
Ραγά τέτρηχα ας ἴ]ιε Τοπίο Ροτ{εοί, αδεᾶ ἵῃ- 
απηβινε]γ, οἱ θράττειν, απ Α{ῑο {οσπα ος 
ταράσσειν. ΤῃΠο ΜΡΡ. νατγ Ῥείνεεη στε- 
ναχίζετο απᾶ στοναχίζετο. ἨΒοίμ {οτπι5 
Άτο {ουπᾶ ἵῃπ Ἠοπιον; Ῥαῦ ἴπα {ο0ΥΠΠΕΣ, ἃς- 
οοτάἵηρ {ο Ἠ/ο]ί, 15 αἶοπε οοχτοοί. 

96. ὅμαδος. Ῥε]ο]. ἡ ὁμοῦ αὐδή. Ἠεποε 
αἶδο, απ αθεεπιὐ[εά πυδέιᾶε, 18 ἵπ Ἡ. Ἡ. 
906, νἨετε, 45 Ώαπωπι ΟΏΒΕχνες, Ὑε ανα 
λαὸν ἄε ἄγασῖε, ὅμαδον ἄε ῥαγζαγίν. 

99. σπουδῇ. Ἠι αἱ[ποιίη. Ὀεμο]. 
ἰστέον ὅτι σπουδῷ λέγει οὐχ οἷον ἐν τά- 
χει, ἀλλὰ µόγις καὶ δυσχερῶς. Όοπιρατε 

Φ. 409. 
105, ᾽Αργειϕόντῃ. Μετοιτγ, {ο εἴαγεγ 

οἱ τσι; ἴε πιοηβίετ επιρ]ογεᾶ ὮΥ απο 
{ο ραατᾶ Το, νΏοπη 516 Ἠαά ομαπσεά Ιπίο α 
σον’. θε ἨΏΙοπ. Ῥετῖερ. 140. Ῥατδαῃ. ]. 
26. Ονιά. Μεί. 1. 624. ΊΤ]Πε {αβ]ε 15 πο- 
νηετε τεεοτάεᾶ ἵπ Ἠοππεσ ; Ῥηέ έε παπιθ 
15 {ουπά ασαῖπ ἵπ ΤΠ]. ᾧ. 497, απά ΓΓεαπεπ{Ιγ 
η {πο 0ἀγβεοε. ΤΠ {οτπι απά ἀετῖναίίοη 
ἃξ 15 αΠα]οσοιβ {ο {πα ποιπ ἀγδρειφόντης 
Ίπ ν. 661 Ἱπίτα, ΤΠ. Ἡ. 166. Ῥ. 959. Οπ {πε 
βαρροβῖΠοπ ἐΠλαῦ πε {αρ]ε 15 Ροβδίετίοσ {ο 
Ἠοππεν, Ειιδία(πῖας νγοι]ά ἀενῖνε {έῑιο ννοτά 
{τοπ ἀργὸς φόνου, 50 35 {ο Ιπαρ]Υ /γεο Γγοπυ 
εἰαπφ]εγ, 1. 6. πιοτοια], Ῥοπενο]επί. Τ]α 
αρῖίπεί διάκτορος ἶ5 αρρΠεά {ο Μετοιτγ α5 
Ώιε ππεβδρησεσ οἱ {Ίε ροᾷ5. ολο]. διακ- 
τόρφ' διάγοντι τὰς ἀγγελίας τῶν θεῶν. 
ΤΗἱ6 εκρ]απαίίοη 18 πω] Ρείέον έπαπ (λα 

οἳ Επδία(μ]ας, πνΠο γεπάς διατόρῳ νΙέ νε 
{οἩονίπσ Ιπίεγρτείαίοη: σαφὴς ἐν ταῖς 
ἀγγελίαις, τορὸν γὰρ τὸ τρανὲς καὶ σαφές. 
Ὢεο Ἠεπιδίετηιής ο ]μασίαη, Ἐ. ΙΤ. Ρ. 489. 
16 15 ντε, Ιπάεεᾶ, ῑιαί Ττ158 15 {πε τΠΘΡΒΡΕΠ- 
6εν οἱ {ιο σοᾷς ἐτοαρ]οιιέ {1ο Π]αά, νι 
{με εχσερίοπ οἱ {πε Ἰαδί Ῥοοῖς; απά ἐλαί 
Μενοιτγ 15 ναί ο/Ώῃσο 1π {με Οἀγεςερ. 
411] ἔπε ερι(πεί πιαΥ χοίον {ο Ἠίτη ἵπ ναί 
οσα, νν]]ο]ι Ἱο Ώογς ἵπ 6ΟΠΙΠΙΟΠ νη(Ἡ Ττὶς; 
απᾶ αἲ α]] εγεπίς Ἠ]5 οἸανασίετ ο ψυχοπομµ- 
πὸς, {ο νυΠ]σ]Ὦ 6οπ1θ τείετ 16, ἶ5 «η πα11γ 11Π- 
τεοοση]ζεὰ ἵηπ {πο Π]αά, Όλους] 16 16 ππεη- 
ΏἼοποες ἵπ 04. Ω. 1. 5αα. 

106. πολύαρνι Θυέστῃ. ΒΥ 5ΥπεοΡρε, 
{ογ πολυάρεν!, ΊΤοΠΙ πολυάρην, Ἰηη[ία5 008 
λαὐσπε. Ίπ ἴμε ταἆεν αρε5 οῇ βοσΙείγ, Ῥε- 
{οτθ {Πε 15ο οἱ οοἶπεά ΠΙΟΠΟΥ, {πε πεςθδ- 
ςαχ1ε5 ο{ 1ήε γεγο εχεμαησεά {ο 018 ΑΠΟ- 
{1ου απ ν/δα]{]1 ἵνα5 αεοοταΙπρ]γ εαδπιαίεᾶ 
ὮΥ πε πάπΡεν οἳ Ποσ]κ5 απά Ἠεχάς. Ἠεηςο 
Όιε εριἰΠεί5 πολύῤῥην, πολυβούτης, ΤΠ. Ἱ. 
154. 296: πολύϊππος, Ν. 171. 9ο Τρ. 
Ἐσ]ορ. 11. 20. «παπι ἀἄἴτον ῥρεοογὶς ποεῖ, 
«παπι {ασ αὐιπᾶαπ. ἨεποῬ αἴδο, 45 
6ος ἐλ]π]ς, ἴ]ο οχ]ρίπ οἱ βεγετα] ἄτεεῖς 
Υ6ΥΡΒ, νΥΠΙσ]ι τείετ, 1π ἐ]ιεῖν ΡΕΙΠΙΑΣΥ βἱρη]- 
Βοα{ῖοη, Το {πε οπβίοπα οἱ εκομαπρῖης ϱΟΠ]- 
πιοβ(ίθ8. Τ]νας, ἄρνυμαι, {τοπι ἂρς, ἀρνὸς, 
α ἴαπιδ; ὀνέομαι, Ίποπι ὄνος, απ αθε; 
πωλέω, Ίγοπι πῶλος, α οσα]. ΤΠ ννας {Η15, 
ΡεγμαΡ», ἐ]ναί βασσεξίεᾶ {ο Ῥεσνίας Τα]ήα5, 
νο Πτεδί ἰβδιεά α δἰαππραᾶ οοἴπαρο, ἴο 
πηθΤΙς {Πα Ῥϊεσθδ γη Ίπιασες οἱ ελί{]ο, 
γεοιᾶες, ἴεποε εα]]εά Ῥεσμπία. 3εε ΕΠΗ. 
ΧΧΧΙΠΙ.5. Ονιᾶ. Εαεί. Υ. 281. 

107. Θυέστ᾽ Αγ. λεῖπε. Τὲ 15 αἰοσείεν 
ππορτίαϊηπ ν/είἸετ ΑΡΑΠΙΕΠΙΠΟΠ Ὑνα8 {μα 
80Π ου σταπάβοη οἱ Αίπεις. «{ἱςοήγ]ας ἵπ 
Ἠϊ5 ΑΡΑΠΙΕΠΙΠΟΠ, ΒίαΡο (10. ΥΤΤΠΙ.), απᾶ 
Ῥααδαπίας (111. 1), πηακε Ἠΐπι απά Μεπο- 
Ίαα5 5οη5 ο{ Αίτεας; απἀ {ο θεπο]αδί οἩ 
5 Ρ]ασς τε]αίες ναί Αίτεις, αἲ Π5 ἀεαί], 
Ῥεαιεαίμεά Ἰδ Ἱπράοπα {ο Ἠῖ5 Ῥτοίπες 

Έ 
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Πολλῆσι νήσοισι καὶ ᾿Αργεϊ παντὶ ἀνάσσειν. 4 ] ϱΥ 
Τῳ ὅὄγ᾽ ἐρεισάμενος ἔπε ᾿Αργείοισι μετηύδα" 
ΊὮ φίλοι, ἥρωες Δαναοὶ, θεράποντες "Αρηος, 110 

Ὃ Ζεύς µε μέγα Κρονίδης ἄτῃ ἐνέδησε [αρείῃ, 
Σχέτλιος, ὃς πρὶν µέν µοι ὑπέσχετο καὶ κατένευσεν 
1 3 , ᾗ) 3 , ) / α 
Ίλιον εκπἑερσαντ ευτειχεον ἀπονέεσθαι 

Νῦν δὲ κακὴν ἀπάτην [᾽ουλεύσατο, καί µε κελεύει 
Δυσκλέα "Αργος ἱκέσθαι, ἐπεὶ πολὺν ὤλεσα λαόν. 115 

Οὕτω που Δὰ μέλλει ὑπερμενέί φίλον εἶναι, 
ὋΟς δὴ πολλάων πολίων κατέλυσε κάρηνα 2 
2 3 κ , : - ν , τὸ. Ηδ᾽ ἔτι καὶ λύσει τοῦ γὰρ κράτος ἐστὶ µέγιστον. 

. Ν 9 4 3 9 ΝΑ 5 / θέ θ 
Αἰσχρὸν γαρ τουε τ εστι και εσσοµεγνοισι πυσεσσαι. 

Μὰψ οὕτω τοιόνδε τοσόνδε τε λαὸν ᾿Αχαιῶν 
.) ΄ ’ 2 ὃν ΄ 
ΆΑπρηκτον πόλεμον πολεµίζειν, ἠδὲ μάχεσθαι 

.) / ’ - ΄ ” ”/ , 

Ανδράσι παυροτέροισι τέλος ὃ) οὕπω τι πεφανται. 

Τηγεξίες, προπ οοπάΙοτ {ιαί Τε 5Ἰοτυ]ά 
τεβῖση 16 {ο Ἠϊ5 50Π ΑσΑΠΙΕΠΙΠΟΠ, ΟΠ Η15 
αἰναϊπῖης τπαπ]οοᾶ : νηΙσ]ι ΤἩγεείες Γαϊ(]ι- 
Γ411Υ Ῥετ[οτππεά. Οίμετ5 Ἠανε 5αρρο5εᾶ 
ἔπεπα Πῖ5 σγαπἆξοης, ὮΥ Πῖ5 5οπ ῬΗδίπεπες, 
ψ΄πο ἀῑεά γοιῃΏς. Ἠοπιεςτ πιεπ{ῖοη5 {πε 
ἀεαί]μ οἱ {σιδίμιαξ, ὮΥ πε Παπά οἳ Οτοξίες, 
{ο ανεηςε {πε πιπτάετ οἱ 5 {αΐμετ, Ασα- 
ΠΊΘΙΠΙΠΟΠ (04. Α. 29. 998): Ῥαέ ἴα]τες πο 
οίπεσ ποᾶσε οἱ "πο πΙππετοας5 ἀοπιεείῖο 
Ἠοττους ἵπ Εᾖς Γαπηῖ]γ, ννηῖσ], ΙΠ αξίετ ασος, 
Γαγπϊσᾖεά ππαίίετ {οΥ ἔπο Ττασις Ροείβ. 

108. ᾿Αργεϊ παντί. Υ πε Ἰϊπσάοπι οἳ 
ΑΣΡΟΒ, Ἠοππεγ 56ΕΠ15 {ο Ἠανε Ιπίεπάεᾶ 
Έπαί Ῥατί οἳ {πε Ῥε]οροππεςας αἰθεγνατάς 
εα]εά Ατσοῇ5, οοπιργεμεπάϊησ {πο ἀῑςίτιοῦ 
νησι ΊαΥ Ῥείσεεπ Ατγοπαῖα απά {πε ]σεαῃ. 
ΤΠε 5εαί οἳ σονετηπιεηί λαά Ῥεεπ τεπιονεά 
Ώτοπι Αγσοςβ {ο ἸΤγοεπα ὮΥ Ῥετεδεας, απἀ 
ΜΗ τας πε οαρῖίαΙ ἵπ Ασαπιεπιποη΄5 
τεῖσπ; Αγσος5 Ῥεῖπς 5Η] σονειτπεᾶ ὮΥ 1ές5 
οσΏ οεΠίεῖ πιασϊείταίε, ππάες {πο ΕΠί]ε οἳ 
Κἴπσ, Ῥαέ ἀερεπάεπέ προη {Πε Ἰΐπσ οἱ ΜΙΥ- 
6ΕΠ6. ΑίίΙα τηε οἱ {πε Ττο]απ Ίνατ, Τἱο- 
πηεᾷ τνας Ἰάησ οἱ ΑἴΡΟ5. εε Ἱπίτα ν. ὄ70. 
Βοππε, ἨΟΥΕΥεΣ, Ἠανε 5αρροξδεᾶ {ια {πε 
ΊπαπΗ ἰδίαπᾶε απ αἲῖ 4ππος, πιεηθοπεά 1π 
5 Ῥ]ασε α5 5πΏ]εοί {ο ΑΡΑΠΙΘΙΠΗΠΟΗ, Ἱπ- 
εἰπάεά «πε ν/πο]ε οἳ Ῥεϊοροππεξα. θε 
ΜιΠοτᾶ’ς Ης/. ο ἄπτεεοε, νο]. 1. Ρ. 96: απᾶ 
οΟΠΊΡαΤε γ. 681. Ἱπίτα, 

110. ὦ φίλοι, κ.τ.λ. ΤΠε εκηπϊςίέο ατέ 
ἀἱβρ]αγεά ἵπ {εῖς ερεεο]λ οἳ ΑΡΑΠΙΕΠΙΠΟΗ, 
νηπεγεῖη Ἡε αξ{ετηρί5 {ο Ργεραγε ἴ]ε ἄτεε]ς5 
{ου Ῥαίῆε Ὦγ αγσαπ]εΠίς, {ο αἰ] αΏρεαχαποε, 
ἀϊτεοί]γ αἲ νατῖαποε σι Ἠῖς Ῥατροςε, ἴ5 
ποίῖοεά Ὦγ Ὠϊοηγς. Ηα]ϊσατη. περὶ τέχνης, 
οἩ. ὃ. 9. Ῥεο6 αἶξο ΟΠΕ]. Τη5έ. Οταί. Χ. 
1. 47. Τπε 5απιο πονάς, απᾶ {ογ {με 5απιθ 
ΡαΥΡΟΡΘ, ατα ασαϊπ Ῥαέ Πίο {πε πιοαί] οἳ 
ΑΡΑΠΙΕΠΙΠΟΗ, ἵπ Π]. ΙΤ. 16. 5αα. 

111. ἄτφ ἐνέδησε. «ϱαἰαπιίαίε ἠγγεοϊα. 
ΟΊατκε «οπιραγες Μ. Απίοπϊη. Χ. 432δ. ο- 
µώζων τὴν ἔνδεσιν ἡμῶν. ΟΕ νε πνογά 
ἄτη, 5εε οἩ . Α. 412.--- µέγα. Έον µε- 
γάλως. 

119. σχέτλιος. ΤΗϊ5 αἀ]εεᾶνε ἵ5 πδεᾷ 
βοπιεΒτηες ἵπ απ αοἴῖτε, Ῥαέ πιοτε σεπετα]]γ 
ἵῃ α ρᾳ5είνε, 5Ισηϊῃσαίίοηπ. Τπ ἴπο {οστπετ, 
15 ΙπιρΗες φιῖ πεϊκεγίας ἱπιροπί, απιά τηαΥ ο 
τοπάεγεᾶ ογιεί, 5ετετο; 35 ΤΠ 5 Ῥα5586ο. 
Ίπ (λε Ἰατίετ, Ιηϊςεγὶϊς ορῃγεξδς, Ἱ. 6. 11ἱ- 
Παρρη, απ]ογέµπαίε; 5 ἵπ Ἡ. Τ. 414. 
Ἠεπςο αἱςδο, 16 οεσα5Ιοπα]]γ δἰσπῖῇες, ααῖνε, 
Ρεγεετνεγίπα:; αἲ ἴἶε 8αππε πιο Ιπε]αάΐηπς 
{πε 1άεα οἳ ἁμποι]έγ ἵπ ἐπο εχετβοπ; Ἡ. 
Κ. 164. Απᾶ κο, σεπετα]]γ, ὕγατε, Τεξοζαΐς, 
οὐεἰπαίε; Ἑ. 409. Τί 58εΠΙ5, οτἰσΙπα]]γ, 
{ο οοπαβῖπο {Πε ποβοπ οἱ Ιπ]αδίσε, α5 1π 
{115 Ῥαδξασε; ππεπορ 16 5 βοπιείπιες 
{οαπᾶ 1π {πο 5εη5ο οἳ ἐπ]ιδίμς, εοε[εδίιξ; 5 
Ἱπ ἩΠ. Ῥ. 150, απά ποτε Ῥατοπα]ατ]γ 1πΠ 
Ἰαΐες υτῖέετε. ΤΠε σγαπηπιατΙαΏ5 ατο πού 
αστοεᾶ α5 {ο {πο εἴγπιο]οσγ οἳ {πε πγοτᾶ. 
Ὦαπαπι οοηβῖἆευς 15 45 α εοπιροιπᾶ οἳ {λε 
γετὺς σχέσθαι απᾶ τλῆναι, οββετνίης, ἐ]αί 
Τΐ5 ἔγπε Ιπιροτί 15 εχκργεξδςεᾶ ἵπ ΠΠ. Ε. 982. 
τέτλαθι, τέκνον ἐμὸν, καὶ ἀνάσχεο.--- πρὶν 
μὲν µοι ὑπέσχετο. Φοῖ. αἱ Αα]. Θεε 
Ώπε ποία οπ Π. Α. 97. 

116. μέλλει. {ὲ αρρεατε. Ῥε]ο]. ἔοικεν. 
Φο ασαῖπ Ἡ. Ν. 226. Ὑ. 4δ]. απὰ εἶδε- 
νηετο. 

117. ὃς δὴ κ.τ.λ. Ἐσε]ς. αααν. 4.Τ.ΧΧ. 
Καὶ ταῖς πόλεσί σου ἐρημίαν ποιήσω, καὶ 
σὺ ἔρημος ἔσῃ, καὶ γνώσῃ ὅτι ἐγώ εἰμι 
Κύριος. 

122. πἐφανται. Ῥετί. ρᾶ5ς. 9 5ἶης. ἴτοπι 
φαίνω. ΤΗΐ5 πιαςέ ο ἀῑδαπσιϊκ]μεά ἔγοπα 
πέφανται, ἵπ . Ε. 691. Ο. 5695 ννμῖςσ] 15 
Γτοπα φάω, {ο ΠΕ. Τμετε 15 α «Ἠαησε Ίπ 
ια οοπβδίγασίΊοη, ἵπ Ὑν]Ις] τέλος οὕπω τι 
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Εἴπερ γάρ κ᾿ ἐθέλοιμεν ᾿Αχαιοί τε Τρῶές τε, 
ο ν ; ϱ) , ”/ : 
Όρκια πιστὰ ταµόντες, ἀριθμηθήμεναι ἄμφω 

- / 

Τρῶας μὲν λέξασθαι, ἐφέστιοι ὅσσοι ἔασιν, 

Ἡμεῖς ὃ᾽ ἐς δεκάδας διακοσμηθεῖμεν ᾿Αχαιοὶ, 

Τρώων ὃ) ἄνδρα ἕκαστον ἑλοίμεθα οἰνοχοεύειν, 
Πολλαί κεν δεκάδες δευοίατο οἰνοχόοιο. 
Τόσσον ἐγώ φηµι πλέας ἔμμεναι υἷας ᾿Αχαιῶν 

Α ῥ) σδ ᾽ 
Τρώων, οἳ ναίουσι κατὰ πτόλιν’ ἀλλ᾽ ἐπίκουροι 1390 

Πολλέων ἐκ πολίων ἐγχέσπαλοι ἄνδρες ἔασιν, 
Οἵ µε µέγα πλάζουσι, καὶ οὐκ εἰῶσ᾽ ἐθέλοντα 
2 , ϐ) , 5 , , - 
]λίου ἐκπέρσαι εὖ ναιόµενον πτολίεθρον. 

᾿Εννέα δὴ [βεβάασι Διὸς μεγάλου ἐνιαυτοὶ, 

Καὶ δὴ δοῦρα σέσηπε νεῶν, καὶ σπάρτα λέλυνται" 

φανῆναι β]ιου]ά Ῥτοροχ]γ Ἠανο {ο]]ογγοά 
1π οοπ]αποβῖοη ΙΙ πολεμίζειν απά µά- 
χεσθαι. Οοπιρηχο νΥ. 418 Ἱπίτα, 

125. εἴπερ γάρ κ᾿ ἐθέλοιμεν. Οἱ 8 
οοηβίγιοίΙοἩΏ, 868 0η ΠΠ. Α. ὁ89. 

124. ὕρκια πιστὰ ταµόντες. 1π βο]θΠΏΠ 
οογεπαπίς α νΙοβπα ναςδ αδαα]]1γ βαοτῖβεθᾶ 
{οΥ ἴο ταβοαῦῖοπ οἳ ἴἨα ἰγθαίγ, απᾶ {ο 
οοπ/γαοθῖης ῬαχίΙεβ Ῥαββ6οά Ῥείνεσπ {πο 
Ῥογ{ῖοης οἱ {ιο ἀϊνιάεά οΏνσαδο. Όοπιρατο 
επ. αν. 10. 17. Ίετεπι. ακχῖν. 18, 19. 
πο ρηταθο ὅρκια τέμνει», λετείοτα, Πΐε- 
ΓΑΙΙΥ ΠΙΘΑΠΒ, ο εἶαη απζ ἁῑοίᾶςο {ιο οἰοίῖηη, 
ἵπ οτᾷεχ {ο οοΠβΥΠΙ α οονεπαηζ. ο θύειν 
γάμους, ἴο ο[/εγ α φασγ{ῇσε, ἵπ ογᾶσγ {ο βοἴει- 
προ α πιαγγίαφαε. ἘτεοϊδεΙγ ἰππί]ατ 15 πο 
[μαβηπ Ῥμχαςδε /ετίγε Γαάμς: ννηεπος ἴθ 
ΕΠρΙΙΒΙΙ, {ο οἰγῖμα α θαγφαῖπ. 966 {ατίΠες, 
οπ ν. 94]. Π. 219. 

125. Τρῶας μὲν λέξασθαι. Ὑε πιαδύ 
5ΙΡΡΙΥ καὶ εἰ ἐθέλοιμεν {Τοπ} με Ῥτεοεάίπς 
οααθθ. οὐ οε[ίπιας Ίγο]αποβ 8908, Ἱ. 6. εΧ- 
οἰαβίνο οἳ ἐπεῖν α]]ες, 9ε/μιεγο, δεζίφογο. 
Βο]ο]. ἐφέστιοι" ἔποικοι, ὅ ἐστιν αὐτό- 
χθονες, πολῖται. 696 αἶδο {1ο Τμεχίσοπ {0 
Ῥεπί, ἄπ. ἵπ φοσο. Τηῖτα γ. 190. οἳ ναίουσι 
κατὰ πτόλιν, ἵπ οΡΡοβΙϐοπ {ο ἐπίκουροι. 

126. ἐς δεκάδας. Επδίαίμίας οΏβεγνες, 
Ἡροῦ {1ο απἰ]οσ]έγ οἳ {αππρσμας, λαί αἲ 
{πο {αῦ]ο οἱ Βγίμαροχας ια ριοβί5 πθυεν 
εχοθεᾶεᾶ ἔσι, {ο νυπῖο]ι ΠαΠΗΡΕΣ {11ο αποϊεηίβ 
πβαα]]ν Ητηϊίθά (εῖγ συσσίτια, ΟΥ ΟΓΑΙΠΑΣΥ 
εηίεγίαΙηππηεπί5; απᾶ {λαί, Ιπ ταείογεπσοθ 
{ο 5 οιδίοπι, ΑΡΑΠΙΕΙΙΠΟΠ ἀῑνίάςς {1θ 
ἄτεε]κβ Ιπίο ἀεσαάθς. Τέ πιαγ ϱο οΏβεσγεᾶ, 
Ἠονενεσ, ἐλαί {ο παπ]ρεσ οἳ ριεςδί5 να- 
πιεᾷ; 8ΟΠ10 Ἱπν]θῖπρ {Ἠτεο, {οαχ, απᾶ, ἵη 
ΘΑΣΊΥ 4π16Β, ΠΕΥΕΣ ΠΊοχο (Παπ Βνο. ΑίΠεῃ. 
Ῥεϊρῃ. 1. 4. ΧΥ. 9. Τη Ἰαΐος ὤπιες, ἴ]ο 
ΏΠΙΡΟΘΣ Ιπογθαβεᾷ ΙπάεβπΙ{ΕεΙΥ; απά ονεῃ ἵπ 
Ἠοππεν Ἱνο ΕΠπᾶ ΑΡΑΠΙΕΠΙΠΟΠ Ῥαπαιείίπς 
{ο ννλο]ο οἱ ο ἄτεοῖαπ ῬτίποθβΒ. βολ1ρες 
οῬ]εοίβ {ο λε πιοάε οἳ επιππεταοη Ίετο 
Βἀορίεά, 35 Ίο απᾶ νπίσας; απᾶ ἀεβίρ- 

1956 

ηθίος ὑ]μῖς Ῥρατί οἱ ἴμο 5ρεεο] ὮΥ (]ιο ἔεγπα 
ἰαδεγπατία ογαίίο: Ῥαῦ ἴλενο 18, ἀοαλί]εςς, 
βνγεαῖ ατί ἵπ περτεδεπίῖηςσ πο Ττο]απβ αβ 
6ΙΡ-ΡΕΑΥΘΥΡ5 {ο {ο ἄταεΚδ, απά έαδ τε- 
ἀιοῖπρ {Ἠεπι {ο {ο Ίευε] οἳ εἶανοβ. ἸΜα- 
4απιο Παοῖεν Ἰηβίαποςϐ α Βἰπηί]αγ Ίπιασθ 
επιρ]ογεὰά ὮΥ ἰπε Ἰάπρ οἱ Θγτῖῃ, {ο 16ΡΥ6- 
5οηίΐ ία Ἱπ{εγ]ογΙγ οἱ πάπαρεσ οἱ {ο Ῥεο- 
ΡΙο οἳ Βαπιατία: ὃ Είπσο κκ. 10. ΤΧΧ. 
ῦάδε ποιῆσαι µοι ὁ Θεὸς καὶ τάδε προσ- 
θείη, εἰ ἐκποιῆσει ὁ χοῦς Σαμαρείας ταῖς 
ἀλώπεξι παντὶ τῷ λαφῷ τοῖς πεζοῖς µου. 

129. πλέας ἔμμεναι. Ἐ} ΒΥΠΕΟΡΕ, {ος 
πλέονας. Έτοπι ΠΠ. Θ. 669, ἵέ αρρεατΒ ένα 
{πο παπ]ρεσ οἱ Έτο]απς ψετε 50,000: Ῥαΐ 
ἵη ἐλαῦ επαπιεγαΊοἨ ἴ]ο απχ][αγίεβ νους 
Ἰπο]αάεά, Πα παπΙρεγ οἱ ππεη Τη {πο ἄτο- 
οἶαι ΑΥΠΙΥ Ῥεΐπρ, 45 νψ]] Ὦο 866Π οἩ γ. 494, 
αροιί 102.000, ἐμο Ττο]απβ ν]] ο γεᾶισοεᾶ 
{ο αροαί 10.000. 

192. πλάζουσι. Ὠϊνογί πιο [γοπι πι ρι- 
Φο8ε. Επδίαίῃ, ἀποπλανῶσι τοῦ σκοποῦ. 
ΑΡΑΠΙΕΠΙΠΟΠ Ἠαβ ενἰάεπί]γ απ Πϊάάεπ οἳ- 
1εοῦ ἵπ αἰὐήραάπσ στεαίεσ «ΟΠ5ε(ΊἹεησε {ο 
Ώιο ααχϊ]αχίθ5 {λαΠ {ο ἴπο Έχο]απβ {πετη- 
6ε]ναβ, 

194. ἐννέα δὴ βεβάασι κ.τ.λ. Επρία- 
{πΐα5 οΨβεχνεςβ, (λαῦ ἵπ αἀνετῶπρ {ο ἴ]α 
{αΐ]αχα οἱ ίο εχρεάΙίοῦ {0ος πἶπο γεαΥ5, 
ΑΡΑΠΠΕΠΙΠΟΠ πνου]ά Ἱπβιπαπίο ἰλαῦ ΤΈτογ 
γα8 ποί {ο Ῥο {π]κοη {111 ἴμο {επί] γεαΥ, 
νηΙοἩ Ἠαὰ πον; αγτ]νεᾶ ; απά 1π ερεαΚίπς 
οἳ ια γαῖποιας βίαΐο οἱ ἐμεῖγ ϱΗΙΡΡΙΗΡ, Τε 
Ἠϊπίς αἲ ἴἶο ἆαηρον οἳ τα πίης, 

126. δοῦρα νεῶν. Ίο ραπ] οἱ ἴ]ε 
ϱήμθ. ΒΟΠΙΕΙΠΙΘΘ δόρυ 18 ι5οᾷ {οτ {πο 
ΒΗΜΡ 1βε]{, α5 Ἱπ Εππίρ. Ογα]. 14. Ἐ]ιος. 
4565: απᾶ 5ο {γαῦς, ἵπ Τατ. Ὑπτρ. Απ. ΤΤΙ. 
191. οακύιιφιο οσα ἔγαῦε οιγγίπιις «φον. 
Ἠον. 04. Ι. 1. 15. (παῦε Οψργία ήγ{οῖἵηη 
Ρανϊάιμς παμία δεοεί πιαγο. Οἱ σπάρτον, 
Ψ/ἨΙΟἩ ἶδ α 6επεγα] παπηο {ον ορ, απ 
οίπεν τηαίετ]α]5 Ρτούπσεᾶ {ποπ ρ]αΠίβ, έλα 
Ἡδο ἵπ θΗΙρρίης 15 ἀεδοτῖρεᾶ ὮΥ Υατγο, ἵπ 

ες 
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Αἱ δέ που ἡμέτεραί τ᾿ ἄλοχοι καὶ νήπια τέκνα 
ϱ 9 κ. / δε ο δὲ ” 

Εἴατ᾽ ἐνὶ µεγάροις ποτιδέγµεναι ἅμμι δὲ ἔργον 
ϱ/ ” / αν ὃ ρα εδ ες θ 

Αὕτως ἀκράαντον, οὐ είνεκα 9ευρ' ικὀμεσῦα. 

᾽Αλλ᾽ ἄγεθ', ὡς ἂν ἐγὼν εἴπω, πειθώμεθα πάντες 

Φεύγωμεν σὺν νηυσὶ φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν᾿ 140 
.) ΝΔ ” / ς / ) / 

Οὐ γὰρ ἔτι Τροϊίην αἱρήσομεν εὐὑρυάγνυιαν. 

Ὃς φάτο' τοῖσι δὲ θυμὸν ἐνὶ στήθεσσιν ὄρινε, 

Πᾶσι μετὰ πληθὺν, ὅσοι οὐ βουλῆς ἐπάκουσαν. 

Κινήθη ὃ᾽ ἀγορὴ, ὡς κύµατα μακρὰ θαλάσσης 

Πόντου Ἰκαρίοιο, τὰ μέν τ᾿ Εὗρός τε Νότος τε 1456 

ἼΩρορ), ἐπαῖξας πατρὸς Διὸς ἐκ νεφελάων. 
Ὡς ὃ) ὅτε κινήσει Ζέφυρος [αθὺ λήϊον, ἐλθὼν 

Λάβρος, ἐπαιγίζων, ἐπί τ᾿ ἡμύει ἀσταχύεσσιν' 

Αυἱ. αεΙ. ΧΥΠ. ο. Πδπίὶ ᾖίεγασφιε 
Ίι068 [ογὶ κιεβαπέ; ἀταοὶ πιαφὶς οαππαῦο 
εἰ εἴπρα οσίεγῖκφισ δαθτὶ τει, α φαϊθης 
σπάρτα αργε[αφαπί. Ῥαϊπιηδίας σα]]5 ἴπεπα 
τὰ ῥάμματα τῶν νεῶν. Οἱ Όιε εοπδίγας- 
{1οη 566 οἨ Υ. 87. 

197. εἴατ᾽. Ἐοχ εἵαται, Γοπίοὸ {ον ἦνται, 
{γοπι ἦμαι, 5εάεο. 

198. αὕτως. ἴπ εἰαί φιο: ]γµδίτα. Ῥεε 
οἩ ΠΠ. Α. 199. 

145. μετὰ πληθύν. Ῥεμο]. ἐν τῷ πλή- 
θει. Τὴϊ5 ἰσπίβοαίίοη οἳ μετὰ νε {πε 
ποοπδα!ἶνε 15 ποί «ΟΠΙΙΠΟΠ. Ό6ε Μαί. αν. 
ατ. 5 587 

144. ὡς κύματα. νε πιαγ {ακε ποῄᾶσς, 
λα Ἠοππετ, ΤΠ ἴθ5ο ἔνγο βἰπηΗπιᾶες, Ἠα5 
Παά1οΙοιδ]γ πιαάο εἸοίοε οἳ {Πο ἴπγο πιοδύ 
νανετῖησ απά Ιπεοπείανί μ]ησς ἵη παίαγε 
{ο «ΟΠΙΡΑΤΕ ν(] ἔπε πιπ]Πίαάςε Σ πα πατε, 
απά «αγ ο σογη. Το Ἠτδί ααᾶες {ο έε 
ποῖδε απά {ππια]έ οἳ έμε Ῥεορ]θ, ἵπ {πε 
Ῥτεα]ίησ απἀ τοµῖπσ οἳ ἴλε Ῥι]]ουνς5; ἴῑπε 
5εσεοπᾶ, {ο ἠπεῖν {αίπςσ {λε Βαπ1θ 60ο, 
κε οοτη Ῥεπάῖησ οΠε ΊαΥΣ απά Ῥοί]μ {ο 
Έχε εαδίηεςς νη(Ἡ ν/μΙοἩ {Πεγ ατα πιονεά 
ὮΥγ ενετΥ Ῥτεβίῃ,. ἨῬοΡΕΗ. Όοπιρατε Υ1σ. 
Απ. ΥΠ. 718. 5αα. 

146. Εδρός τε Νότος τε. Τ1ε οπ]γ 
νπάς ππεηθ]οπεά Ἱπ Ἠοπιογ, ατο {λοβε 
ν/μ]οἩ Ῥ]ουν {ποπ {πε ἔοατ εατάῖπα] Ῥοϊηίς; 
Ἐπτας, Νοίας, Ζερηγτας, απἆ Ῥογεας. Τε 
τηοβέ τεπιατ]καΡ]ε ἀϊβεγεπεε Ῥείέννθεη επι 
16, {Παΐ {Πο ἔννο Βγςδί ατε πη]]ά απᾶ σεηί]ε, 
{πε ἔννο Ἰα5δέ 5ίοτπιγ απά Ῥοϊδίετοαξδ; απάἀ, 
{ετγείοτε, {ον οΏνΙοΙ5 ΤΕΑΒΟΠΒ, ΠΠΟΥΘ 11ε- 
απεπ{]γ Ιπίτοάασεᾶ ἴἶνατπ λε Ἰαδί. Έπγιαβ 
Ἰ6 πενεν ἀϊδήπσαίδ]οά ὮΥ απ ερ]]εί, απά 
Νοίας οηΙγ ὮΥ {μαί οἱ ει; ΖερΏγτας ὮΥ 
νατῖοας {εγπης Ιπάϊσαίῖνε οἳ 1895 ΒΙΟΤΤΩΥ Πᾶ- 
{ατε; απᾶ ΈῬογεας 15 ταρῖά απά νΙο]επέ, Ῥαΐ 
Πεα]ῆ1γ απά Ἱπν]σοταίηρ. Τὲ 8εαπι5, ίΠεγε- 
{οτθ, ἐΠαί ἴΊιε οματασίες οἳ Ζερηγτας ἵπ 
Ρατσπ]ασ, α5 Ἱπο]εππεπί απᾶ {επιρεβίιοαβ 
(ν. 147), 15 α]ἰοσείπετ αἲ νατῖαπος νε ἴἶια 

ομαναείεν οἱ πα]]άπεςς αἰίτῖναἰεά {ο 1ὲ ἵπ 
ΏΊΟΥς πιοάετη πε. ΤηΗϊ5 ἀἴβεγεπεο 18 
εαδ]γ εχρ]αϊπεᾶ ὮΥ {να τεπιατ]ς, ἐ]ναί λε 
Ζερηγτας οἳ Ηοπιετ”5 οοιΠίχγ, Νο ΒΕΕΠΙ5 
{ο Ἠανο Ῥθεῃ α πανε οἱ Τοηῖα, Ῥ]ενν Γποπα 
Ώνε Ῥ]μγασίαη ποιη{αίηΒ ΟΥΕΣ με σεαπ 
5εα, ΙΙ στεαί νίο]εποε απᾶ 5ενεσίίγ (Ἡ. 
1. 6): απά {Παξ, οοπδε(πεπέ]γ, ΗΠοππεν ννου]ά 
Ἰανε Ῥδεῃ Ἱποοττεοῦ 1Π 5ρεα]ῖπσ οἳ 18 1η 8Ἡ- 
οίπετ οἸατασίεξ. Ἐον α πιογε {π]] αεσοαπ5 
οἳ Ἠοπιεγ”5 γν]πάς, 5εο Ἰουᾶς λα ο 
ΤΠοπιεγ, Ῥ. 48. ΟΕ νε πιείτῖσα] αΠΟΠΙΒΙΥ 
1π ἴπς Ἠπε, 5εε Ῥτε]πι. 05055. 5οοῦ. Ὑ. 
δ 5. 

146. ὥρορ', ἐπαῖξας. Ῥϊηρα]ατ {ον ἁπα]. 
Τε {τεφαεπί]γ Ἠαρρεης ναί, νηεη (νο ος 
ΠΟΤΕ βαηδίαηίνες ατα υιπ]εά ὮΥ α «0Π- 
Παπείοη, {πε ΥετΏ 15 σογετπεά ἵπ πἽπ]ρες 
ὮΥ θιε εαΏρίαωπῆνο πεατεςδί {ο 1ὲ, νΠείπετ 
1 οε α αἵπσα]αγ οὐ α πειίεν Ῥ]τα]. Όοπι- 
Ῥατα ΠΠ. Ἑ. Τ05. Η. 9δθ6. απἀ εἰδεν]ετε. 
Φο Ἐπρ. Φαρρ]. 146. Τυδεὺς µάχην ἕυν- 
ἥψε Πολυνείκης ϐ᾽ ἅμα. Ὠϊοά. ιο. ΧΧ. 
Ἴ2. δάκρυα καὶ δεῆσεις καὶ θρῆνος ἐγέ- 
γετο συµφορητός. Ῥοππείπιες αἱδο, (λοαρ] 
ΠΊΟΥΘ ΤΑΤΕΙΥ, πε γετΏ ἵ5δ σονεγπεά ὮΥ ἴἶα 
ΤΊΟΤΕ τεπποίο 5αρβίαπᾶνες αξ ἵη Π]. Ρ. 987. 
ψ. 900. Θεε Γ)Οννή]]εοπ ΟΠατίίοη, Ρ. 271. 
Μαιι. ατ. αν. ξ 905.--Έπε νεχῷρ ώρορε ἵ8 
Ῥενί. παῖά. /οπῖοὸ ζουν ὄρωρε, {τοιη ὄρω, πβδεά 
ἵπ α ηηβίνε βἰση]Πομίοῃ ; {ο Ταΐδε, ἴο 
ετοίε. Τε ἵδ αδεά Ἱπίταηβιενεϊγ, Ἱπίτα ν. 
197. τ. 67. Λ. 657. Α αἰπ]αν {οτπα 18 
ἤραρα, ιβεά αἱδο αενε]γ απά Ῥαββινε]γ. 
Όοππρατε ΠΠ. Δ. 110. Λ. 18. 

147. κινήσει. «Ίοτεγε φο[ε. τπτ ΙΒ 
66Ώ5ε αἱ] ἔΊε {εηςδος αγο οσσβδΙοΠαΙΙΥ επι- 
ΡΙογεᾶ, απά {γεφαεπ!]γ Ιπίεγοπαπσεᾶ 1π ἴπθ 
Β4ΠΙΘ 8επΠίεπςσθ, Ὁεε ποίο 0Π ΦΟΡΗ. Από, 
9δ]. Ῥεπῖι. ἄταο. Ρ. 2056. ΔΑί {πε Β4Π1Θ 
Ώπιε, κινήσῃ, ἴε τεαᾶῖης οἳ {πε Ψεπεβαπ 
ΜΒΡΡ., 5που]ά ρτοραβ]γ Ῥε ρτεί{εττεᾶ. 

148. λάβρος. Υἰοϊεπί, ἐπιρεείμοις. ἩἨε- 
ΒΥΟΠ. πολὺς, σφοδρός. ΊΤ1ιβ, ἵπ Ἡ. Ο. 
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ὋὪς τῶν πᾶσ᾽ ἀγορὴ κινήθη' τοὶ ὃ) ἀλαλητῳ 
-- 6 - 

Νπας ἔπ᾽ ἐσσεύοντο, ποδῶν ὃ) ὑπένερθε κονίη 150 

“Ἱστατ) ἀειρομένη" τοὶ ὃ) ἀλλήλοισι κέλευον, 

"Απτεσθαι νηῶν ἠδ ἑλκέμεν εἰς ἅλα δῖαν, 
. ’ 3 Ἡ 4θ τ  ορσι δ) ει] Ν ” 

Ουρούς τς έξεκά αιρον᾽ αυτη ουρανον ἰκεν 
οἵκ ὃ ε , ω 9 δ) ή 6/ - 

ικαοειεµενων, υπο Ίρεον ἕρματα νγηωγν. 

” 2 κ / ς / ρ μα) / 

Ενθα κεν ᾿Αργείοισιν ὑπέρμορα νόστος ἐτύχθη, 1556 

Βἰ μὴ ᾿Αθηναίην Ἡρη πρὸς μῦθον ἔειπεν' 

Ὢ πόποι, αἰγιόχοιο Διὸς τέκος, Ατρυτώνη, 

Οὕτω δὴ οἶκόνδε φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν 
2 -- - 

Ἀργεῖοι φεύξονται ἐπ᾽ εὐρέα νῶτα θαλάσσης; 

Καδδέ κεν εὐχωλὴν Πριάμῳ καὶ Τρωσὶ λίποιεν 160 

᾿᾽Αργείην Ἑλένην, ἧς εἵνεκα πολλοὶ ᾿Αχαιῶν 

Ἐν Τροίῃ ἀπόλοντο φίλης ἀπὸ πατρίδος αἴης; 

᾽Αλλ) ἴθι νῦν κατὰ λαὸν ᾿Αχαιῶν χαλκοχιτώνων, 

6094. κῦμα λάβρον. Φ. 271. ποταμὸς λά- 
βρος. Ειπρ. Οτερί. ὅδ8δ. πῦρ λάβρον. 
Ἠετοά. ΥΠ. 12. ὄμβρος λάβρος. Απά 
{γοφπεπί]γ ἵπ Ῥιπάαν. Όοπιρανε ΟΙ. ΤΤΙΠ. 
47. Ῥγίῃπ. ΠΠ. 159. ΤΥ. 4056. Νεπι ΤΠ. 
79. απά εἰδενμπετε.---Ηεγπε εκρ]αῖης ἐπαι- 
γίζων ὮΥ τὰς αἶγας, 1.6. μεγάλα κύματα 
κινῶν. ᾖ1Τὲ 8ΕΕΠΙΒ Πιοτε αΡτεεαΡρ]ε υ( 
{λα Ῥαξδαρε {ο αἀορί ἴπε Ἱπέεγρτείαίον οἵ 
Ὦαπιπη, ἀεξιρεν ἵγγιεπ; ΠεατΙΥ ἵπ ο 
80η8ε οἱ ἐπαῖξας, 1π ν. 146.- ἐπί τ᾽ ἡμύει. 
Ἠ/ε πχαδέ 5αΏΡ]γ τὸ λήϊον, ἵπ πο ποπῖπα- 
ᾖνο. Τ]ε γετὺ ἡμύειν Ἰαδ ποῦ 4η ασΐῖνο, 
Ραΐέ α πεπίεσ βἰσπ]Πεαίῖοῃ, {ο θεπᾶ, {ο δίοοΡ; 
απά Ἠεπος, {ο [αἱ. Όυπιρατο Ἱπίτα ν. ὅ79, 
Νμενο {ενα ἵδ πο πεοεβεῖγ {ου απᾶςι- 
βίαπάίησ κάρη. Ίπ ΤΠ. Θ. 908. κάρη 15 πο 
ἴλο αοεαβαΐΊνθ, 45 ἴ]ο νουδίοηπς πηα]κο 16, 
Ῥαΐ6 έλα ποπππα Ίνα; νἨ]ο] 15 ενιἀρηέ {γοπι 
Όλα οοπβίγποξῖοι επιρ]ογεά ἵπ Ἡ. Τ. 405. 
ἤμυσε καρήατι. 

1595. οὐρούς. Τ]εξβο Ἰετο οἨαπηο]5, οιι6 
{ος ἴἶχο Ῥυχρυφο οἱ ἸααπολΏίηρ {ιο Υοβρεῖς. 
Ῥομο]αδί: ταφροειδῆ ὀρύγματα, δι ὧν 
αἱ νηες καθέλκονται εἰς τὴν θάλασσαν" 
ἢ τὰς ἀντλίας. Τ]9ςο οπαπηείβ αχο εα]]εά 
ὁλκοὶ ἵπ Αρο. Ἠ]λιοά, 1. 971. 

164. ἕρματα νηῶν. Φεε ο 1]. Α. 486. 
166. ὑπέρμορα. Ίἴπ αρίίε οἱ Γαία; οὐπ- 

ἔπαγή ἴο ἴ]ιο ἆεογοε οἱ Γαΐε. ἜΤϊε 84ΠΠε 8 
ὑπὲρ µόρον, Τ. Υ. 90: ὑπὲρ μοῖραν, . 
906: ὑπὲρ αἶσαν, 7. 487. Ἀε]ο]. ὑπὲρ τὸ 
εἱμαρμένον.-- Πέ πιαγ Ὦθ Ῥτορες Ἠετο {ο 
οΏβοχνε, ἴ]αί ἐἶνε {πια Ἡοπιογίο ποίῖοπ οί 
Ταἲε ἵδ εμαί οἱ απ οτἰσὶπα] Ραγρο5ο ο{ νε 
αἰπι]ρηέγ Ῥοννετ οἱ ο αρίεν. Τπας Ώαπῃ, 
1Π ν. αἶσα. (ΘΟμαίεπις φιϊάαπι απέϊφιογιηι 
τα ετίγα ει ροδισγιπέ, εγγαγαπέ: γέ8 ἴμθα 
σεγία εκ; εἰ Ἑ αἴπτα δεπε 8απο πῖῖ αἰϊιαᾶ εδ, 
πὶςὶ «εογείιπι ἀἴοϊπιηι ἄε επἰδεπέία Ππιιᾶ1, 

γογι πιο οπιπῖίηι φις ἵτ οκ Ἠεποε 
Μασνο». Υ. 16. Πονίµπαιι ΠΗοἸπογΙΒ πεδοῖγό 
πιαζωῖέ, αἱ οί Ίεο, «πεπι Μοῖραν τοσαΐ, 
οπιπῖα γέφεπάα οοπηιπιέέ; αἄεο ιαΐ Ίιου Όοσα- 
ὑωμπι τύχη, ἴπ πιία ραγίε Εοπιογίοί οοζι- 
πιζπῖς ποπεἰπείαν. Οοπίτα } γφλζζις ποπ Οζ απο 
ποτῖέ αἱ πιει, δε Οπιπίροίεπίίαπι φποφιο 
εἰ ἐγιρωτί. Τε νοτὰ τύχη οςσι1Β, 1ουύ/- 
ενεν, Ῥοία ἵω Ἠεριοά (Ἴ]εος. 960), απά 
Ῥιπάαν (Οἱ. ΧΥΙ. 9): Ῥας ποῦ 45 Ἱπαί- 
εαῖπς απ μπρτοτάεπέίαϊ φουετηπιεπέ οἱ ἴ]ια 
ποπ], ἀπρονόητος κόσμου διοίκησις, 1π 
π/μΙοἩ 5εΠ56, αεσογαῖπςσ {ο δαϊάας, 16 ναΒ 
βαμβοαιεπ/]γ εππρ]ογεά. Αί νε βατπθ 
πιο, 16 5Ποι]ά 8θεπα {γοπι {π5 απά βΙπηῖ- 
Ίαπ. Ῥαββαρες, ἴπαί ἴῑο ἆεέγεες οἱ {αΐα, 
{ποαρα Ππα]]γ τενενβίρ]ε, ννετε Παβ]ε {ο 
Ῥο 5εύ αφῖάς, ὮΥ Ῥτονϊδίοπα] οΥ {ΕΠΙΡΟΤΑΣΥ 
61565. Όοπιρατο ΠΠ. Ῥ. 921. Τ]ε αὔογθ 
τοπατ]κ5 εαα/ΙΥ αΡΡΙΥ {ο φύσις, πνπῖο 18 
Ἰηκοινίδα α ἴενπι αἱἰοσοείΠπον ΠΙΠΟΥΠ {ο 
Ἠοιπετ, απᾶ 15 ΟΠΙΥ αποίµεσ παπιθ {οΥ ἴ]ιε 
Β4Π16 ΙΠΙΑΡΙΠΑΥΥ Δδεπογ. ΊΤπας Τιασίσηί. 
Τη8ἱ. Ῥϊν. ΤΙ. 28. Επαπάεπι Ἰπέεγάυπα πα- 
ἵπγαπι, Ἱποτάαπα ]ογίμπαπι νοσαπί. Ἠεπορ 
16 ννα5 πού Π]] α Ρετῖοὰ Ίοπς 5αρβεαιπεηί {ο 
ἨοπιαΥ, ἐαῖ ἴἶιο ]ογίιπα φὐεγπαπς, παίγα 
ογοαίτίω, οἱ ΠαστείΙαβ, νετο ΙΠΟΝΠ ΑΠΠΟΠς 
ΤΗ ΤΤΗ 

157. ᾽Ατρυτώνη. ΓπαείαΙἰφαδίε, ἱποϊποιδίε; 
{ποπι ἄτρυτος, απᾶ θιαέ ἴτοτα α, Ργΐο. απἀ 
τρύω, ἴετο. ἩἨεβγομ. ἀκαταπόνητος, ἀκο- 
πίαστος, ἄτρυτος ἐν μάχη. Τπε {ογπιᾶ- 
6οη οἱ τχε γνοτὰ 15 βΙπλί]αγ {ο ἐλαί οἱ {επια]ο 
ραίπουγτηῖςδ. ες οἩ Π]. Α. 111. Α5 αρ- 
ΡΙιοά {ο Μίπεινα, ἰπο αβρο]βί1οα πιαγ Ὦα 
Πιάϊσπίάνα οἱ πιεπία] επεγον απᾶ ἀεοϊδίοῃ. 
Τὲ τεστ» ἵπ ΤΙ. Β. 115. 14. Κ. 284. 04. Δ. 
Ἴ65. απ εἰβοιν]μεγο. 

160. καδδέ κεν λίποιε. Ἐον καταλί- 
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Σοῖς ἀγανοῖς ἐπέεσσιν ἐρήτυε φῶτα ἕκαστον, 

Μηδὲ ἔα νῆας ἅλαδ ἑλκέμεν ἀμφιελίσσας. 165 

ὋὪς ἔφατ” οὐδ ἀπίθησε θεὰ γλαυκῶπις ᾽Αθήνη: 

Ῥῆη δὲ κατ Οὐλύμποιο καρήνων ἀἴξασα, 

Καρπαλίμως ὃ᾽ ἵκανε θοὰς ἐπὶ νῆας ᾿Αχαιῶν. 

Εζρεν ἔπειτ᾽ Ὀδυσῆα, Δὰ μῆτιν ἀτάλαντον, 

Ἑσταότ” οὐδ ὅγε νηὸὺς ἐὐσσέλμοιο µελαίνης 10 

“Απτετ’, ἐπεί µιν ἄχος κραδίην καὶ θυμὸν ἵκανεν. 

᾽Αγχοῦ ὃ ἱσταμένη προσέφη γλαυκῶπις  Αθήνη" 

Διογενὲς Δαερτιάδη, πολυμήχαν ᾿Οδυσσεῦ, 

Οὕτω δὴ οἰκόνδε φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν 
.. / 

Φεύξεσθ’, ἐν νήεσσι πολυκλήϊσι πεσόντες; 1756 

Καδδέ κεν εὐχωλὴν Πριάμῳ καὶ Τρωσὶ λίποιτε 
᾽Αργείην Ἑλένην, ἧς εἵνεκα πολλοὶ ᾿Αχαιῶν 

Ἐν Τροίῃ ἀπόλοντο φίλης ἀπὸ πατρίδος αἴης; 

᾽Αλλ) ἴθι νῦν κατὰ λαὸν ᾿Αχαιῶν, μηδέ τ᾽ ἐρώει" 
- α) - - ο 

Σοῖς ἀγανοῖς ἐπέεσσιν ἐρήτυε φῶτα ἕκαστον, 1560 

Μηδὲ ἔα νῆας ἅλαὸ ἑλκέμεν ἀμφιελίσσας, 

ὋὪς φάθ᾽' ὃ δὲ ξυνέηκε θεας ὅπα φωνησάσης, 

Ῥη δὲ θέειν, ἀπὸ δὲ χλαῖναν βάλε' τὴν δ᾽ ἐκόμισσε 
Κήρυξ Εὐρυβάτης Ἰθακήσιος. ὅς οἱ ὀπήδει. 

Αὐτὸς ὃ ̓ Ατρείδεω ᾽Αγαμέμνονος ἀντίος ἐλθὼν 

ποιεν ἂν, απά {]ιαί ἔογ καταλιποῦσι. Τηε 
ορίαἄνε 5 {γεφπεπί]γ αδεᾶ, απἀ, α5 ἵπ ί1ο 
Ῥτεςεπό Ιηδίαησο, πέογο]ναησοᾶ ση {πε 
{αίατο ΙπάΙοβΠνα, Ῥεο ΜΤαί. ᾱν. αν, ξ514. 
9. Τηῖς 5 ρατοπ]ατ]γ ἴἶε ο.δε 1π έπα 
Ττασῖο ντῖέετ. Όοπιρατε ΒορΠ. (4. Ἐ. 
96. 9855. (ά. Ο. 507. 680. Απᾶσς. 1108. 
Α]. 8δ. Ἐ]εεῖ. 1491.--Τπο ποππ εὐχωλὴ 
18, Ῥγορεχ]γ, α τοι, α5 ἵπ ΤΙ. Α. 65. 95. 
Ἠειιοε, ἴλαῖ ΠοΥ τολίο] α Όοιο ἴξ πιαᾶες ἔ]ναί 
αο]ῖο]ν ἶς σγεαί{η ιοἱκ]εᾶ 10γ. Ἐπδιαίμίας εκ- 
Ρ]αῖπς 16 Ὦγ καύχηµα. 

105. νῆας ἀμφιελίσσας. Ῥε]ο]. ἀμφο- 
τέρωθεν ταῖς κώπαις ἑλαυνομέναυ. Ἐπ- 
πες, οἨ τ. 176, τεπᾶετ Τμ ερῖπεί 
εεῖεγες. 

115. ἓν νήεσσι πεσόντες. Ἐον νηυσὶν 
ἐμπεσόντες, ἵπ πατε ἱγγιεπίε. 39ο Ἡ. 1. 
205. Λ. 829. 

179. μηδέ τ’ ἐρώει. 1ο ποί ἀεείεί. Ἠεςγε]. 
μὴ ὑποχώρει. ο Ἡ. Ν. 776. Ῥ. 422. Τ. 
170. Τε ξαπιε νετῷῃ 15 αδεᾷ ἵπ Α. 9089, 
1π {]θ 8εη5ε οἱ ῥέω, Ίτοπα πΥΠ]οὮ 1 15 ἆθ- 
π]νεᾶ: απᾶά ἵπ ΤΠ. Ν. ὄ7. 1ὲέ Ἠα5 απ αοἲνο 
εἰσπίῃοαίίοἨ {ο ἅτγαιυ οἵ, ο γεκίγαϊπ. Ῥεε 
αἶο οἩ ΤΙ. Π. 902. Τ]ιο ρείππατγ Ἱππροτέ 
ο{ {λε ποτά 15 οε[εγίέη; ἴπεποε ἔο οαθὲ ἵπ- 
εἰαπίῖη; απᾶ 5ο, σεπετα]]ν, {ο οµαβε. Ὑος5 
ποπ]άἀ αἀορίέ ἴπε τεαάϊηπσ οἳ 5οπε Μ695. 
μηδ᾽ ἔτ᾽ ἐρώει, νἩ]οὮ ἵς ΡτοβαΡ]γ οοστεοξ. 

1595 

Όοπιρατε ΤΙ. Ρ. 4607. Οἆ. Α. 2859. ὮΒ. 220. 
Ῥεε, ἩοΊΕΥΕΣ, Ἠετπιαηπ ΟΠ ΦΡορἩ. Τταςϊ.. 
996. 

189. Ὁ δὲ ξυνέηκε κ.τ.λ. Ἐπρίαίμῖαβ 
6οπηρατε5 3οΡΙ., Α]. 14. Ὢ φθέγμ’ ᾿Αθά- 
νας, φιλτάτης ἐμοὶ θεῶν, Ὡς εὐμαθές σου, 
κἂν ἄποπτος ᾖς, ὅμως Φώνημ’ ἀκούω, 
καὶ ξυναρπάζω Φρενί. Ετεσῖδε]γ αιπηῖ]ατ 
15 Ἐιτῖρ. ΗΙρρ. 84. Σοὶ καὶ ξύνειμι, καὶ 
λόγοις ἀμείβομαι, Κλύων μὲν αὐδὴν, 
ὄμμα ὃ' οὐχ ὁρῶν τὸ σόν. (Όοπιρατε 1ΡΗ. 
Ῥ. 1419. Έλεος. 604. Τη ἐλεῖσ ἱπέεγοοπσςθ 
ψη(] ΤπεὮ, 1 'να5 εε]άοπι ἐ]αί {πε βοᾶβ 
πηλάο Ώπεπιδε]νες ν]ίμ]ε. Οἆ. Π. 161. οὐ 
γάρ πω πάντεσσι θεοὶ φαίνονται ἐἔναρ- 
γεῖς. Όοπιρατε Ἡ. Ύ. 19]. Ἠεπςε, Οαίπῇ. 
Ἐριίμα]απι. Ῥε]. Τπεί. ἵπ ᾖπο. Ίου 5ὲ ο0- 
ἐἶπσί Ραξϊιπέηγ ζωππῖπε εἴατο. Ῥεε Ὑα]ε]- 
Πες οη ΗΙρρο]. ]. ο. 

189. βῆ δὲ θέειν. εε οἩ ΤΙ. Α. 949.--- 
ἀπὸ δὲ χλαῖναν βάλε. Επδίαίμ. ἵνα ἓν 
τῷ θέειν ῥᾷον τρέχοι. ΑΒ ἴπε ουΐετ ϱατ- 
ππεηί5 οἳ {πε απο]επίς σγετε Ίοοδε απά Πουγ- 
Ίπς, 1ὲ στα π5α] {ο {τον ἔμετα οΏ ἵπ ογάεν 
{ο σγεαίεχ εροεᾶ ἵπ ταππίησ, ΟΥ {ο αοϊνΙίγ 
1Ώ αΠΥ Ἰαβοτῖοας επιρ]ογππεηί5. Τ]16 5απιθ 
Ρτασίϊςσε ἵ5 {γεαιεπ{]γ πιεπβῖοπεά ἵπ Ἠο]γ 
τί, Όοπιρατε 1 ΚΙπρθ αν]. 46. Ματ]ς 
Χ. 60. Αοίς νΠ. 68. 
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Δέξατό οἱ σκῆπτρον πατρώϊον ἄφθιτον αἲεί' 
Σὺν τῷ ἔρη κατὰ νῆας ᾿Αχαιῶν χαλκοχιτώνων. 

Ὅντινα μὲν βασιλῆα καὶ ἔξοχον ἄνδρα κιχείη, 

Τὸν δ᾽ ἀγανοῖς ἐπέεσσιν ἐρητύσασκε παραστάς' 
”/ ΝΑ 

Δαιμόνύ, οὔ σε ἔοικε, κακὺν ὣς, δειδίσσεσθαι" 190 

᾽Αλλ) αὐτός τε κάθησο, καὶ ἄλλους ἵδρυε λαούς" 

Οὐ γάρ πω σάφα οἶσθ', οἷος νόος ᾿Ατρείωνος. 

Νῦν μὲν πειρᾶται, τάχα ὃ' ἵψεται υἷας ᾽Αχαιῶν. 
στι - Ι] 2 πα Ἐν [ουλῇ ὃ᾽ οὐ πάντες ἀκούσαμεν οἷον ἔειπε. 
Μή τι χολωσάμενος ῥέξῃ κακὸν υἷας ᾿Αχαιῶν. 1956 

Θυμὸς δὲ μέγας ἐστὶ Διοτρεφέος [ασιλΏυς, 

Τιμὴ ὃ ἐκ Διός ἐστι, φιλεῖ δέ ἑ µητίετα Ζεύς. 

Ὃν ὃ᾽ αὖ δήµου τ᾽ ἄνδρα ἴδοι, [}οόωντά τ᾽ ἐφεύροι; 
Τὸν σκήπτρῳ ἐλάσασκεν, ὁμοκλήσασκέτε μύθῳ' 

186. δἐξατό οἳ σκῆπτρον. 1εοσεϊυσα ἴΐ οί 
Μπ. Έον ἀπ αὐτοῦ. Ῥο αραῖπ ΤΠ. Ο. 87. 
Θέμιστι δὲ καλλιπαρήῳ Δέκτο δέπαο. ο. 
Π. 40. οἱ ἐδεξατο χάλκεον ἔγχος. 3ε8 
Ένταπε]ς οἨη ΦοΡΗ. Ε]εοῦ. 422. Μαι. αν. αν. 
ξ 95. 2.--ΑΡΑΠΙΟΠΙΠΟΠ ]οπί Ἠῖ5 5οορίγο 
{ο Ὀ]γββες, 45 α Ρ]εᾶσο {ιοί Ίο Ἰμαά Πὶ5 
Ααὐλλοσί έν 1 1η 16- Αδβοπιρ]ίης πε αΤΠΙΥ. 

198. ὄντινα μὲν κ.τ.λ. 1 ἴἶιο τε]αίῖνα 
γείου {ο ἀεβη]έθ ΡεΓβδοης οὗ {1πρς, 16 ἴβ 
1οϊπθά νίἩ λα ἸπαΙσβίνο, ΕΒιαίό 1 ια 
γε[ΘΥ6Π6Θ Ῥο Ἱπάεβηϊίθ, απᾶ απΠα]οροιΒ {ο 
έλα Τατ εἰφμῖς, ἴ]χε νενΡ 15 Ῥ]ασεᾷ ἵπ ἴπο 
ορίαῖνο, νηθμοιῦ ἄν, νἩεΠ έλα Ίν]ο]ε Ῥτο- 
Ροβ(ῖοη αἤγπις βοππείμῖπς οἳ ραρί ᾖππς, 5 
η 15 Ἰπδίαποε, απά ραῖ η ν. 196: απᾶ 
ἵη {πε ειυ]αποίῖνο νη(α ἄν, 1 Πέ αἴἩτπαῬ 
Βοπιοί]]ηπσ Ῥγεβεπί ον {πίπτες α5 Ππίτα γ. 
9901. Ὀεε Μαίΐ. ατ. αν. 6 627. ]. 

190. κακὸν ὣς δειδίσσεσθαι. Τ{ 15 πδαα] 
{ο οοπραχε πρ. Απ. ΤΥ. 19. (ε(επεγες 
απῖπιος ἐἴπιογ αγφωί. ΊμασαἨ. ΡΗ. ΤΙ. 149. 
Λ1είμς ἄεφεπεγ. μεδο οἴίαίΙοΠΒ, Ἠοννενετ, 
Άτα ποῦ Ῥατα]]α]; βἶπορ ἴ]ε ποβῖοη οἱ εαν 
4065 ποῦ βπῖδ ἐε 8εΠ59. Ί1ε ΒεμοΠαςδί 
οχρ]αῖης δειδίσσεσθαι ὮΥ εὐλαβεῖσθαι, ννΏῖο]ι 
Άἱ5ο ἆοε5 ποῦ ρῖνε ιο Ῥχεσϊδε Πεαηῖηρ. 
Πε νετρ αἱνναγ5 οσσιγς ἵπ {πε πιάᾶ]α 
νοῖσς, γη απ αονο βἰσπϊῃολίοπ, {ο 
ἱφλίεπ, {ο πιέπασε; ποια δείδω. ΟΌοππραχα 
Ἡ. Δ. 184. Ν. δ10. Ο. 196. Σ. 164. απά 
εδενμετο. Ἆεε ΕΙΠΙΒΙΕΥ, ἵπ {ο ΕάῑπΡ. 
Ἠενίενν, νο]. 11. 914. 

192. οὐ γάρ πω κ.τ.λ. ΤΗθ 8ΕΠΒε 16: 
Νοβροάγ α5 γεί 5Ροκεπ Ῥιό ΑΡαΠΙΕΠΙΠΟΗ, 
Ἀπά ἐπεγείοτε 1ὲ 15 Ιπιροββῖρ]ο {ο Ἰκπουν οί 
ννπαί παίατο 5 βεπππεηί5 46, απΠά γ/]1θ- 
Όπου 16 15 Ῥτοροχ {ο αἀορί {Ίεπη, 

194. ἀκούσαμεν. Ὀ]γββες ΙάεπίΙῇος Ἠήπῃ- 
βα]ῇ νΙ] μοδα οἱ ἴἶε Ῥνῖπσθς Ίο 1/6Υθ 
ποῦ Ργεβεπῖ αἱ {πε σοαποΙ!, γγλ]σ] οοηβἰδίοὰ 
οπ]γ οἳ ιο Ἐ]άενς (ν. 69). 

195. µή τι χολωσάμενος βνο. κ 
δέδοικα, οἳ φύλασσε, 35 ἵη . Α 

196. θυμὸς δὲ µέγας κ. τ. να ας 
υαπάργβδίαπἀς {πεβε ν/ονάς 1Π τείογεποθ {9 
ΑΡΑΠΙΕΠΙΠΟΠ αἶοπας Ῥαΐ ἐπεῖν αρρ]σαίίοη. 
Β6ΕΠ15 {ο Ῥα ρεπογα], απά οΙπ]ῖ]αχ {0 πε 
ΕΧΡΥΕΒΡΙΟΗ ἵπ ΠΠ. Α. 50. Κρείσσων. γὰρ βα- 
σιλεὺς, ὅτε χώσεται ανδρὶ ᾿χἐρηϊ, Ἠεπσε 
Ἐπίρ. Μεά. 119. δεινὰ τυράννων λήματα. 
Ῥιπᾶ. ΡγίΙ. ΤΠΙ. 91. χόλος ὃ’ οὐκ ἀλίθιος 
γίνεται παίδων Διός. 9ο 3ἱ5ο Ῥεποο. Μαἆ. 
494, γαοὶς ἵγα Ινογιπο εδἰ 8ΟἨΙΡΕΥ. Βοπιθ 
ΜΒΡΡ. Ιπᾶεεᾶ, ἐποαρ]ι οἱ Ἱη{εγῖου ααὐλοτΙίγ, 
γοθά Διοτρεφξων βασιλήων ἵη ἴπο Ῥ]ατα]. 
Οπε ος ἔνο Ιε5ς Ἱπροτίαπί ΜΑΡ. Ίανε δὴ 
{ον δὲ, νἨ]ο]ι 15, Ρεγ]ιαρς, ο, Ὀείέεν τολάΊπᾳ, 
Ώλοασῃ ποῖ α οργίαϊη 0Π6. 

197. τιμὴ ὃ’ ἐκ Διός ἐστι, κ.τ.λ. ἩἨε- 
βἶοᾶ. Τπεοση. 96. Οα]]πι. Η. ᾖου. 79. ἐκ 
δὲ Διὸς βασιλῆες. Ἠεποε, ἵπ 4. Παρπιοπῦ 
οἱ γτίωας, πρ ατα οα]]εὰ θεοτίµητοι. 
Ῥαχα]είς πιαΥ Ῥε {οππᾶ 1π Ἠο!γ τις, 
Ῥαμ. Ἱ. 91. ΤΧΧ. αὐτὸς, 1.6. Θεὸς, καθ- 
ιστᾷ βασιλεῖς καὶ μεθιστᾷ. Ῥοπι. ατα 
οὐ γάρ. ἐστιν, ἐξουσία, εἰ μὴ ἀπὸ θεοῦ" 
αἳ δὲ οὖσαι, ὑπὸ Θεοῦ τεταγμέναι εἰσίν. 
Ἠεπεο Ίνεῃ. Πω. Ύ. 24. «Πε δι ΓΕΕΒ 
σοπεέιωπέιγ. Τεγέα]. Αρο]. 90. Γπᾶε εδί 
Ὀπιμεγαίογ, αιπιᾶε εἶ Ίιοπιο απίε φιαηι ἴπυρεγαίο. 
0οπιρατεα Ῥνου. ν, 156. ΈΤ]ενε ἵ5 α, βΙπλΙ]χ’ 
βεππιεηπί Ίπ Ταθῖ, ΑπΠ. ΥΠ. 8. Τιδί διώπι- 
ππιίπι ΤΕΡΜ }άἰοίωπι Ρὲἰ ἄεάεγο: ποῦΐο οὔφό- 
φιζζ φἰογία γεἰῖοία εδἰ.---"ιμή. Ινεφαῖ αιἰ]ογῖέη 
αἰφπί(ή; απιὰ 5ο Π. . 195. Ῥ. 951. Υ. 18Ι. 

198δ. δήµου ἄνδρα. Ἐπδίαίμ, τὸν ἴδι- 
ώτην λέγει. Ἄεπορ]μοῃ ΙΠ{ΟΥΠΙ6 15 (Μεπῃ. 
1. 2. 68), ναί 1ο αοοαδαδίοηπ5 αραϊηςί ο- 
ογαίθΒ Ἠεγο Ῥαχί]γ ρτουιπάεά προπ Ηῖ5 {γ6- 
ααοπό οἴίαίοι οἱ 0] Ῥαβρασο ; νο 9 
Ν5 πηα]οῖοΒΙΥ ἀεσ]ατεά {ο Ἰανε Ῥει- 
νοτίεᾷ Ιπίο απ αγσιππεπί ΤοΥ ΙηβΙοίίπςσ 6οἳ- 
Ῥογα] ραμήδηπιεπέ προῃ 1η{ογίου ο ίσεης, 



72 ὉΜΗΡΟΥ ἼἸλδΙΑΔΟΣ Β’. 

Δαιμόνι, ἀτρέμας ἦσο, καὶ ἄλλων μῦθον ἄκουε, 900 
Δ ” 

Οἳ σέο φέρτεροί εἰσι' σὺ ὃ ἀπτόλεμος καὶ ἄναλκις, 

Οὗὔτε ποτ’ ἐν πολέμῳ ἐναρίθμιος, οὔτ᾽ ἐνὶ [ουλῇ. 
ο) ’ / / α) {1 3 ’ Οὐ µέν πως πάντες [βασιλεύσομεν ἐνθάδ Αχαιοί. 

Οὐκ ἀγαθὸν πολυκοιρανίη’ εἷς κοίρανος ἔστω, 

Εἷς [βασιλεὺς, ᾧ δῶκε Κρόνου παῖς ἀγκυλομήτεω 905 

Σκηπτρόν τ᾽ ἠδὲ θέµιστας. ἵνα σφίσιν ἐμβασιλεύῃ. 
ΝΑ 

ὋὪς ὄὅγε κοιρανέων δίεπε στρατόν’' οἱ ὃ ἀγορήνδε 

Αὖτις ἐπεσσεύοντο νεῶν ἄπο καὶ κλισιάων., 

᾿ΗἨχῆ, ὡς ὅτε κύμα πολυφλοίσβοιο θαλάσσης 

Αἰγιαλῷ µεγάλῳ βρέµεται, σμαραγεῖ δέτε πόντος. 919 
"Αλλοι μέν ῥ' ἔζοντο. ἐρήτυθεν δὲ καθ ἕδρας" 

Θερσίτης ὃ ἔτι μοῦνος ἀμετροεπὴς ἐκολῳα, 

900. ἀτρέμας ἧσο. ἳὲ ε[ῆ: 1. Θ. γεπιαῖη 
φιῖεί. 9ο ΠΠ. Ν. 2390. Ἔλε πιογε 6ΟΠΙΠΙΟΠ 
εχρτεςεῖοη ἵπ Ἰαΐετ ντΊζετς, ἶ5 ἀτρέμα ἔχε, 
ν/μ]εἩ οσους ἵῃ ΠΠ, Ν. 607, απά τερεαίεά]γ 
Ίπ Ατἰείορηαπος. εε Τποςπι. 290. ΝιΡ. 
20]. Αν. 1209. 1575. εί Ραφεῦτο. Τ]ε {ἔνο 

ογπῃ5, ἀτρέμας απᾶ ἀτρέμα, ατα Ῥοίμ 1π 
πεε; {6 Ἰαΐίοτ, Ἠούνεγεν, νο] 15 {οαπά 
1η Π. Θ. 918, 15 πενετ Ἡπθὰ ἵπ Ἠοππεγν, 
εχοερί νΠεηπ (με ππείτα τεφ τες Ἡ,. Ἡς- 
τοβοίι5 αἶξο επιρ]ου5 ἀτρέμας. ΥΤΠΠ. 14. 
ἀτρέμας εἶχον τὰς νέας. 

201. σὺ ὃ' απτόλεμος κ.τ.λ. «Αδεῃ. 
Βαργ]. 218. θρασυστομεῖν γᾶρ οὐ πρέπει 
τοὺς ἤσσονας. 

3204. οὐκ ἀγαθὸν πολυκοιρανίη" κ.τ.λ. 
96ε ΟἨ ΤΠ. Α. 238. Ἠεποο, Οοτπε]. Ναρο5 
η Ὠϊου: οι γροίοί θεπο φετὶ τεδρυδζίοα 
πιιίογηπι Ἰππρεγιῖ. Όοπιρατε {πο ερθες] 
οἱ ὨΏατίας 1π Ἠετοα. ΤΠ. 889. ἸΙπάεεᾶ, 
Μῃῖς Ῥαδεασο Ίας Έθεῃ οἶοὰ ασαῖῃπ απᾶ 
αραϊη, ἵπ 5αρροτό οἱ πιοπατο]β]σαὶ Ἰη5βί- 
ΏἼοπς. Όεο Ατὶ5ε. Ῥομί. ΤΥ. 4. ΤΠΕοΡΗΥ. 
Οµας. ἄε ΟΙἰφατο]. ὮὉ. 0Ἠπγβοςί. ἄε Γέεφπο; 
εΓα5έ. Ματί, αἲ (επί. εἰ ἄε Ἠοπατοι. Τπεο- 
ἀοτεῖ; Οτῖσεηπ: ἅο. Ἠεπερ αἶςεο Ατὶςέ, 
Έτος, ΥΤΠΙ. 10. βελτίστη μὲν ἡ βασιλεία. 
Ἠετοάίαη. ΤΥ. βασιλείαν ὁ Ζεὺς ὥσπερ αὖ- 
τὸς ἔχει µόνος, οὕτω καὶ ἀνθρώπων ἑνὶ 
δέδωκε. Ῥ]αΐ. Οοηγ. Β. Β. Εὔδαιμον πτολί- 
εθρον ἑνὸς κήρυκος ἀκούων. Μπ. Εε]. 
Ίο απις ἵπ αρίυας, ἄνα μπας ἴπ σγοφίδως, 
ὅο. «Πετοτπε: (γμεε ππαπα δέημπίμτ ογάῖπε 
ἠεγαίο. Γπιρεγαίογ τπιις εἰ. ἵγπιπι εξεο Πτεῖ- 
Ριδ[ίος ουτρις αἴφιο ππῖις απίπιο τεεπάιτῃ : 
απο αιέ ϱγειπηέ γεπηραῤ[ῖοασπα, αιέ ἀῑκίγα]ηιπέ. 
Οοππρατε Ταο. Απη. Τ.4. Έον Βοτῖρίπτα] 
Ῥατα]]ε]ς, 5εε ετάσ. Ἱπ. 2. 1 βαπι. νΠῖ, δ. 
Ῥτον. πχν]Π. 9. ᾖαπιες Π. 1. Τε πειέετ 
πά]εσίῖνο ἀγαθὸν, π πείογεπιοθ {ο ἔἶπε {οπηῖ- 
πΙηε ἨΟΙἨΠ πολυκοιρανίη, Άστεες πει ένε 
πιυτὰ χρῆμα, οἳ πε Ἰῆκε, απάενείοσᾶ. 
Τ]ιε εοπβίγας(ῖοη 15 ΥΕΣΥ 6ΟΠΙΠΙΟΠ, οί] ἴπ 
τεεκ απᾶ Ἰμαβπ νετ. ἘΤ]ῃας γρ. 

Ἐε]οσ. ΤΙ. 86. Τγὶκίε ἵπρις. εἰανηῖς, Ἑκ- 
απιρΙες αροππά, 3εε Μαί. απ. αν. 5 457. 

905. ἀγκυλομήτεω. Ῥε]μο]. ἀγκύλα καὶ 
σκολιὰ βουλευσαμένου κατὰ τοῦ πατρὸς 
καὶ τῶν παίδων. Ἔ]με ερίμεί 5εεπις Τ.- 
ἔπεν {ο ππεαπ αἰπιρ]ν, {πῇεεα, Ἱ. 6. αἰία 
Ίαλεπε σοπεία. Απσ]ϊςοὸ, ἰπεογιαθῖε. Ῥεε 
3ἱ5ο οἩἨ Υ. 868. πα. 

206. ΤΗΙ5 νετςε 15 σεπεγα]]γ ]οοκεά προπ 
α5 ερυτῖοα5, Επξία(μῖας5 Ία5 πο τείετεπεθ 
{ο Ιέ ἵηπ 5 οοπιπἹεΠίατΥ, Ῥαέ 5αρρΗες τὸ 
βασιλεύειν αἴτετ ἔδωκε, 1π ἴπε Ῥτεσθάϊπσ 
Ἠπο, ἈΝεϊίμετ ἶ5 ἴπετε αΠΥ α]αδίοι {ο 16 
1ῃ {με ε]μο][ῖα οἱ Ώιάγπηας: απά 1έ 15 οτηϊέ- 
ἐεά ἵῃ εενεγαὶ Μ95. ὮἩἨ ἶ5 οΏεετνεᾶ, αἱσο, 
ἔλαί ἴπετο 185 ποϊΠῖησ ἔο ννἨῖοἩ σφίσι 68 
αΡΡ]γ, αξ ἵπ Π. 1. 99, πνπετε πεατ]γ ἔε 
5απιε Ἰπε τθ6οΆΤΕ, απά {Πε Ῥτοποαπ 15 Τε- 
{εγτεᾶ {ο λαῶν. Ἡ τί τείαῖηπς 15 Ῥ]ασε 
Ἠεγε, σφίσι πιιδί Ῥε απάετείουᾶ ἵπ ια 
5εῃς5ο οἳ ἡμῖν. Ῥεε ο ΤΠ]. Α. 995. 

907. κοιρανέων. Ῥομο]. τὸ τοῦ κοιρά- 
γοι ἔργον ἐπιτελῶν. ΤΗΠΙ5 Ρατεαῖρ]ο ἵ5 
πδσα]]γ {ακετ αὈδο]α{ε]γ, α5 ασαῖπ ἵπ Ἡ. Δ. 
250. εἰ αἰθὶ; απά [πεγείοτε Ἠεγπε νιοπ]ἀ 
5εραταίε ἴ]ε οοπιρουπᾶ νετῦς διακοιρανέω 
ἵπ . Δ.990: απᾶά κατακοιρανέω, ἵπ Τ.Ε. 9862; 
50 α5 {ο οοππεοί {λε ρτεροβῖᾶοπς να ἔἶνε 
βιιρβίαπίῖνος. Οοπιρατε τ]. Ε. 894. Μ. 91δ. 
0Ο. Α. 247. ΤΠε Ῥεεί ΜΡΒ5., Ποννεγεσ, ]οἵτ 
πο νετρ απὰ ῬτεροβίθῖοἨ ; απᾶ Ῥετῃαρβ 
Έιοτε ἵ5δ πο στεαί ΤΕΔΡΟΗ {ο αἶέον {Πε {εχέ, 
Μαάατιε Ἠασῖεν Ίετε τπάετείαπάς (πε 
ποτά 45 οχργεςεῖνο οἱ ἴε απἰποτῖίγ ννπ]οῖι 
Ἡε Ἰαᾶ ἀετινεὰ {τοπω Ἰο]άϊπσ {πε 5εερίτε 
οξ Άβαππεπηποπς Ῥαί 15 οὐνίοις βἰση- 
οαΏοἨ, οσα πάπῃ, ἀϊγεοίῖπῳ, Ἱ 15 ααῑίο 5ιῖ- 
Βεϊοπί.---δίεπε. Οπάϊπατί, Ἱ. ο. ἵπ φιίείειι 
γεια τ. 

310. µεγάλφ. ἈἘεπί]εγ νιοπ]ά τεπᾶ µε- 
γάλα, αἀνετβια]]γ. 

212. Θερσίτης ὃ' ἔτι κ.τ.λ. Ατὶδιοί]ε 
ἵη Ἠής Ῥοείίος (ο. 4) φίαΐες, Ελα Ἠοτηοτ αξ- 
(ονᾶρᾶ ἴιο Βχςὶ ποᾶο] οἳ Οοπηῖο Ροείτγ ἴτι 



ὉΜΗΡΟΥ ἸΛΙΑΔΟΣ ΕΒ. Τὸ 

) ς ! τ ” , / / Ὃς ῥ) ἔπεα φρεσὶν ἧσιν ἄκοσμά τε πολλά τε ᾖδη. 
Μὰψ, ἀτὰρ οὐ κατὰ κόσμον, ἐριζέμεναι βασιλεῦσιν, 
ἸΑλλ) ὅ, τι οἱ εἴσαιτο γελοίίον ᾿Αργείοισιν 215 

"ἜἜμμεναι' αἴσχιστος δὲ ἀνὴρ ὑπὸ Ἴλιον ἦλθε. 
λ Ἂ ” λὸ δ μ) 4ὃ . Ν δέ ς 3 Φολκὸς ἔην, χωλὸς ὃ ἕτερον πόδα’ τὼ δέ οἱ ὤμω 

Κυρτὼ, ἐπὶ στῆθος συνοχωκότε αὐτὰρ ὕπερθε 

Φοξὸς ἔην κεφαλὴν, ψεδνὴ 

Ἡ]5 {αγσίΐες; αν ροεπΏ Νλ]ο]ι Ῥοχς ἴ]ιο 84ΠΠΘ 
τε]αβίοη {ο Οοπιθάγ, ἐ]αί 1ο Τ]αά απιά {πο 
Οἀγβεορ Ῥεαχ {ο Ῥγαρεάγ. ΟΙ 6 Ῥοεπῃ, 
ΟΠΊΥ {Ἴγος Υ6Υ568 ΠΟΝΥ χοπιαῖπΣ Ρια6 ενα 
5 πο ἀοιβί, ποπ {πε επατασίετ οἱ Τ]ευ- 
Βἴέες ἵπ {μῖ5 ῬΡ]ασε, απά οἱ ΊταςῬ ἵπ Οάγες. Σ, 
εμαί ιο ροπῖι5 οἳ ἨΠοπιεγ Ίνα εφ ια]1Υ 
οαραβ]ε οἱ Ιαάϊέτοις απά βοπίοις ντίης. 
Ῥαῦ οῬ]εσδίοπς5 Ἠανε Ῥεεπ ταῖδεά {ο (ια 
απζ]λοπ/(1οΙγ οἱ ἐς η τ]σα] Ρίεσθ,---ν/πΙσ] 
16, πενοαγί]ε]εδδ, αροπ ἴ]α βἰτοπροδῦ ογ]- 
ἄεπεο αἰιραίεά {ο ἩἨοπῃετ, ---οηπ {ῑα 
στοιπά (μα α Ῥγοάιοίοπ οἱ 5ο Ισ] απᾶ 
Πνία] α ἀεδοτ]ρίίοη, οοι]ά πού νο οοή- 
οεϊνεᾶ {ο Ίανα οοεσουρ]εά {ια αηϊπά οἱ 5ο 
Ρταδέ α Ῥοοῦ; απᾶ, προη ο βἰπ]]ας Ῥτίη- 
οἴρ]ε, βεγεγα] οτἰθο Ἠπνο απεδβοπεὰ ἴῑε 
Ῥτορσ]είΥ οἱ Ιπίτοάιοῖηπςσ 54ος α οΠΏαγαςοίες 
358 {αι οἳ ΤΠεγβίίες, ΙΠίο 4, Ῥοεπι οἱ 516 
Ενανε απᾶ ΙοΓίγ πιαίίεν α5 ἴμε Τ]αά. ΌΟπ 
1ο οοπίγασΥ, 1 15 ομβεγνεᾶά Ὦγ Πἱοπγβίῖαβ 
Ἠα]ιοαγπαδβοηςῖ5, ἐῑιαῦ ἐπῖς αγ Πσς Ίνας {μα 
Ῥεδί ἰαί οοα]ά Ίανε Ῥεειπ ἀενίδεά {05 
πεσα]]]πςσ {1ο {ποοΡ8 {ο ἐλεῖτ ἀπίγ; βίποθ 
ποίμίης οοπ]ά πἹογο τεβάΙ]γ ἀείεν ἔἶαπι 
Τνοπα ΡγοσθαᾶΙπρ 1π ἐ]μαῖν ΙΠίεΠΙοΠΒ, (Ίνα 
5εείπςσ {επι 5αρρογιεά Ὦγ 8ο ππεαπ απά 
ουπίεπηρί1ρ]ε απ΄ αἀνοσαίο. Ἡ Νεβίος Παά 
ορροβδεά ἨΙπιβει{ {ο ΑΡΗΙΠΙΕΠΙΠΟΠ, αιιά ἆ4ε- 
{οπάεά ΑΕΠΙ]Ι65, ἴπε «ῑτθεκβ υγοι]άἀ Ἠανο 
Ῥεγβῖδίεά ἵπ επιραχ]πσ, απᾶ ν;οα]ά ανα 
Ῥεεν Ῥτεββεά 1π ναῖπ {ο σοπίπαο {ο βἱερθ. 
Ἠεγπε εοπβἰἆεχβ 16 Ρτοβαβ1ο, ἐ]ναί, α5 ίπετο 
νιοι]ά, ἀοπρί]οββ, Ὦο ΠΙαΠΥ νο Ψοι]ά Ὦα 
εχαβρεταίεά Υψ ΑΚΑΠΙΕΠΙΠΟΠ, απά ἹΠ- 
γη ]]]πςσ {ο τείαγΏ {ο ἐλαῖτ ἀπίγ, 16 γνα5 (ια 
ῬοείΒ Ἱπίεπίίοη {ο τεργαβδεπύ {ηθβδε πηα]- 
οοπίεηί5 ἵπ {πε εἰαγασίεν οἳ α βἶπσ]ε Ιπά]- 
νιάτα], τεπατκαδ]ε α]]]κο {ον 5 οοπύεπιρί 
οἳ Ἠ5 5αρετΙοσς, Ἠ]5 Βεα1θίοιβ ἀεβῖσης, απά 
Ἠὶ5 Ἱποεββαπί αθίοπιρί5 {ο τεπάεσ ϱΥ6ΣΥ 
μπσ τιάΙσα]οαβ ννμ]ο]ι νγοα]ά έεπά {ο Ῥτε- 
5εγγο απαπ]παἰέγ απά θα ρογάιπαίίοη. Τπενο 
15 φοπιεης αἰπιῖ]αν 1π ἴο επανασίου ο 
ΤΠοτβῖίθς {ο ἐ]ιαί οἱ βμ]πιαϊ, 1π 9 Θ8Π1, ΧγΙ. 
δ.--ἐκολφα. ὮῬεο οἩ Τ]. Α. 616. Δι]. 6εἰ. 
1. 15. εφέ ποη πιογίο Πονιογας πι εἩ 
οπιπίδιις Τ]ιογείεπ ἀμετροεπῆ, ἀκριτόμυθον 
αργρεἰίαῖ, πιοᾷο ογδα Μις πιι]ία εί ἄκοσμα 
βἰγαροπίϊιηπ Φἶπο πιοῖο φγασιίογιι εἰπιία 
659ὲ ἀῑο. Θ)ωά επῖπι εί ιά αμετροεπὴς 
ἐκολφα ἲ Οοπηρατο ν. 246. 

219. ἔπεα ᾖδη. Ύετθα που ; Ἱ. 6. ἀῑλαίέ. 

ὃ) ἐπενήνοθε λάχνη. 

Φο εἰπεῖν ἠπίστατο 15 πβεᾷ {ου εἶπεν. 
Τηβίοαά οἱ ἄκοσμά τε πολλά τε, ἴλο ΠΠΟΥΘ 
δια]. οοηδίγασΒοπ γνου]ά Ἠανε Ῥεει πολ- 
λὰά καὶ ἄκοσμα. Ἀεο Μαϊί, αν. αν. 5 444. 4. 

914. μὰψ, ἀτὰρ κ.τ.λ. Ἴ]μεβο πνογάβ 
398 γοίογγθᾷ ὮΥ 89Π18 {ο ἐκολφα, ἴ]ιο ΙΠ{ΕΥ- 
γεπίηπσ Ἰἶπο Ρεῖῃπρ ἴωκεπ ρατεπίμεσα]]γ: 
Ῥαὲ ἰμα σοοηβδίτασίῖοπ γνοπ]ά (χαδ Ῥο Ἰαγβ]ι 
απά Ἱπίετγαρίεά. Τπο οτάετ 15: ὃς ἔπεα 
ᾖδη, (ὥστε) ἐρίζειν βασιλεῦσιν μὰψ, ἀτὰρ 
οὐ κατὰ κόσμον, αλλ᾽ ὅ, τι κ.τ.λ. ολο]. 
οὐ κατὰ κόσμον οὗ κατὰ τὸ πρέπον, 
ἀτάκτως' τουτέστιν, οὐ δικαίως ᾖἔφιλο- 
νείκει τοῖς βασιλεῦσιν. Τ]α Φο]ιο]αδί εχ- 
Ρ]αῖηβ {ο {οἱ]ον]ης πε ας 1{ 16 ννας {ο Ῥα 
ππάρετδίοοᾶ, αί μα ννοτάςδ οἱ Τ]ουβίίες 
αρροαγεά τ]ά]οι]οιβ {ο ἴπμε ἄτεείς. ΈΤ]ο 
εγν]άεπί ππεαπίπσ 15, ἴιαί Ἰιονεϊίος εαἰᾷ 
οαί αρρεαγοά ἴο πι οαἴομίαίεά ἰο εποίίο 
ζαιφ]ίον ὅτι ἴ]ιο («γοσ]α, 

917. φολκός. (ημϊϊπη. Ἑπδίαίμ. ὁ 
τοὺς ὀφθαλμοὺς μὴ ὀρθοὺς ἔχων, ἀλλὰ 
ἐστραμμένους. ῬπεἩ 18 ἴπο 86Ἠ56 ν/]λ]σ]ι 
Ία5 Ῥεεπ αἰίασ]εά {ο {115 ννοτς, νε] 15 {ο 
Ῥε {ουπά Ἱπ πο οἴπεσ Ν1Ι{6Υ, ΡΥ {ιο αποϊεπύῦ 
βναπηπηατίαΏ8 ΡεΠεΓΑΙΙΥ, απά Πιοδῦ τπυοάθγη 
ον1σβ, Νο ἀετῖνο 15 {γοπι ἕλκειν, {γα]ιογα, 
Ῥπίαπαπη, Ἰοννενεσ, ἀεάποες 16 {γοπα φέλ- 
κειν, ΝΠἱΟἨ 6 {Πο β4ΠΠΘ 5 πλέκειν, Πεο- 
ἴενο. Τὸ νη]] (πας οοϊποῖάς συν] {ῑιε Γαία 
φαἶφις, Ἀπά βἱρπὶῇγ ὁοιυ-[εφφεᾶ. 

918. συνοχωκότε. ΈἘοῦ συνέχοντε, 
ἄγαωπ ἰοφεί]εγ, οοπἰγαοἰεά. Ἠεδγελίαβ ας 
συνοκωχότε, νΜΙἩ Ἡθ εχρ]αῖης ὮΥ ἔπισυμ- 
πεπτωκότε: απᾶ {5 {οτπι ἵ αΡρρτονεά ὮΥ 
Ἐπιεςίϊ, απά ὮΥ Υαἱ]ςπερτ οἩ ΑΠΙΙΠΟΠ, Ρ. 20. 
Ἠεγπο, ἨΟνεΥεΥ, σῖναβ ἐα Ῥγε[ίεγεηποῬ {ο 
πο οοπΙπΙοἩ τεαάΊης, νΠΙοὮ 15 5αρρογίεά 
Ῥγ Ῥυϊάα5, Επδίαμία5, απά βεγετα] ΜΑΣ. 
ΤΠ 8Ο0Π1Θ ομβο]είε {οσΠ16 ε ννας οἨαησαᾶ Ιπίο 
ο ΝἨθπςσθ ΤΟΠ ἔχω, οἳ νυμῖο] {πε οἷά ρετ- 
Τθοέ ννας ὄχα, «4Ηἱοὸ ὄκωχα, 6ΆΠΠς ὀκωχὴ, 
ν/]]σ]ι Ἐγπεδίϊ οοπβίἀσῦ» αδ ἴ]ε τοοῦ οἱ ἐ]ιο 
ο] {ογΠ1, συνοχόω. 366 Ε/γπΙ. Μασ. 

219. Βομο]. φοξός' ὀξυκέφαλος. Ἐπρίαίὴ. 
φοξὸς δὲ κεφαλὴν λέγεται ὁ εἰς ὀξὺ λή- 
γουσαν ἔχων αὐτὴν, Ἱ. 6. λατῖπα λε ΡΡεΥ 
Ῥαγί ο] έ]ιε Ίιεαᾷ {εγπιπαϊζπφ ἵπ α ρούηέ; νἵπ. 
Ί]κε Α 60Π6. ΤΗ6 ννονὰ ἵ5 ἅπαξ λεγόμενον 
Ἰπ Ηοτηες, Ριαέ 15 Γπεαιοπί]γ επρ]ογεά ὮΥ 
πιεῖσα]. νντΙίεγς.---Ἠεβδρεσοίῖησ {πε ἀθτίνα- 
Ποπ οἳ πε νετὺ ἐπενήνοθε, ἰπετε 15 ριθεαῦ 
4ἱρασταειπεηπί ΆΠΠΟΠς ἴ]ε οοπιπεΠ{Φ{ΟΣΒ 2 
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Ἔϊχθιστος ὃ᾽ ̓ ᾽Αχιλῆϊ μάλιστ᾽ ἦν, ἠδ Οδυσηϊ 

Τότ᾽ αὖτ᾽ ᾿Αγαμέμνονι δίῳ Τὼ γὰρ νεικείεσκε. 

ΟΜΗΡΟΥ ἼΙΛΙΑΔΟΣ ΕΒ’ 

2320 

᾿Οξέα κεκληγὼς λέγ᾽ ὀνείδεα' τῷ ὃ ἄρ᾽ ᾿Αχαιοὶ 
. / ’ / / 5, ο 

Ἐκπάγλως κοτέοντο, νεµέσσηθέν τ᾽ ἐνὶ θυµφῳ. 
θὰ Δ ν --- ὁ , , , Ξ 

Αὐτὰρ ὃ μακρὰ βοῶν ᾿ Αγαμέμνονα νείκεε μµύθῳ 

᾿Ατρείδη, τέο δ᾽ αὗτ᾽ ἐπιμέμφεαι, ἠδὲ χατίζεις; 225 

Πλεῖαί τοι χαλκοῦ κλισίαι, πολλαὶ δὲ γυναῖκες 

Εἰσὶν ἐνὶ κλισίῃς ἐξαίρετοι, ἅς τοι ᾿Αχαιοὶ 
Πρωτίστῳ δίδοµεν, εὖτ᾽ ἂν πτολίεθρον ἕλωμεν. 
7 ”/ ον .. ὃ / ϱ/ / ”’ 
Η ετι και χρυσου επι ευεαι» ον κε τις οισει 

΄ . σ 

Τρώων ἱπποδάμων ἐξ Ἰλίου, υἷος ἄποιναι 250 

Ὃν κεν ἐγὼ δήσας ἀγάγω, ἢ ἄλλος ᾽Αχαιῶν; 
3 .. - , 6 ’ Σ ’ 

Ηὲ γυναῖκα νέην, ἵνα μίσγεαι εν φιλότητι, 
ιό, 7 3 Ν / ΄ ’ . ιν / 

Ἡν τ αὐτὸς ἄπο νόσφι κατίσχεαι; Οὐ μὲν ἔοικεν 
ΑἊ κ κ ιό α) β / - Ἅ. οσο 

ϱχον εοντα κακων επιασκεµεν υιας χαιωγ. 

ψ πά 

Ω πέπονες, κάκ᾽ ἐλέγχε’, ᾿Αχαιΐδες, οὐκ ἔτ᾽ ᾿Αχαιοὶ, 2556 

Οἴκαδέ περ σὺν νηυσὶ νεώµεθα., τόνδε ὃ ἐῶμεν 
Αὐτοῦ ἐνὶ Τροίη γέρα πεσσέµεν. ὄφρα ἴδηται 2 3 
” ε, 5 ας - ” σν Ν . αψο 
Η ρά τι οἱ χ ἡμεῖς προσαμύνομεν, ἠὲ καὶ οὐκί 

5οπιο ἀεχϊνίης 16 {γοπι ὄθω, πποτεο, οἴ]εγς 
Γγοπη θέω, οµ/γΟ. ΤΗ9 πιογθ δια] οΡῖηῖοΠ 
5 ἐλαί οἳ Ώαπιπα; νίσ. εμας ἐπῆνθα, Ρετῖ, 
παῖᾷ. οἱ ἐπανθέω, ὮΥ λε ΙΠδεγβῖοπ οἱ ο, Ῥε- 
60Π165 ἐπήνοθα, απᾶ νηίἩ ιο Αίο τε- 
ἀπρ]ϊσαίοπ ἐπενήνοθα. Ἠεγπο αἱξο, Ῥαέ 
ὮΥ α ἀῑβεγεπί απά πιοχθ οοτγεοί Ῥτοςθξς, 
5ἶποερ ἴιε 8ΕΠ56 τε(ι]γος5 {με Ιπιρετίεςί, 
ἀετῖνες 1έ ἔτοπι ἀνθέω, οἳ η] ένα {ους 
ἄνθω απᾶ ἀνόθω 86εΠ1 {ο Ἠαγνε Ῥεεπ αἶδο 
1π πδεοι πεποε, Ιπιρετί, ἤνοθον, «4ῑίοὲ 
ἐνήνοθον. ἜΤ]ιε γνοτᾶ τεσατ5 {π ΤΙ. Κ. 194. 
0. Θ. 905: κατενήνοθα, Ἡεειοά. βοιέ. Ἡ. 
269: παρενήνοθα, ΑΡροϊ. Ἐλοά. Ι. 664. 
Βο]ο]. ἐπήνθει, ἐπέκειτο. 

290. ἔχθιστος ὃ Αχ. κ.τ.λ. Ματα]:--- 
Τ]ιογεῖίος οὐδὲ Ρεἴϊάεη, οαὲ Ἴψεεεη: ΊΎγεππρε 
ΐο οοπεῖο ᾖγσοεέ, ἀίο πιαπι. «}Γε[ίσεε 
απιδο/ βοεῖις εδ Ρἰαοιῖςε ΙΝεγοπὶ; Πέ ζαις, 
Τιογείία, εδἰ αἱκρίίοιίςεε Ηδὶ. Α5 ορροβεά 
{ο {πε οπλαχασίεν οἳ ΤΠεγδῖθες, οοπιραΓθ 
Ἠεβῖοά. ΟΡ. Ὦ. 9. Μηδὲ κακῶν ἔταρον, 
μηδ’ ἐσθλῶν νεικεστῆρα. ἘῬϊπᾶ. ΡΥΙΗ. ΤΥ. 
506. Ἔμαθε ὃ’ ὑβρίζοντα μισεῖν, Οὐκ ἐρί- 
ζων ἀντία τοῖς ἀγαθοῖς. Ῥεπεσα (σε Ίγα, 
11. 29) οδ]]5 α ΟΠΙΠΙΟΠ θηπάετετ α Τ/εγ- 
εἶίες. 

22]. νεικείεσκε. 
96ο οἩ ΤΙ. Α. 97. 

2392. λἐγ᾽ ὀνείδεα. Θε6 οἩ Υ. 615. ἱπίτα, 
93956. τέο. Έοτ τοῦ, απά ἐλαί {ου τινός. 
92]. ἐξαίρετοι. Όεε οἩ ΠΠ. Α. 118. ΤΠ 

Ἀπά {πε {ο]ονίπσ Ἰπο απο τἰάϊσπ]οαδΙγ 
αἀάγεξβεεά {ο ΑσαΠΙΟΠΙΠΟΠ, ἵπ αἱ]αβίοη {ο 
ιο βρεεσ] οἱ ΑςμΙ]ο5, ἵπ ΠΠ. Δ. 163: απᾶ 

Ηε υαδ ιοπὲ ἴο αὐιιδο. 

5ο ασαῖη, νυν. 240. 949. αγθ αἶς5ο πε πνογάβ 
οἱ ἴ]λε 6απιο Πεγο, ἵπ ΤΙ. Α. 966. 909. 

9399. ὃν κε τις οἴσει. Φε ο Π. Α. 199. 
953. γυναῖκα νέην. Ἐτορετ]γ 1έ Εποα]ά 

Ἠανε Ῥεει γυναικὸς νέης, ἀερεπάεπί προῃ 
ἐπιδεύεαι, Ῥαέ, Ὦγ α εἴαπσο ἵπ {1ο βγηίαΣ, 
ἔε αοραδα[ῖγε πιαδέ Ὦο τείεγγεά {ο δήσας 
ἀγάγω. 

2950. ἄπο. «ἄί α ἀἰδίαποι. ΤΠε Ῥτερο- 
8Ι19Π5, πυέποαέ α 69356, απά γη] {πε ας- 
οεπί {Πτονη Ῥασ]ς, γε {γοαιοεπ{]γ πδεά 8 
αἀνετοςδ. Φεε Μαΐ, ατ. ατ. δ 694. 1. 
ΒΟΠ1ε τειᾷ ἀπόνοσφι ἵπ ΟΠ8 Ψοτᾶ. Απά 
860 Ίνα Ππά ἀπόπροθεν, Ἱπ Ἡ. Κ. 209: απᾶ 
Ἰη Ειπρ. Οτεεί. 1459. ἀπόπρο, νλίο]ι 15, 
ηεγετίμε]θ55, 5εραγα(εά 1π ν. 145 οἳ ἴΠο 
Β4Π16 Ρ]αΥ. 

994. κακῶν ἐπιβασκέμεν. Ὁ9ε {πε ποίθ 
οη ΔοΡΗ. 04. Ο. 188. Ρεηπΐ. ἄγεο,. Ρ. 118. 

2056. ᾿Αχαιϊδες, οὐκ ἔτ᾽ ᾿Αχαιοί. 16. 
«Ἔπ. ΙΧ. 617. Ο υεγτὸ Β]γησία, πεφιε επίηι 
1γήΦε.. Τ]ε 5αΠ16 ἴεγπις οἱ περτοβς] ατα 
πβεὰ Ὦγ Μεπείαας ἴπ Ἡ. Η. 96, νΊετε Ε- 
5ἰα(λίας οἶίες πο ἀεο]αταίοη οἱ Χεγχεβ 
ἵπ Ἠετοά. Υ11Ι. 889. οἱ μὲν ἄνδρες γεγό- 
νασί µοι γυναῖκες' αἳ δὲ γυναῖκες, ἄν- 
δρες. Όοπιραχε 1. 156. Ἠεποε, ΟΊσετο ἄε 
Ο[ϊτο. 1. 18. 7. Πίαφιε ἵπ ργοῦγίς πιαπῖπιε ἴπι 
Φτοππρέιι εδί εἰφιῖᾶ ἰἑα[ο αἰοί ροΐεκί : 

7ος εἰεπῖπι ῥέεπες απεῖποιιπι φεγἰς η ιεύγεηε, 
11ἶα τἴγαφο οἴγὸ. 

Έτοπα Ἐππῖας, Τῆιβ, 1Π ἴ]μο Οταἴοπ {ος 
ΜΠο, ο. 21. βΒαναίις ἴπ ὑπιραγαίος (ἱοάἵως, 
ἰαπισι Ππιζίεγ ἐποίάεγαί ἵπ υπο. Τ1ε αᾱ- 
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Ὃς καὶ νῦν ᾿Αχιλῇα, ἕο μέγ ἀμείνονα φῶτα, 
2 / 4 ὧν Δ ”/ / Φε 2 / 

Ητίμησεν' ἑλὼν γὰρ ἔχει γέρας, αὐτὸς ἀπούρας. 240 

᾽Αλλὰ µάλ᾽ οὐκ ᾽Αχιλῆϊ χόλος φρεσὶν, ἀλλὰ µεθήµων' 
΄Η γὰρ ἂν, ᾿Ατρείδη, νῦν ὕστατα λωβήσαιο. 
Ὃς Φφάτο, νεικείων ᾿Αγαμέμνονα, ποιμένα λαῶν, 

Θερσίτης' τῷ ὃ ὦκα παρίστατο δῖος ᾿Οδυσσεὺς, 
’ ς / α) Δ κα Ἡψ ἩΦ / ο 

Καΐ µιν ὑπόδρα ἰδὼν χαλεπῳ ἠνίπαπε µύθῳ 2456 

Θερσῖτ᾽ ἀκριτόμυθε, λιγύς περ ἑὼν ἀγορητὴς, 
Ἴσχεο, μήδ ἔθελ᾽ οἷος ἐριξέμεναι [ασιλεῦσιν' 
Οὐ γὰρ ἐγὼ σέο φημὶ χερειότερον βΏροτὸν ἄλλον 
Ἔμμεναι, ὅσσοι ἅμ᾽ ᾿Ατρείδῃς ὑπὸ Ἴλιον ἦλθον. 

- . ΑΛ - 3 Ν ϱ 3 2 / 

Τῳ οὐκ ἂν βασιλῆας ανα στὀμ εχων αγορεύοις, 250 

Καΐ σφιν ὀνείδεά τε προφέροις, νόστον τε φυλάσσοις. 
Οὐδέ τί πω σάφα ἴδμεν, ὅπως ἔσται τάδε ἔργα, 

Ἂ τ -- ο η - 
Η εὖ, ἠὲ κακῶς, νοστήσοµεν υἷες ᾿Αχαιῶν. 

Τῷ νῦν ᾿Ατρείδῃ ᾿Αγαμέμνονι, ποιµένι λαῶν, 

"Ἠσαι ὀνειδίζων, ὅτι οἱ µάλα πολλὰ διδοῦσιν 2656 
ο : 5 
Ηρωες Δαναοί' σὺ δὲ κερτοµέων ἀγορεύεις. 

ἸΑλλ) ἔκ τοι ἐρέω, τὸ δὲ καὶ τετελεσμένον ἔσται' 
Ἐ] 3 »} ’ Φ ϱ ῤ ὧὸ ἴ κ᾿ ἔτι σ᾿ ἀφραίνοντα κιχήσοµαι, ὥς νύ περ ὧδει 

Ἔν οι Ν. 22 ὃ -... / 2/ μ) [ὸ Μηκέτ᾽ ἔπειτ' ᾿Οδυσῆϊ κάρη ὤμοισιν ἐπείη, 

εοῖνο πέπω», ΡΤΟΡΕΣΙΥ απ ερ](]εί οἳ {γαῖθ, 
Αἰσπ](γίπρ τζρε,: πιε[ίοιο, 18 αβδεὰ αἶδο ἵπ α 
ὠνοί[οἱᾶ πιείαρΠοτῖσα] 8εη568, σοοἆ απά ραἀ. 
1Π {ιο {οΥΠΠΕΥ, ν/Π]ο] 15 ΠΙΟΤΘ ΟΟΠΙΠΙΟΠ, 16 
πΠΑΥ Ῥο τεπάετεά «φοπίῖο, ᾖἰπαᾶ, [γεπάζη. 
μας, ὦ πέπον, πι [επᾶ, 1. 7. ὅδ. 1. 
2902. Λ. 9ἱ4. 164. Μ. 999. απᾶ εἱἰδοπ]ετα. 
Τη α Ῥαὰ 5εη56, Ρεβδίάες ἰπαο Ῥγοβδεπέ Ῥας- 
βασο, 16 οσοασς ἵπ Π. Ν. 120, νηενο 1έ βἱσ- 
ηΙΠ6Β, οεα]!, ἀακίαγαίη. «Ιί Πίο πια]ας αἰθ- 
πϊῄσαίις, 54Υ5 Ώαπηπι, οδὲ αὖ εο, φποᾶ φάει 
γαοί Ῥοπια [γαοϊᾶα νοσαγιπἰέ πέπονα. Τ]1ο 
νετῦ πέπτω, οοφιο, ἴΤοπι ὪνΠΙοἩ 1ὲ 15 ἀε- 
χ]ναᾶ, β1σπΙῇθΒ αἱξο, ΑΠΠ“ΟΠΡ οίΠεσ πιείαρῃο- 
τῖσα] ἹἸἼδασας, Ππαίγο, {ο 1Ίρεῃ, 45 1 Οἀγς88. 
Ἡ. 119. Ἔμε ἆλο]ιο {ογπι, πέσσω, 96618 
Έννο Ππεβ Ῥε]ουν, ἵπ {πε 8ΕΠ5Θ ΟΓ σοπδΙπιο, 
οᾳ Γον. 30 αδο Ῥιπᾶ. Ῥγίι. ΤΥ. 900. 
ἀκίνδυνον αἰῶνα πέσσων. ΑΡο]. Ἠλοά. 1. 
2895. θρεπτήρια πέσσω.-- κάκ᾽ ἐλέγχεα. 
Έοτ ἐλεγχεῖς. Πέ Ρο Ῥεγεοπα. Ἀεε Εεπία]. 
ἄτορο. Ρ. 254. οἩ ΒοΡΙ. Απᾶῖσ. 920. 

959. μἐγ ἀμείνονα. Τ]ο αἀ]εσίῖνο μέγα 
19 {γοφιεπί]γ ]οΐπεά νη(] α εοπιραγα{ἶνε, {ο 
Ίπογεαδε {ια ππεαςιτε οἱ {πο ουΠΠραΣΙΡΟΗ. 
Φο πολλὸν ἀμείνων, ΙΙ. 7. 419. Έον 5 
{πο Αίῑο Ροεί5 πδε α {ογπῃ ο{ ἆοαῦ]ο οοπῃ- 
Ῥαταῖνε ; 45 Ιπ ΦορΗ. Απί, 86. 6ο ποίθ, 
Ῥεπι. ἄν. Ρ. 219. ΟΕ ελο πςο οἳ µέγα νι 
πε βαρετ]αίΊνε, ΝΠΙοΙ τεσυχς ΙΠ/γ8 ν. 274, 
5ε6 οἩ ΠΠ. Α. 69. 

241. ἀλλὰ µεθήµων. Βαῖ. ᾿Αχιλλεὺς 
ἐστίν. ἜΤ]ο αἀ]εσοίνε εἰσπΙβεβ γεπιῖςα, πεζ- 
Μἱφεπέ, τοτα µεθίηµι, γοποζέο. 

245. ἡ γὰρ ἄν. Ῥεο οἨ Ἡ. Α. 252. 
246. ἀκριτόμυθε, Γοφμασίοιε: ἔνοπι ᾱ- 

κριτος, σοπᾗιφεᾶ. ἹΤπίτα ν. 796. μῦθοι ἄ- 
κριτοι, ΠΙΟ ια Ῥε]ο]αδί οχρ]αῖπς ὮΥ 
ἀδιάκριτοι, πολλοί. Όοπιρατο Ἡ. Π. 419. 
ΗΜ. 906. 

250. τῷ. Γογ ἐ]λῖς γΘαδοπ: απᾶ 5ο γ. 
254. Ῥεε οἨ Π]. Α. 418.---ἀνὰ στόμ᾽ ἔχων. 
Θε]ο]. διὰ στόματος ἔχων, λοιδορῶν. 

25]. Τ]ιε 5εηβο οἳ έλα Ῥηββαρο 18: καὶ 
νόστον φυλάσσοις, ὥστε σφιν προφέρειν 
ὀνείδεα. Ὑοι οὔφεγοε απ σαΐο]ι αἲ ἴ]ε οὐ- 
Ῥοπίωπίέψ, α[[ογᾶεᾶ ὂψ λε εαφογηεβα ο ἰλε 
αππιή {ο ΤείΙΤΏ, ἴπ ογᾶεΥ {ο ]ιζαῤρ γεργοασ]ια 
αΡοη ἐλεπ. Ἠετο νόστος βἱΡΠΙβ6Β, γεαϊίις 
ομρίἄᾶο ; απᾶ 5ο, Ρ6ΥΊΔΡΒ, νέεσθαι, ἵην. 991. 
ορίαγε γεαϊέωπι---Έμε νο {ο]]ον]πο πο 
378 6ΕΠΕΤΑΙΙΥ 5αρροβαᾶ {ο Ῥο 5ρυτίοις, {οπι 
Ένα γναπί οἳ οοππεχίοπ ΤΠ {ἐπο ρα5κᾳσο, απιά 
ιο πνογάς ἦσαι ὀνειδίζων Ἱπ ν. 9665 : 5Ίπσθ 
Τηογεῖέος νγας ποί βΙέηπσ. Φε6:ν. 268. 

258. ὧδε. Τί Ίαν Ὄθειῃ αββοτίεὰ {]αξ 
ὧδε 15 πενεν 4η αἆνετυ οἳ Ρ]ασε ἵπ Ἠοπῃοχ, 
Ῥαΐ αἰναγς ΒΥΠΟΠΥΠΙΟΙ5 πν] οὕτω, εἶο, 
Αραἴηί ἰΗ5, Ἠονεγνεν, ἔπενα χε ΙΠβΙΡθ- 
ταῬ]ε οῬ]εσίίοπς 1π ΤΠ]. Σ. 992. 04, Α. 189, 
Ῥ. 644. απὰ εἰδεν]ετο. 
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Μήδ᾽ ἔτι Τηλεμάχοιο πατὴρ κεκληµένος εἴην, 

ΟΜΗΡΟΥ ἸΙΛΙΑΔΟΣ Ε.. 

Εἰ μὴ ἐγώ σε λαβὼν ἀπὸ μὲν φίλα εἵματα δύσω, 
Χλαῖνάν τ᾽ ἠδὲ χιτῶνα, τά τ᾽ αἰδῶ ἀμφικαλύπτει, 

Αὐτὸν δὲ κλαίοντα θοὰς ἐπὶ νῆας ἀφήσω 

Πεπληγὼς ἀγορῆθεν ἀεικέσσι πληγῇσιν. 

Ὃς ἄρ᾽ ἔφη" σκήπτρῳ δὲ µετάφρενον ἠδὲ καὶ ὤμω 205 

Πληξεν' ὃ ὃ) ἰδνώθη. θαλερὸν δέ οἱ ἔκπεσε δάκρυ. 

Σμῶδιξ ὃ αἱματόεσσα µεταφρένου ἐξυπανέστη 
τι 9 ο σι μΝ . ”ὸο9 / / α 
Ἀκήπτρου υπο χρυσεου' ο ὁ αρ ἔζετο. τάρβησέν τε 

᾿᾽Αλγήσας ὃ, ἀχρεῖον ἰδὼν, ἀπομόρξατο δάκρυ. 
” - 

Οἳ δὲ, καὶ ἀχνύμενοί περ, ἐπ᾽ αὐτῷ ἡδὺ γέλασσαν, 270 

ΤΩδε δέ τις εἴπεσκεν ἰδὼν ἐς πλησίον ἄλλον' 

ὮὮ πόποι, ἦ δὴ μυρί Ὀδυσσεὺς ἐσθλὰ ἔοργε, 
λ , κ λα 2 θ Δ 4λ / / . 

Ῥου ας τ εξαρχων αγα ας, πόολεµον τε κορυσσων 

Νῦν δὲ τόδε μέγ ἄριστον ἐν ᾿Αργείοισιν ἔρεξεν, 
Ὃς τὸν λωβητῆρα ἐπεσβρόλον ἔσχ ἀγοράων. 

960. κεκλημένος εἴην. θε Ῥεπίέ. ἄταο. 
Ῥ. 504. οπ Ἐππίρ. Ῥμαωῃ. 10. ΤΠε 5ο οἳ 
{Ἡα νεινὈ κέκληµαι, Τ0Υ 511, 15 45ο 6οπι- 
ΙΠΟΠ ἵπ {με Ν. Ῥ. οε Μαίί. 1. 10. ν. 19. 
Τωα]κα 1. 76. απᾶ εἰξεινπετο. ΈΤ]ο εχρνεδ- 
εἴοπ ἵ5 Ἱπηέαξεά ἵπ ΟνΙᾶ, Ερῖδί. εκ Ῥοη6. 
ΤΙ. 8. 65. ΄απι οαριέ 6 ποξίγα οἴξῖις οεγτῖοε 
γεσεᾶεί, 6)µαπι οαγεαΏι γαρίῖς ἆο. Ἐτορετό. 
Ἐ]λεα. ΤΠ. 7.7. Άαπι οξΐζας ραΐετεγ εαριΐ 
Ίοο (Πἱκοεάεγε οοἶζο, (αΤπι Ῥοδεεπι πιαρία γρεῖ- 
ἄεγε απιογρ ]αοες. 

961. εἰ μὴ ἐγὼ κ.τ.λ. Τε ρατιῖσ]ες εἰ 
μὴ αγ πδια!]γ. ἵπ Ἠοπιεσ, Γο]]οσεὰ Ὦγ ἔῑπε 
Ἰπάϊσαήνε. ΤΠο οπ]γ εχαπιρ]ο οἳ ἐπεῖν 
οοπείγασίῖοῃ αν πε ςαρ]αποίνε ἵ5 04. 
Ἔ. 915. ΝΤ] νε ορίαῖνε {λεγ ατε {οαπᾶ 
η Τ. Ε. 915, απά (Ίχγεε ἔἴπιος 1 {ο ΟάΥ5- 
εεε: Ε. 107. Κ. 945. Π. 105. 

2606. ἰδνώθη. Τε θεπέ ὐαε] 15 Ἰιεαᾶς α5 
16 5αα] ση έποξο Νο ανα τεσοϊνεᾶ ἃ 
νῖο]επέ Ῥ]ουν οἩ. {ο Ὀποκ. Ἑπρίαίμ. ἀπὸ 
τοῦ τὸ ἰνίον δονηθῆναι, Ἱ. 6. οεοῦριέ γέ- 
Πεοίεπᾶο. Ίπ ΠΠ. Ν. 618. νο Ἠανε ἰδνώθη 
τε πεσὼν, Νε 15 5«πρροςδεᾶ {ο Ῥε εκ- 
Ῥγεβθεᾶ ἵπ τσ. ἄπ. ΧΙ. 644. Ἠαΐος 
Ἰωΐο Ἱιαεία Ῥεγ αγΊΙΟΕ «Ασία ἐτεπιῖ, ἀαρ]ῖσαί- 
απο νίταπι ἑγαπεβπα ἀο]οτε. Ῥεο ἨΠεγπα 
ἐπ οσο. Τ]6 1άθα 15, Ῥετ]αβς, ΠΙΟΥΘ ϱ]εατ]Υ 
τηαχ]κοἆ ἴπ Ονίᾶ. Μοε. ΤΙΙ. 68. 111ε, ἀοῖογε 
/ετοα, σαριέ ἵπ μα ἴεγζα γεοτεῖζ.---θαλερόν. 
Ῥτορατ]γ, αεἴγεπε, Ἰογεπ. ΤΠπ5, θαλεροὶ 
αἰζηοὶ, Π. Τ. 26. Κ. 259: θαλερὴν παρα- 
κοίτην, Τ. ὄδ. Ἠεηςε, θαλερὸν δάκρυ, ἴ]ε 
εἰαγέίπῃ ἴεαγ. Τί ἵδ εχρ]αϊπεᾶ τὸ ἀπαλὸν, 
ἵπ {1ο Εέντη. λΙας. Ρ. 441. 995. Επδίαιμῖας: 
τὸ ἀκμαῖον, ἢ τὸ ἔνικμον ἐκ μεταφορᾶς 
τῶν θαλλόντων φυτῶγ. 

9608. σκήπτρου ὕπο χρυσέου. Ἔμαί 15, 
χρυσείοις ἥλοισι πεπαρµένου, Ἡ. Α. 246. 

2756 

969. ἀχρεῖον ἰδών. Ιοολίπη Γοο[ἱ], εἰζζη. 
Τ]]5 εΙση]ΠοαίΊοπ ο ἀχρεῖος 15 αραπάαπί]γ 
εαποίιοπεᾶ ὮΥ Εππρ. Μεά, 901, Ὕνπενγε 16 
15 οΡρο5εᾶ {ο σοφός. Τ]α5 αἶπο ἵπ 04. Σ. 
169. ἀχρεῖον ὃ) ἐγέλασσε. Ἐπδίαίη. ἀκαί- 
ρως ἀποβλέψας καὶ ἐπὶ οὐδεμίᾳ χρείᾳ. 
ΟΌοπιρατο ἨἩἨεεῖοά. ΟΡ. Ὦ. 297. Τπεοςν. 
1άγΙ. ΧΧΥ. ΤΙ: απᾶ 56ε Ῥα5ρον. Ἰμεχκ. ἵη 
ν. Ὀτ. ΟἼαγκο Ἰαςδ Ῥγοάσοεά 5εγετα] εχ- 
αΠηρΙ65 οἱ α αἰπι]ας π5δο οἳ {Πε Ἰαίῖπ 
ἐπί; Ῥαέ ἴἩεγ ἆο ποὺ 6ΟΠΥΕΥ ἴἶνε 1ά6α 
οἱ αχρεῖος 1Π {5 Ῥαξδασο. Τπε εοηβίτας- 
Ποπ. 15 ἴμαέ οἳ ἐπο πεαίεσ αἀ]εσίνε, τιδεά 
πάνεγβίαγ. Τπε οἱά εἀϊῖοις Ἠανε ἄπε- 
μόρξατο; Ῥπό ἴπο τοπᾶῖησ οἳ ιο {εχέ, 
νγμΙεἩ ἵδ αστεεαβ]ε νι (ο Τοπίο ἁἷδ- 
Ἰεοῖ, 5 5αποίϊοπεά ὮΥ 5εγεναὶ Μ95.5 απᾶ 
ἴπε {οσΠι5 µόργνυμι απάὰ ὁὀμόργμνυμι 3τε 
ῬοίἩ εχίαπί. Ιπ ἴε 58Π1ς ΤΙΔΏΠΕΣ Ίνεγε 
ΝΥΙΕΕΠ κέλλω απά ὀκέλλω, δύροµαι απᾶ 
ὀδύρομαι, κρυόεις απᾶ ὀκρυόεις, απᾶ {πα 
Ἰλκθ. Ῥεε Ῥογβοῃπ ΟΠ Ἠεςο. 728. απά Έντα- 
{αἱ. Ῥ. 95. (ο. 3οΠο]εξ.) 

279. βουλάς τ᾽ ἐξάρχων. 6εε οἩ γ. 84. 
ΞΏΡΥΑ. Αοοοτάῖης {ο Επδίαίμίας, ἴπετε 15 
ΑΠ εἰ]ρεῖ οἳ ἴ]ε ῬγεροδίοἩ εἰς Βιαΐό 
α]ίποασΏ {πο γετρ ἐξάρχω ἵ5δ πδια]ῇγ, ἴπ 
Ἠοππετ, {ο]]ογοά ὮΥ α σεηϊᾶνο, 511 1ὲ 15 
ἔτεφπεπ{]γ {ουπά ἵπ ολες ντ]έευς συ] απ 
αοοπδα νο. θε Μα{ί. ατ. ἄτ. 5 95]. 005. 
Τη {μα 5αοσεεάῖπσ εἶαπδε, α]5ο, ἐ]ε 8αππε 
ουτηπιεη{αίΐος απάργδίαπάς εἰς Ὠείογε πό- 
λεμον ; Ῥαέ λε γεχΏ κορύσσω, ἴο γαΐ 0η απ 
λεἰηιεῖ, {ο ατην, 18 Ίετε α5εά πιείαρΠοτῖσα]]γ 
ΙΠ {λε 5εΠ5ε Οἱ ἐγείρω. ΤΠ ἃ 8ΕΠ58Ε 50Π18- 
ναί εΙπηῖ]ατ, 16 οσσυτς ἵπ ΠΠ. δ 424. 442. 
ᾧ, 00. Απά 5ο Ῥιπά. Ι5ίμ. ΥΠ. 115. 
κορύσσειν ἔργον. 

215. λωβητῆρα. Ῥε]ο]. ὑβριστήν. ΤΗι8 
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Οὐ θήν µιν πάλιν αὖθις ἀνήσει θυμὸς ἀγήνωρ 
Νεικείειν βασιλῆας ὀνειδείοις ἐπέεσσιν. 

ὋὪς φάσαν ἡ πληθύς ἀνὰ δὲ πτολίπορθος ᾿Οδυσσεὺς 
Ν -- ! ΔΝ 9 - 2 / 
Εστη σκῆπτρον ἔχων' παρὰ δὲ γλαυκῶπις ᾿Αθήνη, 

Εἰδομένη κήρυκι, σιωπᾷν λαὸν ἀνώγει, 250 
- ςὴ . - 

Ὡς ἅμα ϐ) οἱ πρῶτοί τε καὶ ὕστατοι υἷες ᾿Αχαιῶν 

Μῦθον ἀκούσειαν, καὶ ἐπιφρασσαίατο βουλήν' 
ιο λε. , . , Ν , - 
Ο σφιν ἐὐφρονέων αγορήσατο καὶ µετέειπεν 

᾿Ατρείδη, νῦν δή σε, ἄναξ, ἐθέλουσιν ᾿Αχαιοὶ 

Πασιν ἐλέγχιστον θέµεναι µερόπεσσι βροτοῖσιν' 2856 
! 

Οὐδέ τοι ἐκτελέουσιν ὑπόσχεσιν, ἥνπερ ὑπέσταν 
.] 

Ἐνθάδ ἔτι στείχοντες ἀπ᾿ Αργεος ἱπποβῥότοιο, 
» Ἴλιον ἐκπέρσαντ᾽ εὐτείχεον ἀπονέεσθαι. 

ο ΔΝ Ἀ - ἃ - ’ - 
Ώστε γαρ τῃ παῖδες νεαροι» χηραι τε γυναικες; 

᾽Αλλήλοισιν ὀδύρονται οἰκόνδε νέεσθαι. 290 
5 » Ε 
Η μὴν καὶ πόνος ἐστὶν ἀνιηθέντα νέεσθαι 

λωβᾶσθαι, ἴοχ ὑβρίζειν, ἵπ Υ. 249. Έπ- 
βἰσί]α5 απάεγξίαπάς ἐπεσβόλον ἵπ ἰἴλο 
86Π56 οἱ ἔπεσι βάλλοντα, 1.6. οεγὐῖς ἴπβεο- 
ἰαπίωπ. Ἰπ ἴπε πεχέ Ἠπε, ἀγήνωρ, Ννλῖο]ι 
Ῥτορετ]γ κἱσμ]ῇθς πιαπίή, Ἰπίπερια, Όγατνο 
(απ. κ. 920), ἵ5 αβεά ἵπ α Ῥαά 8εΠ86, α5 
πΙΡΙΥΙΠΡ, ᾖαιφ](η, Ργοιᾶ, αγγοφαπί. Ῥοε]μο]. 
αὐθάδης, ὑβριστὴς, καὶ θρασύς. Όοπιρανθ 
1. 1. 695. Ψ. 445, ΟΕ ὧα Ῥρατβσ]ο θὴν, 
ἔια ἱππροτί 15 αἱνναγς ἐγοπῖοαί ἵπ ἨοπιοΓ. 
Ῥεε οἩ 1]. Θ. 448. 

278. πτολίπορθος ᾿Οδυσσεύς. (Οἴεετο 
κ Εαπη]. Ἡρϊες. Χ. 19. Θμῖ . 4{ποπῖιι 
ομργεβδυγέέ, ἵς ὀοίίιιπι οοπ]σοσγίί. «Πίαφιε Πο- 
ΦΊΟΥΙ6 Ίο. «4/αοσπι πες 4 ο]ι[ζεηι, 5ο 1ήδεηπι 
αρρεἰἰαοῖέ πτολίπορθον. Τ]ας Μίπεννα 
{ο Ό]γεεες ἵπ 0Ο. Χ. 250. Σῷ δ ἥλω 
βουλῇ Πριάμου πόλις εὐρυάγυια. Απὰ 8ο 
Ὀ]γβςδεβ Ἠϊπιβδα]{ ἵπ ΟνΙά, Μεί. ΧΙΙ. 949. 
Ἔεγόαπια ἴππι οἶοῦ, οπίι οἶποὶ Ίρ085ε οοξφῖ. 
Πε Βαπιε ερ]ηεί, Ἡοννενου, ἵ5 αβρ]εά {ο 
Αομ]]]ος ἵπ Τ]. Θ. 975. ὅ. 590. Ίπ {πο ἔοτ- 
Ώλεσ ρατό οἱ ἴε πε, με εο]]εείίνο ποιη 
πληθὺς ἵ5 {οἱ]ονγεᾶ Ὦ} α ρ]ατα] νετρ. 9ο 
8ἶθο ἵπ ΤΠ. Ο. 905. «δελ. Αραπι. 688. 
Ἠετοά. ΙΧ. 25. Χεῃ. Μεπι, 1Υ. ο. 10. εἴ 
Ῥαφεῖπι. 

282. ἐπιφρασσαίατο βουλή». Τ]1ε νετΏ 
ἐπιφράζω, ἰπαίσο, ΒΙσηϊΠς5, ἵπ ἴμε πιά α]ε 
γοῖσε, {ο υπάεγείαπᾶ, 5 ἵπ ΠΠ. Σ. 95: οἵ ἰο 
τρεῖφ]ι, ο οοηδἰᾶεγ, α5 πι Τ. Ν. 741. ἨΠεγπε 
Ῥτείενς {πε {οππιετ ππεαπίης ἵπ {Πῖ5 ραδ- 
βᾶρθ. εε 45ο οηἨ ΠΠ]. Α. δ9. 

284. ᾿Ατρείδη, νῦν δή σε, κ.τ.λ. Οµἵ- 
Παπ, βρεα]άπς οἳ {πο νατίοις πάς οἳ 
οτα{οῦΥ ΝΠΙοἩ πιαΥ Ὦο Ἰοατηεά Γοπι Ἠο- 
ΤΘΙ, ΠΙΕΠ{ΙΟΠ8 αΠοης {πο ρτοαίεδί ἵπ- 
Βί2ΠςΘΒ {πε 8ρεεςε]ες Ιπ {Πῖ5 ῬοοΚκ. «Ά/οπποα 
τα πμ δεν φμο πιίδα αἂ «4 ο]ζίεηι ἴεφα- 

{το παγγαίαγ, οεῖ ἵπ ρηῖπιο ἴπίον ἄπιοες ἐῑῖα 
σοπίεπίτο, εί ἀῑοίω ἵπ Δεοιπᾶο δεπἰεπίία, 
ΟΠΊΠΕΒ ζέτιιπι 4ο οοπεϊ[ίογέπι επρ[ίσοαπέ αγίας 3 
Α[εοίμς φάει εί ἐῑῖος ηιϊίαε, οεῖ Ίιοῦ σοη- 
οὐίαίοβ, ΊΕΠΙΟ εγἰέ {απι ἰπαοσίιβ, φιὺ ποπ. ἴτι 
8ιια Ροΐεδίαίο πιο αιίογοπι Ἰιαδιῖεεο Γαἰσαίγ 
16 15, Ἰπάεεᾶ, ατα] Ροββῖρ]ε {ο Ηπά αΠΥ- 
νετ ππογο χεβπεά {γης οἱ Ρο]οΥγ, ος 
Ώ]οτο αγ] {οισ]ιες ο ογαίοτγ. Ίο ανα 
ηΟ ΘΟΟΠΕΣΓ 866ΕΠ ΑΡΑΠΙΕΠΙΠΟΠ εχοςε] ἵπ οπθ 
βοτί οἳ εἰοαπεποε, Ραέ δες 15 {ο 5Ἠπα 
ηΟ 656 1ηῃ αποί]μεχ ἀϊτοσί]γ ορροβῖέθ {ο 16, 
ῬυωβρΒ. ἜΠο Ῥαβδασο {οπι Οι πέΙῃ 15 ἵπ 
Ἠ15 ΙηβΗ{. Οταί. Χ. ].-- ἐθέλουσι θέµεναι. 
Ἐοῦ µέλλουσι θεῖναι, ποιεῖσθαι. Ῥεμο]. 
ἐλέγχιστον' ἐπονείδιστον, ἐφύβριστον. 

285. µερόπεσσι βροτοῖσι. Βεε οἩ Π]. Α. 
250. 

2507. ἔτι. Τ]ε ΦεποΠαξί εχρ]αῖπς ἐν τῷ 
στείχειν, Ἱ. 6. ο ἰ]εῖγ πιαγοι. 3ο 0Ο. Δ. 
Ἴδύ. ὅν µοι ἔδωκε πατὴρ ἔτι δεῦρο κιούσφ. 
Ῥτοβαβ]γ {πε πο τεαᾶϊπς 16 ἐπιστείχον- 
τες, ννλ]ο]ι 15 πού αἱἐοσεί]ιεν ννίλοιέ ααέλο- 
τ0γ. 

288. ἐκπέρσαντα. ΒαΙ. σε, Ἱ. ϱ. ΑρΑ- 
ΏΕΠΙΠΟΠ. ΟΟΠΙΡΟΥΕ Υ. 110. βἼργα. Έ4γηΏθ8 
απᾶ οὔπετς απάεγβιαπά ἐκπέρσαντε, ΝΥΠΙ«Ἡ 
πηαδίέ Ῥο Ἰποοχγεοί. Ῥεε οἩ Τ]. Α. 667. 

3289. ὥστε γὰρ ἢ παῖδες. Ώϊπος {ο ρατ- 
Ώσ]ε ἢ 15 αἱνναγς τερεαίεά 1π {ο βοοοπᾶ 
εἰα:ςο, Ἠεγπε, αἴθεν Βεπί]εγ, ννοπ]ά τοπᾶ 
ὥστε γὰρ εἰ, 1π α {οΥΠΙ 4Πα]οροις {ο ᾠσεὶ, 
ὡσπερεί. Α5 ίπεχε 15 πο βἰπηῖ]αχ οχαπιρ]θ 
ίο Ῥε {ουπᾶ, 19 που]ά ο Ῥείίες, Ρετ]αρς, 
{ο τειᾷ ὡωσεὶ γὰρ παῖδες. 

290. ἀλλήλοισιν ὀδύρονται. 
8ΟΠ οἩ Βασ. Ῥμωῃ. 2908. 

291. ἤ μὴν καὶ πόνος ἐστὶ κ. τ. λ. 
Έ]ετε ἶδ εοπβἰἀετα)]ο ἁλΠοι]έγ η «πε οοπ- 

ὧθεο Ῥοί- 
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9 ΄ [ὴ ϱ) ει -- ρ δω. Α- αρ -α.2 Καὶ γάρ τίς ϐ) ἕνα μῆνα µένων ἀπὸ ἧς ἀλόχοιο 
Δν 2. ᾿Ασχαλάα συν νηὶ πολυζύγῳ, ὄνπερ ἄελλαι 

Χειμέριαι εἰλέωσιν, ὀρινομένη τε θάλασσα" 
ς - η) ”/’ ΄ ο] / . ν - 

Ημῖν ὃ) εἴνατός ἐστι περιτροπέων ενιαυτος 2956 

Ἐνθάδε µιμνόντεσσι' τῷ οὐ νεμεσίζομ᾽ ᾿Αγαιοὺ μιμ Ἱ μεσίζομ᾽ ᾿Αχαιοὺς 
. ζν Ν .π / - Σ Ν Α 8 Ασχαλάαν παρὰ νηυσὶ κορωνίσιν' ἀλλὰ καὶ ἔμπης 
Αἰσχρόν τοι δηρόν τε µένειν, κενεόν τε νέεσθαι. 
Τλῆτε, φίλοι, καὶ μείνατ᾽ ἐπὶ χρόνον, ὄφρα δαῶμεν, 

.Η ἐτεὺν Κάλχας µαντεύεται, ἠὲ καὶ οὐκί. 800 

Εὖ γὰρ δὴ τόδε ἴδμεν ἐνὶ φρεσὶν, ἐστὲ δὲ πάντες 
ή δ 9 -- »! / / Μάρτυροι, οὓς μὴ Κῆρες ἔβαν θανάτοιο φέρουσαι 

Χθιζά τε καὶ πρώὠϊξ, ὅτ᾽ ἐς Αὐλίδα νες ᾿Αχαιῶν 
Δ ᾿Ηγερέθοντο, κακὰ Πριάμῳ καὶ Τρωσὶ φέρουσαι, 

βίπασίῖοπ οἱ {15 Ἰπο, Εαδία(μῖας εκρ]αῖης 
6 38 {ο]]οιν5: ἔστι τόσον ἐπίπονος ὁ τό- 
σαέτης πόλεμος, ὥστε εὐλόγως ἄν τινα 
ἀνιηθέντα ἐφίεσθαι τοῦ νόστου. Το ἴπα 
Β4Π16 εΠεοί Ἠεγπο: ἍᾖΓ[ί 8απε ἰαἰὶ δεἰ[ὶ 
Ῥγοίγασιί ΦγΙΠΠπα, μέ αἰϊφιῖς, ἰσαϊο οαρέας, 
ορίαγε ροβεῖέ γεαϊίιπι ἵπ ραϊγίαι. Μαν πού 
8 πε Ἠανο Ῥεεπ Ἰο5δὲ, νΥπΙο ννου]ἀ τεπᾶετ 
{1ο Ῥᾶξςασθ εοπιρ]είοεῖ Α5 16 βίαπᾶς, 16 
οαἩπ οπΙΥ Ὀο (Ίνα τεπάετεά: ΠΒΠατά ἴἱ 18, 
ἐπαεεᾶ, ἐ]ιαί οπε Ἰανῖπα θεεη ἴαδ ᾖαγαφεσᾶ 
Ποιά γείιγπ, 1.6. Ψἱποαῦ αοοοπιρ]ςῃίησ 
Ἠῖ5 Ῥτροςθ. 

295. ἀσχαλάα. Ἅ«Ιοπὶοὸ {ου ἀσχαλᾷ, 
Γτοπι ἀσχαλάω, {ο φγῖεοο, ἔο ἴαπιεπί. 99 
αραῖτπ Ίπ ν. 297. ΤΠ. Χ. 419. Ω. 4095. ἘΤ]ο 
Ἰαΐε; ντε αβεά ἀσχάλλω. Ἔϊιο οἱά 
Τοτπι, ἨοΊΕΥοΥ, οσους ἵπ Ῥυπίρ. 1ρῃ. Α. 
9256. Ατε]ή]οσῃ. αρ. ίοβεραπ, Ρ. 107. 
49δο]ᾗ. Ῥτοπα. 167. ΆῬογβοπ που]ά τεδίογθ 
16 αἱ5ο {ο Επτίρ. Ογοςύ, 776. πνενε Ίιε οἶθες 
{Πε αρονε Ιηδίαποθβ, {ο υἨίοι ντ, Ῥ]οπι- 
Πε]ά αἀάς ξ5ομ. Ῥτοπα. 901. Βϊοπ. Τἀγ]]. 
ΙΙ. 7. Ἠοπιεγ 195ε8θ ἀσχάλλω ἵπ 0Ο. Β. 
195.---Εοτ σὺν, πΙΔΏΥ εἀΙοΠ5 Ἠανε παρὰ, 
πΙοἩ Πας 5Πρέ Ιπίο 5οπ1θ ΜΑΡΑ, {γοπα {1ο 
οοργΙ5δίς πού απἀογδίαπάϊπςσ {Πο Ἰαΐΐδεν 48 
8 πβγρίπα] εκρ]απαίίοπ. ΤΠε ερί(Πεῦ πο- 
λύζυγος ΊναῬ {λε 84πΠο βἰσηϊβοαίίοι γι 
πολυκλήϊς 1π Υ. 74. ΊΤΠε ζυγὰ ννετο ἴλο 
βοδΐ5 Οἱ {Πο τοῖννεΥ5. 9εο Ρεπί. απ. Ρ. 908. 
ποίε οἨ Έπαν. Βῆωη. 72. 

296. ἐνθάδε µιμνόντεσσι. «ἱπος το ΊαὈε 
ὄεε ᾖεγε. Ίπ ἀεβπίᾶοης οἱ πιο, {1ο ἆα- 
νο οἳ α Ῥατίιοϊριο ἵ5 {γεαπεπί]γ αἀάεά, 
νο τπαΥ Ῥο τεπᾶετεᾶ ὮΥγ απ αἀνετυ ο 
πιο. Όοπιραταο Τ. Ω. 414. νι ὅ. 151. 
Α αἴπιῖ]ανγ οοηβίγιςξῖοη 15 85ο α5αᾷ Ιπ 6- 
ζεγεποθ {ο {πα ἀῑδίαπορ ος βἰθπσβῖοη οἳ α 
Ρίαςθ. Θεο Μαΐϊ, ἄν. απ. 5 990.---μιμνόν- 
τεσσι Το0Υ µίµνουσι. 

298. αἰσχρόν τοι δηρὸν κ.τ.λ. Τηϊ8 
α[ιετγατάΒ Ῥεσοαπιε Ργονετρία]. Ό6ε Έτας- 

πηΠ5 ἵπ Αάασ. Ταωηρο εδ εί πιαποίο ἅἷι, 
φασμιΏπηιε γεαίγε. Ἠεπερ, Οἴοετο ἆε ΟῇΠο,. 
ΤΠ. Ιπαπεπι γεαῖγε {πρὶθείηιι ἐδ. Το 
Ῥάβδασο 15 Ἱππϊέαθεᾶ Ὁγ ϱ, 0ααβετ, ἵπ ΠΡ. 
ΙΧ. Αἰδὼς γὰρ µάλα πολλὸν ἐπὶ χρόνον 
ἔνθα μένοντας ΄Ἔμμεναι ἀπρήκτους. ο 
3ἱ5ο Ονῖάἀ. Μεί. ΧΤΠΙ. 227. Θμϊᾶνε ἆοππη 
7επίῖς ἀεοῖπιο, πῖςί ἀεᾶεοις, απποξ ἼΠο {ο]- 
Ἰοψ]πς πας, {ο ν. 960 Ιπο]αβίνε, 4γθ {ΤαΠ- 
Ἰαέοά Ὦγ (σετο, ἄε Ὠϊν. Π1. 90. Εεγίε, οἴγῖ, 
εὖ ἄιιγον απίπιο {ο[εγαίε ἴαῦογεν; «4ισηγὶε αἱ 
ποδίπὶ δο. ἘΒαί Τα]]γ ννα5 πο Ροεῦ. 

299. ἐπὶ χρόνον. «ΙΟΥ 8οΊΠε Μπο. ΤΗΙ8 
Ῥγεροβϊῖοη συ] ἴπο αεσαραίἶνε, ἵπ ἀε[π]- 
Ώ1οη5 οἱ {ἴπιε, ἀεποίες ουππααπσθ. Της, 
Τ]ογᾶά. ΤΙ. 96. ἐπὶ δύο ἡμέρας. 88 
Μαΐι. ατ. ἄν. 5 680,0. ἘΈον ἐπὶ, 8οπιθ 
οορῖθ5 Ίανο ἔτι, Ὀαέ οοπιρατο Ο4. 35. 195. 
Ο. 494. ἨΗεειοά. ΟΡ. Ὁ. 924. 

900, ἢ ἐτεὸν κ.τ.λ. εε ΟΠ Τ]. Α. 106. 
190. 

90]. εὖ γὰρ δὴ τόδε κ.τ.λ. ἨΓιθι Ες 
παγτα νο «ΟΠΙΡ8ΥΟ ὅ]νς. Απ. ΠΤΙ. 201. Υ. 
84. Ονιᾶ. Μει, ΧΠΙ. 11. 5αα. ΧΥ. 669. 
βᾳᾳ. 

802, Κῆρες θανάτοιο. ογείς Γαία; Ἱ. . 
1Ηοτε Γαἰα[ῖε: απᾶ 5ο ασαῖπ Ἱπίτα ν. 884.--- 
ἔβαν φέρουσαι. ΈἘοχ ἔφερον, αὐείκ[εγιπί, 
γαριεγιπέ: ἃ Ῥ]ευπαδηι βοπιενλαί αἰπηῖ]ατ 
{ο {Ποβδε ποίϊσεά οἨ Π. Α. 945. ΤΠε Φ6]ο- 
Ἰαδί απά οὔμετς Ῥοϊπό αὖ φέρουσαι, τείετ- 
ῖησ {ἴο ποτά χθιζά τε καὶ πρώϊζα, ἵπ 
ἔπο {ο]οννῖπς Ἠπε, {ο ἴδμεν ἵπ ν. 901, απᾶ 
εαρροβίησ {μαί {Πο Ιπίεγνα] οἱ {επ ΥγθαΤ5 
16 έμαδ αὐτίάσεά, [ος {πε Ῥιγροςδο οἳ α1αγ- 
ἵπρ {πο Ἱπιραίεπορ οἳ {πε ἄτεεκς. Τὲ 56επη5 
πηιΟ] Ῥείθετ, Πονενετ, {ο εχίεπά {με ΡαΓ- 
επἰμεβῖ5 {ο πρώϊζα, 5ἴπος ἴπε γνογάς νη]] 
ἔπεη τείετ βΙπΙρΙΥ {ο ἔε ρετῖοᾶ οἱ έε Ἰαΐᾳ 
Ρεβί]εποθ. Απᾶ 5ο Ἠεγπε, /ομς, απά 
οίμετ». ΤΠο Ῥηταςο 1ἱδε]ί ἀεποίες αΠΥ 
φεσεπέ ΟΕΟΠΊΤΕ6ΠΟΘ. 90 Ε]αΐ. ἄοτρ. Ρ. 470. 
Ὦ. ἐχθὲς καὶ πρώην. Α βἰπ]ατ πιοάε οἳ 
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Ἔρδομεν ἀθανάτοισι τεληέσσας ἑκατόμβρας, 

Καλῇ ὑπὸ πλατανίστῳ, ὅθεν ῥέεν ἀγλαὸν ὕδωρ. 
"Ενθ) ἐφάνη µέγα σῆμα' δράκων ἐπὶ νῶτα δαφοινὸς, 

Σμερδαλέος, τόν ῥ) αὐτὸς Ολύμπιος ἧκε φόωσδε, 
- ε .. ’ ς ’ 3/ . 

Ῥωμοῦ ὑπαῖΐξας πρός ῥα πλατάνιστον Όρουσεν 910 

Ἔννθα ὃ᾽ ἔσαν στρουθοῖο νεοσσοὶ, νήπια τέκνα, 

ΘΧΡΙΘΒΡΙΟΠ Ῥτογα]]εά αἶδο αΠΠΟΠς {1ο Ἠο- 
Ῥγεννβ; νηθποθ ΕΠ. χχχΙ. 2. ΤΧΧ. ὡσεὶ 
χθὲς καὶ τρίτην ἡμέραν. Όοπιρατε 1 Βατη. 
κις. 

905. ἀμφὶ περὶ κρήνην. «[ουπᾶ αὐοιμ 
με ]ομπίαϊπ. Ἔλε ῬγεροβῖῖοπΏ ἀμφὶ απᾶ 
περὶ, ]οϊπεά ν(] απ αοοαβα{]νο, βἱσηϊ{γ Ἱῃ- 
ἀϊβοετεπί]γ οἶγσα. Ἠεποε, Ἡοορβενθθη 0Π 
Ύ]ρετ (Ρ. 624. εᾱ. Όχοῃ.) ΒΗΡΡΟΒΕΒ λμαί 
οπθ οἱ {πεπι 15 Ἠθγε τεάιπάαηῦ; απά 50 
αραῖπ ΤΙ. ὦ. 10, νΊετο αὐτοὺς 5 απἀοχβίοοά 
Ἀ[ίεγ περί. Βιῦ 16 που] ταίπες Β6επι 
ἐλαίῦ ἐἶο Πγςδί οἱ ἔ]ιε ένο, ἀμφὶ, ἶ5 ριῦ ννί]- 
οπέ 1{5 ο,5ε, αἀνεγρία]]γ ; ]1βί 38 {19 5απηθ 
ῬγαροβίᾶοἨ {τεαπεπ{]γ οοσιχβ ἰννίοθ, οΏοΘ 
αἀνετβρία]]γ, απά αραῖῃ γη α οῇςδο, ΟΥ Ιηπ 
οοπιροβ]οη η(Ἡ α γετρ. Τις Ιπ ἨΠετοά. 
ΤΙ. 176. ἐν δὲ καὶ ἐν Μέμφι. Ἡ. Ψ. 709. 
Αν δ’ Οδυσεὺς πολύμητις ἀνίστατο. Βεθ 
Μαϊ. αν. ἄν. δ 694. 1. Ἠειπιαηπ οἨ γ- 
6εχ, Ῥ. 667. Ἱπ Ορρίαπ, Ἠα]οιί, 1. νο 
Ἠανο ἀμπιπερὶ ἵη οπθ ννογᾶ. 

907. καλῇ ὑπὸ πλατανίστῳφ. Έτοπι 
{π]β Ῥαβεασο, Ἐγπεβδή οἈβεγναβ, Ῥ]αΐο (1). 
11. Ρ. 229.) ἆτανν (πο Ῥεααθ{α] ἀεβοτιρθῖοπ 
νυηῖος {ο]ονς: Νἡ τὴν "Ἡραν καλή γε 
ἡ καταγωγή. "Ἠτε γὰρ πλάτανος αὕτη, 
µάλα ἀμφιλαφής τε καὶ ὑψηλὴ, τοῦ τε 
ἄγνου τὸ ὕψος καὶ σύσκιον, πάγκαλον, 
καὶ ὡς ἀκμὴν ἔχει τῆς ἄνθης, ὡς ἂν εὐω- 
δέστατον παρέχει τὸν τόπον. "Ἠγε αὖ 
πηγἡὴ χαριεστάτη ὑπὸ τῆς πλατάνου ῥεῖ 
µάλα ψυχροῦ ὕδατος, ὥς γε τῷ ποδὶ 
τεκµήρασθαι. Νυμφῶν τε τινῶν κ.τ.λ. 
Το ΟΦ ΟΊσετο α]λαᾶες (9 Οταῖ. 1. 7. 28): 
ϐωγ ποπ ὑπιίαπιμγ Βοσγαίεηι ἐζζιπι, φιῖ εσὲ ἴπι 
Σλαάτο Βἰαίοπίεῇ απι πιε]αοἴιια ρἰαίαπιφ 
ααπιοπιῖί, φιῶ ποπ πιῖπμς αἆ ορασαπάµηι 
Ίμιπο ἴοοιπι ρα(ιζί εί αἰ[ιβα γαποῖθ, μαι 
ία, ου ]μς απιὂγαπο φεομίέις εξἰ Φοογαίεν; «ια 
πεζή οἰάσίωγ ποπ ἰαπι ἔρεα αφιιῖα, φιιῶ ἄε- 
φοἰθίίων, φπαπι Ἠίαίοπίς ογαίίοπα ογεοίεσο, 
Ῥαπβαπ]ας ΙΠ{ΟΥΤΙΡ 18, ἐαί ἵπ Ἠϊ6 ἠπιο {]ια 
ἑπαπ]ς οΓ {115 Ῥ]απο-ίγεο ν/αβ βὐἴ]] ργοβεγνεά 
ἵπ {πο Τεπιρ]ο οἱ Ὠίαπα, αὐ Απ; απά 
Όιαί ιο {οππίαϊα ννας Β61]] ελούνη, ΒΥ ἴπο 
βιά6 οἳ πνμῖο] 16 ρνονν. Ἠεγπο βαβρεβίβ, 
ἔαί {λετο ΊνηΒ α ΒίοΠθ πεας {19 Ῥ]ασο, 
Ἡροπ ΨΠΙοἩ α βογρεπὺ Ὑνα8 ϱΤαΥοΠ: απά 
Ώιαί Ἠεπορ με (ππάἰίοη οἳ ἴλο Ῥτοᾶίσγ 
31088. «δομγ]αβ Ἰαβ Ιπνεπίεᾶ α, ἀπεγοπό 
ΒΡΡΟΑΓΑΠΟΘ ἵη Αραπι, 110. 6αᾳ. Ίπενα ἶς 

9. ρτοαί ἰπι]ατϊίγ Ῥεΐένεεπ {Πῖ5 Ῥοτίεπό, 
Άπᾶ {λαί οἱ ἴΊιε 5ενοπ {]] οαχΥ5 οἱ 6οτΏ, απᾶ 
{μθ βενεη {αἱ Ἰΐπο ἵπ Ῥ]αγαο]ι5 (ηνο ἆγεβπιβ 
(επ. κ!!. 2. 6). Τ 19 οἸεατ]γ Ιπάϊσαίοὰ ἐλαέ, 
α{ίετ {1ο Πγί γεατ, η γνλ]οἩ ιο ΡγοᾶΙϱγ 
γνας ἀἱδρ]αγεά, απὰ νο] ννας οσσαρ]εᾷ πι 
βββεπιρΗηρ {Πο αἰ]εᾶ ΑΥΠΙΥ, εἰφμί πιογο 
ν/θγθ {ο Ῥε ἀθνοίεᾷ {ο ἴλο εαρ]οσίίοι οἱ 
ιο βενετα] βἰαΐοερ ἀερεπάςηπύ προη Έχου, 
3ηᾶ Ὅ]μαί ἴ]ιο {οπί]ι ννου]ά Ῥο ογοντιθά γι 
Ώιο οαρίατθ απᾶ ἀεβίτιοίίοη οἱ {Πο πιείτο- 
ΡοΙΒ. 

308. δαφοινός. ΤΠονε ἵ5 α ϱτεκί ἀΠεγ- 
επηςθ ο ορϊπίοη α5 {ο {1ο τας πιαπῖης οἳ 
Ομ] ερ](ηεί. µΒε]ιο]. πυῤῥὸς κατὰ νῶτα, ἢ 
ὁ ἄγαν φόνιοο. Τ19 Ἐίψπι. Μ. Ρ. 950. 51. 
86ο ρῖνερ Ῥοίμ ΙΠπέετργείαίίοηβ, ἀοτίνίης 
Ώιο Ἰαΐέέεν {ποπα ἐἶια Ιπίοπείνο ρατίίο]ο δὰ 
απά φόνος. ντ. Β]οπιβο]ά, ἵη Ἠΐς (οββατΥ 
οἨ «Ἠδοῃ. Ῥτοπι. 1058, τεπᾶςτς 1έ ογεπέις ; 
αηΏά {1ο Φο]οΠαςδί οἨ ΠΠ. Κ. 25. οκρ]αῖης ἵδ 
ΡΥ διάφοινος, φονευτικόο. 16 οεςιτΒ, Πον- 
6υετ, ἵπ Έτ. Α]οεδί,. 698. λεόντων ἆ ὃδα- 
φοινὸς Ἴλα, ννπετε, ἴγοπα έ1ο ερί(πείξ βαλιὸς 
απά ποικιλόθριξ, νι νην]ο] 1ὲ 15 8οσοπι- 
Ραηῖεᾶ, 16 6εοπι5 απάοιρίαᾶ1γ Ιπέοπάρᾶ {ο 
ἀαβίσπαίο οοἴομγ. Α5 {ο ἴ]λο Ρᾶββασο Ῥείογα 
ἩΒ, απᾶά ρεπετα]]γ ἵπ Ἠοππετ, οἰέ]ετ ΙΠί6Γ- 
Ῥγείαί]οι σν]] πηεεύ {ο Β6ηβο.---Τ]ο αᾱ- 
1εοίϊνο σµερδαλέος ΡΥορετ]γ βἱρηϊΠος αδρεοίιε 
{εν ἰδἐδΐ8, ἔπτοπα σµέρδω, ο; µέρδω, απρἰοίο; 
απά {Ἠεησς, 6εΠΕΥΑΙΙΥ, ἐεγγϊἰήΐ. ἈΒε]ιοὶ. ὁ 
καταπληκτικὸς τῇ ὄψει. 10 15 ἰῑε βαπιο 
{1 σμερδνὸς, Π. Ἐ. 745. ΊΠο σ ρτεβχεᾶ 
Ἠ88 {ιο Β4ΠΠΕ {οχ06 48 ἴἶα Ιπίεπβῖγο ΡΓ- 
ἴἶοιο ζα ; απᾶ ἴλο {οτπιαβίοη 15 βΙπ]]αΥ {ο 
Όναί οἳ σμικρὸς [ποπη μικρὸς, απᾶ {ιο 1ο, 
Φεο ὮΏατητη ὁπ 006. 

910. πρός ῥα πλατάνιστον. Τ19 Ρατί- 
οἷο ῥα, οί] ἵπ (15 Ίἶπε απιά {1ο ργοσεᾶίπα, 
15 βἰγ]οί]γ Ἱπ{ετεπίῖα]: ΤΠ ιο Βτοί Ἰπβίαποο, 
ἀεε]ατίπς {]ιαί ἔ]λο αΡΡθαχαπ6Θ Ίνας ἀῑνίπο 
απά 1Π {ιο οίμεν, ἐμαί Φα αρίθεν Ἠϊπαβθ]Ε νναβ 
Όιε απ{Ποχ οἳ {ιο Ρτοᾶ(ϱγ. 

911. στρουθοῖο νεοσσοὶ, νήπια τέκνα. 
Ἠοππον {γεᾳπεπ!]γ πβοβ τέκνα {ΟΥ (16 γουπς 
οἱ Ρϊγάβ απά αΠΙΠΠΒΙ5, ΙΠ ἰῆμο ΒΑΠΙΘ ΠΙΗΠΠΕΣΥ 
38 νεοσσοὶ, οἨ {ο οοπΠίγαχγ, ἶδ ιβεᾷ {ο 
βἱρηϊγ οἰιίάγεπ. Τϊαβ αραίῖῃ, νυν. 9515. 
917. Λ. 119. Τ. 400. απά εἰδεν]στο. Ό6θ 
Όιο ποίθ οη Φορµ. 694, Τ. 17. Ῥεπί, ἄπ. 
ϱΡ. 9. Υα]ε]ς. οη Ηετοά. 111. 109. Ετρια- 
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"Οζ ο ο δ ΙΨ ’ κ (4 - 

ᾧ επ ακροτατῳ πεταλοις υποπεπτηωτες» 
ὪὈ ο ΝΑ |) / - Δ ο) / 

κτω αταορ µητηρ ενατη ην. 1] τὲεκε τεκνα. 

"Ενθ᾽ ὄγε τοὺς ἐλεεινὰ κατήσθιε τετριγῶτας' 

Μήτηρ ὃ) ἀμφεποτᾶτο ὀδυρομένη φίλα τέκνα" 815 

Τὴν ὃ) ἐλελιξάμενος πτέρυγος λάβεν ἀμφιαχυῖαν. 
᾿ ΔΝ / 2 - ώ 

Αὐτὰρ ἐπεὶ κατὰ τέκν᾿ ἔφαγε στρουθοῖο καὶ αὐτὴν, 

"ὃν μὲν ἀρίζηλον θῆκε θεὸς, ὅσπερ ἔφηνε' 

Λααν γόρ μιν ἔθηκε Κρόνου παῖς ἀγκυλομήτεω. 
ς - / ή Ωω Ημεῖς ὃ᾽ ἑσταότες θαυμάζομεν., οἷον ἐτύχθη. 320 

ὋὪς οὖν δεινὰ πέλωρα θεῶν εἰσῆλθ) ἑκατόμβθας, 

Κάλγας ὃ αὐτίκ ἔπειτα θεοπροπέων ἀγόρευε---- Χ 
τί  Ν . { θ [ή ΄ τν ». 

ἴπτ΄ ἄνεω εγένεσῦε, κάρη κοµόωντες Αχαιοί; 
Ἡῑ - ν ον ” / / κ» νο Ν 

μῖν μεν τὀὸ εφηνε τέρας μέγα µητιετα 2ευὺς, 
/ ή .) - 

Ὄψιμον, ὀψιτέλεστον., ὅου κλέος οὔποτ᾽ ὀλεῖται. 8056 
ς πι . ” »Σ 3) - .. . 9 

Ὡς οὗτος κατα τέκν εφαγε στρουθοῖο καὶ αυτην. 
7 9 ..ν / ο αι ὁ - Δ / / . 
Οκτὼ., ατὰρ µήτηρ ένατη ἦν, Ἡ τέκε τέκνα 

Φ [4 - ο 38 λ ’ ὗθ 

Ὡς ἡμεῖς τοσσαῦτ’ ἔτεα πτολεμίξομεν αὖθι, 
- ’ 

Τῳῷ δεκάτῳ δὲ πόλιν αἱρήσομεν εὐρυάγυιαν. 

Οήα5 οΏδοσνες, απά αἴίον Ἠϊπι Ἰορεῖας ἄε 
Ιάο]. ΤΙ. 86. ἰ]αί στρουθὸς 5 ἃ σεπετα] 
έετπι εἰση]γίησ εἴίπεν α εραττοιο, ΟΥ ΒΠΥ 
οίμεσ Ἠϊγά. Ίπ ἴια, ]αίζεν οᾳπ5ε, ἩΟΝ/ΕΥΕΣ, 
στρουθὸς 5 πεγεγ {οιπά πη(]οαί απ αρῖ- 
ἐπει, Τις απ. Ηϊδί. Απππα]. ΧΤΥ. 19. 
στρουθοὶ χερσαῖοι. Ἠετοά. ΤΥ. 175. στρου- 
θοὶ καταγαῖοι, οδίγίολμε.  Ὁεθ ΕΒἱοπιβε]ά 
οἩ 49βοῃΠ. Ασαπῃ. 149. 

919. πετάλοις ὑποπεπτηῶτες. διῦ Γγοη- 
αἶδις οοπεϊαεπίες, ἴαμίαπίο ἨΕΥΝΕ. ἘΤ]α 
τηοδέ Ῥτοβαβ]ο {ογπιβίῖοη οἱ ἔπο ρατβοῖρ]ε 
πεπτηὼς ἵ5 ἴτοπι ἴλο οἷά {ογπι πέτω, ΟΥ 
πτέω (νηεποε πίπτω), οἳ πηῖοᾶ {πε Ῥετ- 
{δοί Ίνα πέπτηκα, Ρρατῖ. πεπτηκὠς, Ίος 
νε] Ἠοπιετ ασαϊπ δες πεπτηὼς 1π 04. 
Ν. 98. Ἐ. 964: απᾶ πεπτεὼς, Ἡ. Φ. 508. 
Φοο Μαϊ. ατ. αν. ξ 245. 

915. µήτηρ ὃ ἀμφεποτᾶτο κ. τ. λ. 
Ἠεπεαρ {πο ῬεαπαΗ{α] α]αβίπαᾶοη 1π Ἠε- 
Ἠοά. «ορ. ΤΙ. Ῥ. 100. ὥσπερ, οἶμαι, 
τὶς ὄρνις, ὄφεως αὐτῆς τὴν καλιὰν πορ- 
θοῦντος, ἐν ὀφθαλμοῖς τε τὴν γονὴν θοι- 
νωμµένου, προσελθεῖν μὲν ὀκνεῖ, φεύγειν δὲ 
οὐ φέρει, πόθος γὰρ ἐν αὐτῇ καὶ πάθος 
ἀνταγωνίζονται' τετριγυῖα δὲ περιποτᾶται 
τὴν πολιορκίαν. εἰς ὦτα ἀνήμερα, καὶ οἷς 
ἔλεον οὐκ ἐγνώρισεν ἡ φύσις, ἀνήνυτον 
ικετηρίαν τὸν µητρφον εἰσάγουσα θρῆ- 
ΝΟΥ. 

816. τὴν δ’ ἐλελιξάμενος πτέρυγος. Ίπι- 
ΛΡἱΐσαπε «ε εἶ (κατὰ τῆς) πτέρυγος. ΗΕΥΝΕ. 
--ἀμϕιαχυῖαν. Ἐαπί. Ρετ{. ποῖά. ἔγοπι αμφι- 
άχω, οἵγοιγιβοπο. 

918. τὸν μέν. Βεῖ]. δράκοντα.--- ἀρίζη- 

λον. (Ὁοπερίσμοις; Ἱ. 6. 50 358 Το Ἰπάϊσβίθ 
ἐλαί νε αρρεαταποε Ἰνα5 Ῥογίεπίέοις. Έτοπι 
ἔιε Ιπίεηεδίνο Ῥατίϊε]ε ἄρι, απᾶ δῆλον, ἴ]ε 
ἔννο Ἰείίενς ὅ απάἆ ὃ Ῥεῖϊπσ οοπνετβῦ]ο. Τὲ 
ΆΡΡρεατς {Γοπι έπο βομο]αςί {Παί έλεγα γνα5 
αποίµετ τεαάἶπσ, ἀϊζηλον οἵ ἀϊδηλον, .ς- 
οογάΊπσ {ο ν/μΙοἩ πε πιεαπῖης νν]] Ῥε, (μα 
{αρίΐετ, Ὕνο Ἰαᾶά 5επίέ ἴλο ΟΠΊΕΠ, αῇθτ- 
νιαγά5 οαα5εά {ο βογρεπί {ο ἀἴδαρρεατ. 
ΤΗϊ5, Ἡοννενετ, 15 απ]ίε αἲ νατίαπεο νι 
γ. 919. Οἴοετο, Ἡονενετ, Ἰαά ρ]αϊπ]ν ἐπί 
τοαᾶῖπσ Ῥείογε ἨΙπι, νπεῃ πείς ἐγαπθ]αίεά 
ια Ῥαββασο, ἆε Πϊοίπ. ΠΠ. 90. Θμωῖ ζιοὶ 
εαἰαεγαί «Γιρίίον δαἑιγπέις άειι «4ὐαϊαϊε, εἴ 
ἄιγο [ογπιατὶέ ἐεφηίπα 8απο.--ὅσπερ ἔφῃνέ. 
Βε]]. µητιέτα Ζεὺς, ν. 994. 

919. λᾶαν. Ὀεε οἨ ν. 207. 
99]. πέλωρα. Γγοᾶἱσίε. Ἀεε Π. Ε. 74]. 

0Ο. Κ. 219. Λ. 055. ὮἈῬεο 8ἱξο ον Π. Σ. 
410. 

9259. ἄνεω. ἱζεπί, ἀιωπο,. Ὦσαπαπι 6οΠ- 
βἴάεις 1έ α ροαίῖο {οτπα {οΥ ἄναυος, ἴτοπι ἆ 
Ρτῖν. απά αὔω, εἶαπιο. Ῥε]ο]. ἄνεῳ' ἄφωνοι, 
κατὰ στέρησιν τῆς ἰωῆς, ὅ ἐστι τῆς φωνῆς. 
Τ]6 νυτὰ οσσατς ἵπ ΙΙ. Τ. 84. 1. 90. 691. 
Ίηπ Ο. Ψ. 95. 16 156 αδεᾷ αἀνετρία]]γ; 
ψ/εηςς πΙαΠΥ Ἠανο Ιπ[οττοὰ {ας 16 5ποα]ά 
ανναγ5 Ῥο 5ο απάογδίοοᾶ, 5 ἀκὴν ἐγένοντο, 
η Ἡ. Γ. 95. Τί οετίαϊπ]γ πενες αΡΡΕΑΤΘ 
ἵῃ αΠΥ {ουπι Ῥαέ ἔλε Ῥγεβεπί; απᾶ Ἠεποθ 
16 ἵ5 Ὀείέεν νυτ]ίεῃ, α5 Βυίσπαηη ἀῑτεείβ, 
νηέλοαέ πε ει 5αὈδοτίρεά. Ὑπ]σο ἄνεῳ. 

9250. ὅου. Ἐουτ οὗ, ἴπε σεπίᾶνε οἳ {ια 
τε]αΏνε ὅς. Ίτπ ἴἶε {επιπῖπε, Ὑθ πηεεί 
νη(] ἕης {οχ ἧς, ἵπ ΤΠ]. Π. 208. 
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᾽Αλλ) ἄγε, µίµνετε πάντες, ἐὐκνήμιδες ᾿Αχαιοὶ, 
εν) - 3 ΄ / ο. / / ο 

Αὐτοῦ, εἰσόκεν ἄστυ µέγα Ἡριάμοιο ἕλωμεν. 
ὋὪς ἔφατ” ᾿Αργεῖοι δὲ μέγ ἴαχον.---ἀμφὶ δὲ νες 

ὃ / / παν ο βλ 3 - 
Σμερδαλέον κονάβησαν ἀὐσάντων ὑπ᾿ ᾿Αχαιῶνι--- 
Μῦθον ἐπαινήσαντες ᾿Ὀδυσσῆος θείοιο. 356 

- Δ 

Τοῖσι δὲ καὶ µετέειπε Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ! 
π - Δ .) 
Ω πόποι, ἦ δὴ παισὶν ἐοικότες ἀγοράασθε 

ᾱ. Π ή 
Νηπιάχοις, οἷς οὔτι μέλει πολεμήϊα ἔργα. 

Πη δὴ συνθεσίαι τε καὶ ὅρκια βήσεται ἡμῖν 5 

Ἐν πυρὶ δὴ ββουλαί τε γενοίατο, µήδεά τ’ ἀνδρῶν, 940 
στ 

Ὑπονδαί τ᾽ ἄκρητοι καὶ δεξιαὶ, ᾗς ἐπέπιθμεν : 
ϱ/ ’ 1.) , ο ) ’ ) , -- 

Αὕτως γάρ ῥ ἐπέεσσ᾽ ἐριδαίνομε», οὐδέ τι μῆχος 

950. τὰ δὴ νῦν πάντα τελεῖται. ΌΙ6ετο: 
σα Ίαὴι πιαίπγα οἰάοίϊ; Ἱ.θ. αεσοτᾶϊηᾳ {ο 
Ἠεγπο, ἴπ ε0 επί ιἱ επί Παθοαπέ: ΤΌλεγ 
8γθ ΠΟΥ ΟΠ {πο οὖο οἳ {Πεῖν αεοοπιρΙίξ].- 
πηεηί. ΤΠ {με Ῥεριηπῖηρ ο {Πε νετβε ο 
ΜΒ. ναχΥ Ῥείννεεπ τὼς απᾶ θ’ ὣς, απᾶ 5ο 
αραῖπ ἵπ Τ]. 5. 48. Τί 5Ποι]ά ταί]Ἰεχ 86εΠΙ, 
Ἰοψθνετ, ἰ]αῦ τὠώς ἵδ Πιογε Ῥτορετ]γ απ- 
5υγετγεά ὮΥ ὡς, 45 ἵπ . Γ, 416: απᾶ Ἰετα 
βἱ Ἰοαδί έλπο απί]ιοτίες απε ἵπ Ίανοιτ οἱ 
έμε οἵἶιεν τεαάϊηρ. 80 85ο ἵπ Ο. Σ. 
27]. 

905, εἰσόκεν. ἴ πι. Α Ῥοοίῖςο ρατίϊῖοῖα, 
εαπ]να]επέ {ο ἕως. ΟΕ Τί οοηβίταςίΙοη, 
5ε6 ο) Ἡ. Α. 97. Τὸ 18 πιοτε α5αα]]γ {ουπά 
νι έλα εαῬ]αποίῖνε ; βοπιοίῖπιθς Ι(Ἡ {μα 
ῥαΐατε Ιπάϊολίνε, αξ Ἱπ ΤΙ. Ρ. 409. ὅ. 155: 
Ῥαΐ τατε]γ ση ἴπο ορίανθ. Απ Ιπδίαησθ 
οσσανς ἵπ᾽ ΤΙ. Ο. 70. Θεο Ἠετπιαπηῃ ο0ἩἨ 
γ]σεν, Ρ. 6509. 

954. ὑπ ᾿Αχαιῶν. 
δ 496. 9. 

996. Γερήνιος. Νεδίοσ 15 5ο οα]]οά {γοπι 
6ετεπὸ, «, ουν οἳ Μεββεηία, ἵπ ἴ]ο Ῥε]ο- 
Ῥοππεβαθ, ΨΊετε Ίο Ὑαδ Ῥτουρβ]ό αρ. Τμο 
ἀοτιναίοιπ οἳ (πί5 αἀ]εσῖνε ἔτοπι γέρας, 
νηεπος 1 ποι]ά εἴσπ]{γ λοπουγαῦζς, ἵ5 {οτοεά 
απᾶά ππβδαΙ5[αοἴοτΥ. 

909. βήσεται. Ῥε]μο]. ἀποβήσεται. Τ]α 
τεπάῖησ οἱ αἰ] ἰΠε εατ]5χ οζΙίοηπ8 ἵ5 ποῦ 
δη. ἘΒπί πῆ εΠοι]ά ἀοαρί]εςς ο τοβίογθᾶ 
Ῥείοτο (ια νετΡβ βαίνω, απᾶ Ιέ Ἠα5 αἲ] πο 
Ῥεδί αιι]ογ]θῖος ἵπ 199 ἔανοιν. Οοπιραγθ 
11. 7. 977. Ἠεγπο 35ο Ῥτορεσ]γ εοπΒπαος 
Όνε Ιπέεγτοσα ον (τουρ]Ώ Έχε Όνο {ο]]οπήπς 
Ἠπος, οοηβϊἀετῖησ γενοίατο α5 ἴ]ι ορίαΊνο, 
Ἰηβίεαά οἳ {πο Παέατο Ιπάϊοβᾶναο. Τη Πῖ5 
8εΗ56, ἨΟΊΥ6ΥΕΤ, 1ὲ 15 πιογο δια] νι {πα 
αἀάῑοπ οἳ ένο Ῥατίβο]ο ἂν ος κε, 85 ἵπ 
ν. 100. 

940, ἐν πυρὶ γενοίατο; Α]ιαϊϊ οι ἴα 
ἔλιγοιση ἐπίο ένο ᾖγεβ 1.Θ. Ὦο ἀεβίτογεᾶ, Υοή- 
ἀετθάὰ φείεθ. Τε εχργεξδίοη 15 ππεία- 
Ῥ]οσϊσα], απά απλ]οσοτβ {ο ἴπθ εατ]γ πιοἆε 

Φοο Μα. ατ, αν, 

οἳ βρεα[ῖησ. ΤΠβΒ, ἵη {μα Βαογοεά Ἠτὶ- 
πρ: ΑΠΙΟΡ Ἱ. 4, ΤΧΧ. καὶ ἀποστελῶ 
πῦρ εἰς τὸν οἶκον ᾿Αζαὴλ, Ἱ. 6. 1 οί ἄο- 
β{γοι ἴδ. ΌὉοπιρατο νν. 7. 10. ΑΙ]εά {ο 
{ἐμ]ς 18 χο ΕΧΡΓΕΘΒΣΙΟΠ διὰ πυρὸς μολεῖν, 
νγμῖο οσσατς ἵπ Εππρ. Ε]θοί. 1189. Απ- 
ἆτοπι. 487. Ατὶςί, Τιγδῖδί. 195: απᾶ 156 Ἱῃ- 
αἰσαίῖνε οἳ οχίπεπιο Ῥετῖῃ. ο ἨΠογαί. 0Ο, 
ΤΙ. 1. 7. Γπορδϊς ευ ἴφπος Φιῤρροβίίος οἶπεγὶ 
4οΐοβο. ΌὉοππρατε ΤΑν. ΧΧ. 3δ. 40. Ἠον. 
Ο. 1. 168. 5. Τινσ]. Ἐ]. ΤΠ. 6. 60. Ῥτο- 
Ρονγῦ. Ι. 5. δ. Ο{ {λε ορροβῖίε οχρτεβδῖοη, 
ἐκ πυρὸς σώζειν, 5ε6 οἩ ΙΤ]. Κ. 946. 

94]. σπονδαὶ ἄκρητοι. μας ΙΒ, οἴνου 
ἀκράτου. Τὲ γναβ αβαα] 1Π 5οΊεπ]ῃ ]εασιθς 
απά οονεπαηίς, α{ἴεν {ο βαογίῇοο οἳ ἴπα 
νἰοβτα (ν. 124), {ο πια]κο α Ἠραίίοη οἳ νπο. 
Τ]ο τὶρ]έ Παπάς οἱ έπε ρατί1ε5 ννεχε ]οϊπεᾶ, 
Ἰπ ἴο]εη οἱ {πο αἰγῖοίεδί ΠάεΙΙόγ; απᾶ ἐῑιο 
νιο]αδίοπ οἳ {πε εοπιραοί ννας απ αοί οἱ ἰμο 
{οπ]εδέ ἀἴδποποιν. Τ]16 ννῖπε τδεά ο {ερο 
Ο6688ΙΟΠ8 Ίνα5 πού πι]χθοά νη(] γγαίεγ, 5 
παβδ αδιθ] αἲ επἰεγίαϊηπποηί5δ: Ῥαΐ α Ῥοί- 
Ποπ. να βαρρ]εᾶά ὮΥ οαεἩ οἱ ἴΠο ο0Π- 
{οάεταίες, απά Ῥουγεᾶ ΙΠίο {Πο β4π1ς ορ, 
85 αἩ ϱηβ]ετα οἱ πηπίαα] οοππραςύ. Ἠεπεα 
ἴπε ερϊ]οί ἄκρητος, [οπίοὸ {ον ἄκρατος, 
γε, απηιἰωεά: {ον κεράω, ΝΠΙο βἰΙσηϊβεβ 
{ο ππῖω ποἶπο (ήν αοαΐεν, ἀῑῑετς {ποτ µίσγω, 
ψμίσ] 18 αδεά Ἱπ Τ. Τ. 270, νετε {πε 6εΓ6- 
ΠΙΟΠΥ οἱ οἰ]]άησ α οογεπαπί 15 ἀεβονῖραά 
αἲ Ἰοηρίῃ. πο ἨΗοππες Ἰα5 ΠΟΝΗΕΥΟ Πο- 
Ώσσα {ο οοπραςέ Ῥεύψεεπ Τγπάαγεις5 απᾶ 
Ώιο βιήίου5 οἳ Ἠε]εν, 16 15 πιοδί Ρτοραβ]α 
ἐπαί Νεβίου Ἠετο αἱ]αάςς {ο α Ρ]εᾶάρο ρίναπ 
{ο ΑΡΑΠΙΕΠΙΠΟΑΠ αἱἲ Απ. ἨΤΠμαογάϊάςς, 
Ἠονψενες, εετίαϊπ]γ πιεπ{ῖοπς ἔλε οα{] Ἱπι- 
Ροδεἀά Ὦν Έγπάατειβ, ἵπ α ΠΙΑΠΠΕΣ γΥΠ]ο] 
Ῥχουες (Παί (ο ΒίΟΥΥ γ/α5 σεπογα]]γ Ῥο- 
Πενεὰ (1.9). Θεε ΜΙοχάς Π11ἱ81. οί ἄγεεσε, 
Ρ. 84, ποίθ. ΟΕ {νε {οχγηι ἐπέπιθμεν, 8ε9 
οη Π. Α. 104, 

942. αὕτως γάρ ῥ' ἐπέεσσι κ.τ.λ. Εγιδ- 
ὕπα απο νεγύα ]αοἶηιιδ, ἆο. Τε {οχοε ος 

α 
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Εὐρέμεναι δυνάµεσθα, πολὺν χρόνον ἐνθάδ' ἐόντες. 
᾿Ατρείδη, σὺ ὃ' ἔθ', ὡς πρὶν, ἔχων ἀστεμφέα βουλὴν, 

"Αρχευ᾽ ᾿Αργείοισι κατὰ κρατερὰς ὑσμίνας" 9456 

Τούσδε ὃ ἔα φθινύθειν, ἕνα καὶ δύο, τοί κεν ᾿Αχαιῶν 

Νόσφιν [βουλεύωσ’,---ἄνυσις ὃ) οὐκ ἔσσεται αὐτῶν.--- 

Πρὶν ᾿Αργοσὸ ἰέναι, πρὶν καὶ Διὸς αἰγιόχοιο 
Γνώμεναι εἴτε ψεῦδος ὑπόσχεσις, ἠὲ καὶ οὐκί. 

ν λ νὰ - ς / ’ Φημὶ γὰρ οὖν κατανεῦσαι ὑπερμενέα Ἀρονίωνα 350 
3” - ϱ/ 9 σ .) ο) ” ή 

Ηματι τῷ. ὅτε νηυσὶν επ ὠκυπόροισιν ἔβαινον 
.] - / ΄ 9 - / 

Αργεῖοι, Τρώὠεσσι φόνον καὶ κῆρα φέροντες, 
. / 3 δέ 5 ’ / / 
Αστραπτων ἔπι ἐξ, ἐναίσιμα σήµατα φαίνων. 

Τῳ µή τις πρὶν ἐπειγέσθω οἶκόνδε νέεσθαι. 
, Ν , 5 , - 

Πρίν τινα πὰρ Τρώων ἀλόχῳ κατακοιμηθῆναι, 3656 

Τίσασθαι ὃ Ἑλένης ὁρμήματά τε στοναχάς τε. 

Εἰ δέ τις ἐκπάγλως ἐθέλει οἴκόνδε νέεσθαι, 

“Απτέσθω ἧς νηὸς ἐὐσσέλμοιο µελαίνης, 

ὌὌφρα πρόσθ᾽ ἄλλων θάνατον καὶ πότμον ἐπίσπῃ. 

ἔπο ρατίϊο]ες ν]] ο ενιἀεπί {ποπ απ Ἱπ- 
νεγδίοη οἱ {ο οααδεξ, α5 ἵπ ΠΠ. Α. 119. 
Τ]ε βαΏβδίαπίῖνε µῆχος, τεπιοζ ζωη, 5ου]ά 
Ῥτοροτ]γ Ῥε {ο]]ογεά Ὦγ α σεπ](ῖνε ο ἴ]α 
εἰ] {ο Ῥε αγετίεἀ. Ειπῖρ. Απάτ. 696. κακῶν 
µῆχος. ἨΠετοά. ΤΙ. 181. ΤΥ. 151. κακοῦ 
μῆχος. Τ]εοςν. Τ4Υ]. 11. 96. χαλεπᾶς νόσω 
μᾶχος. Ἠετε, ἴΠεῃπ, Ίνε πηαδέ απετεδίαιιά 
απη γεπιεᾶ ΤοΥ ἐ]ιο ἀείαψ, ννπ]ο]ι 15 οἱεατ]γ 
Ἱπρ]εά ἴπ ναί {ο]1ουν5. Το οοηβἰγιαςσί]οἩ 
ἵ5 ἀἰπετεπί ἵπ Τ]. Τ. 249. Επδία(μῖας οἳ- 
Β6ΥΥΕΒ, (λαῦ Νεδίος ΙπάϊτεσίΙγ αἰ]αάες {ο 
ἄιε απαττε] Ῥείψεεη Απσαπιεπποπ απά 
Αοᾖϊ]]ε5, α5 με οα5ε οἳ ἴπε Ῥτοίγασίεἁ 
ἁπταίίοη οἳ {πο ννατ. 

946. ἕνα καὶ δύο. ΤΗϊ8 15 Ἰπίεπάεά {ο 
Ἰηβ]πικίε {1ο οκίγεπηθ ραποΙίγ οἳ {λε παπῃ- 
Ῥεσ οἱ έιοδο πν]ο νθ]λεά {ο τείατη» απά 
ΙΠΟΥΘ εδρεσία]]γ ἀϊτεσίεᾶ, α5 Επαδίαίμίας 
{ΠΙΠΚ5, ασαϊηςί ΤΠουβῖίε5, απᾶ, Ρετ]αΡς, Ἱπ- 
ἀϊτεσί]γ αραϊηδί Αολί]οες. Οµ ἴἶε τερείῖ- 
ἔἶοπ οἳ πρὶν ἵπ νυ. 94δ. 964, 5εο ποίθ ΟΠ 
ῃΠ. Α. 97. 

950. κατανεῦσαι. «4ππιῖςε: 
Τγοίαπι επριιφπαίιγος 699. ἨΕΥΝΕ. 

909. ἀστράπτων ἐπιδέξια, κ. τ. λ. 30 
ΤΙ. 1. 966. Λεὺς δὲ σφιν Κρονίδης ἐνδέξια 
σήματα φαίνων ᾿Αστράπτει. Τέ 19 οΆβετν- 
8ΡΙΕ λαί 11ο] οπιεΠ5 Ίεγε βαρροβεᾶ {ο 
οοπιθ {τοπ {]ε τῖσ]ί ὮΥ ἴῑε ἄπτθε]β, απά 
{τοπα {πο 1ε[ί ὮΥ (ο Τιαῖπς. Οἷς, ϊν. ΤΙ. 
26. Θἰπίεήώπ, φιοᾶ Ὀοπιπι εξ, ποδιγὶ Ίο- 
ππϊπανεγιπύ: επῖεγπὶ ἀεπίγιωπι. Τί 8ΕΕ6Π15, 
Ἠούγενες, ἐλαῦ Ῥοίμ ἄταε]ς5 απᾶ Ἡοτιαπβ 
οοηβἰἀετεά {ιο Είαδί {ο Ῥε ἴ]ιε Ίποἷςγ απατ- 
{εσ οἳ ἴο Ἠεαγεπβ; 5ο {λαί {Πε αΏοτο ἁ- 
(εγεπσθ οοηβῖ5ί8 {Π {]ιο γοχάβ αἱοπθ, αεϊδίης 

Φο]]. Ί08 

{ποπα {λε 5Ιπαίῖοη οἳ 6Ἠο5αο Ὑ]ο {οο] {Πο 
ααριτῖες, ΤΠ ἀοῑπςσ {ΠΙ5, {Πο {ογππεν βίοοᾷ 
νηἰὮ ἐἶναιγ {αοες ἰονγατάς5 {1ο Νοτίῃ, ἴῑο 
Ἰαέτεν ἑοννατάς νε βουί1. ῬΗΠ. Ν. Η. 11.55. 
Οοπιρατε Π]. Μ. 2599. Υης. Ἐπ. ΤΙ. 695.1Χ. 
65. ΒΗ]] επο Ταβτς {πεπηδε]νες {τεαπεπί]γ 
πδαο ἀεπίεν {ον Γατοιγαῦίε, απᾶ εἰπίκίεν Τοτ 
απ/ατοιγαῦζε, πι Ἱππίαβοη οἱ {πε ἄτθεκς. 
Θεε Τσ. Απ.1Υ. 579. Ἐε]. ΙΧ. 15.---Τπε 
Αγπίακ οἱ ἐλῖςβ Ῥαδδασε 15 4η Ἰηβίαηςο οΕ 
απασο[μί]οπ, 8ΊποῬ ἀστράπτων η ἴ]ε πο- 
τη]ηα{ῖνθ τοίεΓς {ο Κρονίωνα ἵπ {πε α0οαδα- 
ἄνο, ν. ὁ60. Οπαπρες ἵπ {ο οοπδίγασίῖο, 
οἱ α βΙπλϊ]ασ παίιτο, νν]] Ῥο {ουπά Ιπ ν. 68δΙ. 
Ἱηΐίτα, ΠΠ. Τ. 911. 7. 996. 510. Κ. 224. 407. 
Φθρ αἱδο Μαΐε. αγ. ατ. δ 610. 

9056. τινα. Ἐον αὐτὸν, οἳ ἕκαστοκ.--- 
90 ασαἶπ ν. 982. 5ᾳᾳ. 

966. Ἑλένης. Τ]μαέ 19, Ἑλένης χάριν. 
ΤΕ Ἑλένης Ὦε απἀετβίοοἆ {ο ἀερεπά προπ. 
ὁρμήματά τε στοναχάς τε, Νεδίος νη]] Ῥε 
πας {ο Ἰπδϊπιαίο ἰμαί Ἠε]εῃπ ννα5 οαγτ]εά 
οῦ ασαϊηδί Που Ιπο]παίῖοῃ, νΠΙοἩ ἆοθς πού 
αοσοτᾶ συ] ἴε (πα ἀϊοπβ τεβρεοίῖηπς Ἠετ. 
Ἐπδίαίβμίας, Ιπάεεᾶ, ππάργβίαπἀς έλα {οΓΠΙΕΣ 
οἱ ἴα {νο 5αμείαπίνες οἳ Πεν ἄερατίμγε, 
απᾶ {πε Ἰαΐίεν οἱ Ἠεγ 5ιῤεεφμεπί γερεπίαποο. 
Ῥαΐ {11εγ 5εεπι ταί]εσ {ο Ιπά]σαίε {πε ερεαῖ- 
ἐἶοπ απἀετίακεη ὮΥ {πο ἄτεα]ς, απἀ ἴμα 
πηϊκογίεβ ννἨ]οἩι ἐ]ιεη επάατεᾶ οἹἨ Ἠετ αοοοππᾶ. 

9690. θάνατον καὶ πότμον ἐπίσπῃ. ΤΗ18 
6 απ Ἡοπιετο Ιάϊοπι, εφπῖνα]επέ {ο {ἶιθ 
Τα ἄπ οργρείεγε πιογίεπι. ο ΤΠ. Ἰ. 419. ο. 
495. Τ. 294. Ὑ. 907. ϕ. 100. Χ. 99. Τ]ε 
ΕΟΠΙΠΙΟΠ Τοτπι ψγοπ]ᾷ Ῥε θάνατος ἐφέπεται, 
ΟΥ κιχάνει, τινά. Τμας βΙπιοπίάες: Ὁ δ᾽ 
αὖ Θάνατος ἔκιχε καὶ τὸν Φφυγόμαχον 
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᾽Αλλὰ, ἄναξ, αὐτός τ᾽ εὖ µίδεο, πείθεό τ’ ἄλλῳ' 
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Ουτοι ἀπόβλητον επος εσσεται͵, 00 ττι κεν ειπω. 

Κρῖν᾽ ἄνδρας κατὰ φῦλα, κατὰ φρήτρας, ᾿Αγαμέμνον, 

Ὡς φρήτρη φρήτρηφιν ἀρήγῃ, φῦλα δὲ φύλοις. 

Εἰ δέ κεν ὣς ἔρξῃς, καί τοι πείθωνται ᾿Αχαιοὶ, 

Γνώσῃ ἔπειθ, ὃς ϐ) ἡγεμόνων κακὸς, ὅς τέ νυ λαῶν, 
Σο Ἠ 

5605 
ο. ο . Λ / ον , 3 

οςκ ἐσθλὸς εησι κατα σφέας γαρ µαχεονται 

Γνώσεαι ὃ, εἰ καὶ θεσπεσίῃ πόλιν οὐκ ἀλαπάξεις, 

.Η ἀνδρῶν κακότητι καὶ ἀφραδίῃ πολέμοιο. 
Τὸν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη κρείων ᾽Αγαμέμνων' 

./ Ν ΣΑ] - - , αν » - 
Ἡ µαν αὖὐτ ἀγορη νικᾷς, γέρον, υἷας Αχαιῶν. 370 

Αἲ γὰρ, Ζεῦ τε πάτερ, καὶ ᾿Αθηναίη, καὶ "Απολλον, 

Τοιοῦτοι δέκα µοι συμφράδµονες εἶἷεν ᾿Αχαιῶν' 
- ος / 4λ / ”/’ 

Τῳῷ κε τάαχ ἡμύσειε πόλις Πριάμοιο ἄνακτος 
9 .! ται ο μὸ πλ - / 0 / 

Χερσὶν υφ ἡμετέρῃσιν ἀλοῦσα τε περθοµένη τε. 

᾽Αλλά µοι αἰγίοχος Κρονίδης Ζεὺς ἄλγε ἔδωκεν, 3756 

Ὃς µε μετ᾽ ἀπρήκτους ἔριδας καὶ νείκεα [άλλει. 
Καὶ γὰρ ἐγὼν ᾽Αχιλεύς τε μαχησάμεθ εἵνεκα κούρης 
. , .» ) να . 3 , . Αντιβίοις ἐπέεσσιν, ἐγὼ ὃ) ἦρχον χαλεπαίνων 

Νπῖο] ἩἨοτασθ 56εΠΙ5 {ο Ἠαυο Ἠαά ἵπ νΙευν 
ἵη (πο Παπ Παδίταίοη, η] Ἠσεγπο, 
ἐγαβίῖπσ {ο ΠΠΕΠΙΟΤΥ, Ἠα5 οἴἶιεά Ἱποοσγεοί]γ 
ἔτοπι Ο4. ΤΠΙ. 9. 14. Ἠοτασε πο ἵς: 
21019 εἴ Πιζασθηι ετκοφιέιγ οὕγωπα. 

960, αὐτός τ᾽ εὖ µήδεο, κ. τ. λ. 1Τν. 
ΧΧΠΙ. 29. Ώωπι ἵπιρεχαγο ἀἰεοίπιις, Ῥατεγε 
Αγιάεπέὸ ἵπ απίπιωπι πάσα. Όοπιρατε 
8]5ο Ῥαα]. Π. 10. 

961. ἀπόβλητον. Ῥε]πο]. ἀποβολῆς ἄξι- 
ον, ἀδόκιμον. 

962. κατὰ φῦλα, κατὰ φρήτρας. Όε- 
6ΥΟΡ8 ἀῑνϊάεά ἴῑε οἴδίᾳεπς οἳ Αἴπαπβ Ιπίο 
ἔοαχ φῦλα, οὐ ἐγῖῦεε; εαεῖι οἳ ἴπεςδο ἰτῖρος 
Ἰπίο {ητερ φρατρίαι, ΟΥ αγᾶς; απᾶ ἴλεδο 
αραῖπ Ἰπίο ἐΠ]τίγ γένη, ος Γαπιϊᾖίας, νν]ιο Ύγεγα 
ΏΙΟΣΘ 6οβε]γ οοππεοίεά ὮΥ Ἰπάγεά απἆ τε- 
ἸαιοπβδΠϊρ. Ῥο]ϊαςκ Τ11.4. ΥΤ1Π1.9. Αρο]- 
Ἰοηπ]115, Ἠού/ενετ, απἀετδίαπάς ποίμ]ηρ πποτθ 
{παη {]αί ἴπο {οχσες 5ου]ά Ῥε αγγαηροἆ 3ς- 
οοχά!ἴτηρ {ο οἶδ]ες απά βἰαΐεβ. Ῥορε οΏβεσνες, 
ἐλαί με αγταΥ ννου]ά Ῥε ταπο] βἰτεπρίπεπεά 
ΡΥ 6Π]5 ππΙοἩ, βἴπος {οδε ΨἩο Ἠαά ἀῑβεγεηί 
8ΊΤῃΒ, Ιπ{εγθβίς, απά ΓΠπιεπάβΗϊρ5, οοα]ά πού 
αςεϊθύ θ.οἩ οἴπεν πλ 5ο ΠΙΟἩ Ζεα], 85 
νπεηπ {γίεπάς αἰάεά {ιεπάς, απά ΚΙΠΡΙΠΕΠ 
{πεῖτ ἸΙπάτεᾶ; απά ννηεη εαοἩ οοππιαπάες 
Ἠαά ο ρ]οτΥ οἳ Ἠϊς οὗ παίίοη ἵη ν]ευνν, 
35 νε] α5 πε Ἡοποισ οἳ ἄπτεεσε ΙΠ ῥε- 
πετα].---ϕρήτρη. Ιοπίοὸ 1ος φρατρία, απᾶ 
Ἠεποε, 84Υ5 ΏΑΠΗΤΗ, {πε Τμαίπ Γαίεν. 

966. κατὰ σφέας. Άτο 86 φμΐδφιο. εο 
οἳ ΤΠ. Α. 211: απᾶ οοπἹρατο Χεῃ. Ο0ΥΥ. 
ΤΙ. 8. 92. 

967. θεσπεσίφ. Ἐπδίαήας: ἔλλειψιν 

ἔχει τοῦ βουλῇ, ἢ γνώμῃ, ἢ κελεύσεε, 
Ἠοεγπε 5αρρ]ε5 µοίρᾳ. 6ο ῬυΒ, ΕΙΠΙΡΑ. 
αν. Ρ. 65. ΈΤ]ε αἀ]εείῖνο θεσπέσιος, [τοπι 
θεὺς αιά εἰπεῖν, Ρτορετ]γ βΙσηϊβος αοίπεῖψ 
βροΐνοπι οἨ ἄεογεσᾶ: ἴλεπσε σεπογα]]γ, ἀῑοίπε, 
απᾶ, ἴπ α ΠποΥθ οχίοπἆεᾶᾷ 8ΕΠ56, οτοεἰζεπέ, 
σοοᾷ. 90 45ο θεοείκελος απᾶ θέσκελος, ος 
ΝΠῖοὮ ἐἶχε ΓΟΥΤΠΕΥ 15 αξαθ]]Υ αρρ]ίθᾶ {ο πιεη. 
έπε Ἰαίθεν {ο ἐλέπρς: ὈῬτῖ θέσπις απᾶ θέσ- 
φατος, ΝἨϊο απο Ἱπ {ποῦ ΒΥΠΟΠΥΠΙΟΙΒ 
ΝΙἩ θεσπέσιος, αἴθ ΏΘΥεΥ οπηρ]ογεά ὮΥ 
Ἠοπῃεν οἴπεσνθε απ οἱ ίπρς ἵπ 80Π1Θ 
βογέ ἀἴσίπο. 

368. ἀφραδίῃ. Τ]ο ἐαπε]αίογθ τεπᾶος 
Εμ]5 γνοτὰ Ὦγ πιρογῆϊῖα: Ἠεγπο, ΠΠΟΤΘ ΡΤΟ- 
ΡοτΙΥ, ὮΥ εοοογᾶία. Οὰ. Κ. 27. αὐτῶν ἁπ- 
ωλόμεθ' αφραδίῃσι. 

970. αὖτε. γεια; ππο, μὲ αἴϊας. 
979. τοιοῦτοι δέκα κ.τ.λ. ὉΦεθ οἨ ΤΙ. 

Α. 264. 8ο Ἠετοᾶ. ΠΥ. 145. Δαρεῖος δὲ 
εἶπε, Μεγαβάζους ἄν οἱ τοσούτους ἀριθ- 
μὸν γενέσθαι βούλεσθαι μᾶλλον ἢ τὴν 
Ἑλλάδα ὑπήκοον, ΦοΏ. ὅσοι ἐν τῇ ῥοιῇ 
κόκκοι. Ἀεθ 4ἶδο Αγίβίος. ιΠίς, ΤΙ. 19. 
Τ]ο βεπέπιεπε 6 τεοογτὰθᾶά ὮΥ Ταΐαη, 
ΟἨνγβοβίοπι, απᾶ οὔπεν Οµτίδίαπ Εαί]εις. 

95. τῷ κε τάχ᾽ ἡμύσειε. 9686 ΟΠ Υ. 
148. 5αρτα, απά οἩἨ ΤΠ. Α. 418. 

976. μετ) ἀπρήκτους κ.τ.λ. ΈἘοΥ εἰς 
ἔριδας ἐμβάλλει. Ὠϊοηγείας Ἠαμσοατηαςδ- 
βεηαῖς (66 Αγία, ο. 9) Ροϊπί5 οαῦ {λε πὶσείγ 
οἳ πε αγήβοθ επιρ]ογεά Ὦ} ΑΡΑΠΙΕΠΙΠΟΙ, 
ἵπ τηα]πσ α σαπά]ά αε]αιον]εάρπιοηί οἱ 
5 Γαπ]έ, Ῥτεγίοιβ {ο αββεγίῖηρ Ἠ]5 5αργεπια 
αιἰλοσ!{γ. 

α 2 



δ4 ὉΜΗΡΟΥ ΙΛΙΑΔΟΣ ΕΒ’. 

ς .) Εἰ δέ ποτ᾽ ἔς γε µίαν βουλεύσομεν, οὐκ ἔτ᾽ ἔπειτα 
Τρωσὶν ἀνάβλησις κακοῦ ἔσσεται, οὐὸ ἠβαιόν. 360 

Νῦν ὃ' ἔρχεσθ᾽ ἐπὶ δεῖπνον, ἵνα ξυνάγωµεν ἄρπα. 
Εῦ μέν τις δόρυ θηξάσθω, εὖ ὃ ἀσπίδα θέσθω, 

Εὖ δέτις ἵπποισι δεῖπνον δότω ὠκυπόδεσσιν. 

Εὖ δέτις ἅρματος ἀμφὶς ἰδὼν πολέμοιο µεδέσθω, 
ἝὩς κε πανηµέριοι στυγερῷ κρινώµεθ) ἄρηϊ" 39856 

Οὐ γὰρ παυσωλή γε µετέσσεται, οὐδ ἠ[βαιὸν, 

Εἰ μὴ νὺξ ἐλθοῦσα διακρινέει µένος ἀνδρῶν. 
ε ΄ / Ν 2 Ν / Ἱδρώσει μέν τευ τελαμὼν ἀμφὶ στήθεσσιν 
η , » , . Ὁ ον . - ὅ Ασπίδος ἀμφιβρότης, περὶ ὃ ἔγχεϊ χεῖρα καμεῖται 

μα Ἱδρώσει δέ τευ ἵππος, ἐὔξοον ἅρμα τιταίνων. 

979. ἔς γε µίαν βουλεύσομεν. Ῥπρρ]γ 
βουλήν. Ῥο ἆαπ. Ἠϊδι. Απίτι. Υ. 9. 
εἰς µίαν νοεῖν καὶ τὴν αὐτήν. Ῥεε Β08, 
Ἐ]]1ρε. Ρ. 4]. 

981. νῦν δ' ἔρχεσθ᾽ ἐπὶ δεῖπνον. Ίπ 
{πο Πετοῖςο ασε», ἴπο ἄτεεκβ 5εεπῃ ἴο Ἠανο 
Ἠαά ἴητερ ππεα]ς ἵπ {Πο ἆαγ, πο {ΠεΥ 
σα]]εά ἄριστον, δεῖπνον, δόρπον. «495ε]. 
ἕταστι. αρ. Αἴπεπ. ΤΙ. Ρ. 1]. Ὦ. σῖτον ὃ) 
εἰδέναι διώρισα, ᾿Αριστα, δεῖπνα, δόρπα 
ϐ) αἱρεῖσθαι τρία. ΤΠοε Ἠτεί οἱ πεδο ννας 
πε πιογπἶπᾳ ππθα|. Οἆ. Π. 9. ᾿Εντύνοντ᾽ 
ἄριστον ἅμ᾽ ἠοῖ. («οπιρατο Χεῃ. ΌΥτορ. 
ῬΙ. 4. 1. ἜΠε δεῖπνον Ὑαβ ἴακεπ αροιαό 
ποοΠ, α[ίθΥ υνΠΙοἩ {Πευ τείανποὰ {ο {λε 
ΨΑΥ, ΟΥ {Πεῖτ βενεγαὶ οεσαραοπ5; νηεπσε 
1699 ἀογϊγαίῖοη, παρὰ τὸ δεῖ πονεῖν. Ἔπο 
δόρπον ν;α5 ἐπεῖτ 5αρρεν. Πε παππες οἳ 
έΊεβε πηθα]5., Ἠον/ενετ, Ὑθεγεο ΒΟΠΙΕΠΠΙΕς Ἱπ- 
{εγομαπσεά ; απᾶ πετε δεῖπνον ἵδ ενιάεπ{]γ 
θεά {οσ έλα ππογηῖησ τεραδί. Ῥεε γ. ὀδδ; 
απᾶ «οπΊρατε 0Ο. Μ. 459. Ῥ. 176. Οίπετ», 
Ἠο"νενεΣ, 51ΡΡοβο {ας {πε εατ]γ ἄτεεκ5 
Ἠαά οπ]γ ἔννο πηεα]ς ἵπ πε ἆαγ, απἀ ναί 
δεῖπνον ννα5 π5εά Ἱπάιπεγεπί]γ {ον εἴπετ. 
ΑίΠεη. Ὑ. 4. ΤΠε Ῥαββαρο 15 Ἱπαϊθαίθᾶ ἴπ 
γαρ. Απ. ΤΧ. 167. Θιοᾶ ειρεγεδί, ζαίῖ 
Όεπο φεβίῖᾳ οοτροτα τεῦας Εγουιγαίε, οὐγὶ; εἰ 
Άισπαπι αρεγαίο ραταζϊ :---οί νΥηῖοἩ Μαοτο- 
Ρίας, Θαΐανη. ΥΠ. 1. Εγενίις εἰ επργεδεῖις 
Ηοπιεγας. Επδίαίμῖας οΏξετνες, ἐλαί ἕυν- 
άγειν 18 ορροδεᾶ {ο διακρίνειν, Υ. 987. 

982. εὖ δ' ἀσπίδα θέσθω. γε αζαρί 
8 εἰείά ; ἴτοπα τίθεµαι, ἀἱδροπο. } εγὔιηο 
ἐπ ᾖι]αεπιοᾶἱ {οομέϊοπῖδιι αςἰέα(ἱςείπιπι, Ίπο- 
ἆο αοεῖνα, πιοᾶο ἵπ Ἰπεδϊα Όοσε: εἰ ΤΟΠ. ΤαΥΟ 
οωπι εὖ οοπείγζέω. Ἑ]οπαβε]ά, ἶο55. 39δε]. 
ΆἈραπῃ. 9], ΝηΠετε, απιοηπσ οίπεν εχαπιρΙες, 
Άτε αἀάπσεά Επτῖρ. Ῥασςμ. 49. ΘοΡΠ. (654. 
Τ. 655. Ἐ]εοί. 1454. Ῥορε οΏδεσγες, παί 
Ώπετο 15 α στεαί Ῥεατίγ Ἱπ {πε τορεβ οι 
οἳ με 5αππε νγοτάς ΊΠ {Πῖ5 απά {1ο {ο]]ουν- 
ἴησ Ἠποεβ; απᾶ Ἡε Ῥε]ενοες (παι ΑΤίοι Ἱαά 
πο Ῥαββασα ἵπ Ἠΐ5 εγο ἵπ Ρ. Τ,, ΥΤ. 695. 
1. εαο]ι ΠΗἰε αζαπιαπέϊπε οσαέ φἰγᾶ δεῖ, απᾶ 

390 

εασ]ι Επ πε] Ἰῖς Ἰιεῖπι, φτγῖρε Γα5ί ῖς οτὐεά 
αλίε[ά, Ώογπε ενεπ ογ Μῖσ]ι; Τοπ Με ἄαν πού 
Φομγ ἄοιοη, { Ι οοπ]εσίμτο αιφ]ῖ, πο ἁγὶδ- 
21ἶπα «λοιεγ, Ἠμέ ταζίησ δίογπι οί αγγοιτ 
δατδεᾶ ιο] ᾖγο. Όοπιρατε Υπτςσ. Έπ. ΙΧ. 
912. 

984. ἅρματος αἀμφὶς ἰδών. ΤΠε Ἠο- 
πιεγῖο ΓΟΥΤΗ ἰδεῖν ἀμφίς, ος ἀμφί, τινος, Τον 
περιϊδεῖν τι, οἴγοιποίγοα ἱπερίσεγο αἰϊφωια. 
Ῥο]ιο]. περισκεψάµενος καὶ ακριβῶς κατα- 
μαθών. 

986. κρινώμεθ᾽ ἄρηϊ. Ίπετε ἵδ Εις 
ἀἰξιποίῖοτ Ῥείνεεπ {πε εππρ]ε απ 60Π]- 
Ῥουπᾶ νετΏ(ν. ὁ87), ἴιαί ἴπο ἴοπιεσ ΤΕΓΕΥΡΒ 
{ο ἐπε οοπέίπμαποσε, ἴ]νε Ἰαέίετ {ο πε {εγπῖ- 
παξίοπι οξ {πε οοη{εβί. 

988. ἱδρώσει μέν τευ κ.τ.λ. Ἠον. 04. 
1. 15. 9. Ελεοι/ φιαπία επι, φιαπίι8 
αἄεεί οἰγὶς ιάογ! Φίαῦ. Τπευ. ΤΙ. 210. 
Θκαπίας εἾιῖς, φιαπίπδφµε οἶγί ἵπ ῥαίτεγο 
σγᾶςο Φμάογ/ Ἔϊπε εἶου 5ροπάαῖο Τπεβ- 
5ιγε 1Π {5 Ῥαςβασο ἵ5 ενἰἀεπί]γ απ εσ]ο 
{ο {με 5εΠ58. ΟΓ τευ {οχ τινος, 5εε Μαϊί- 
{8ϊτε ἆε ἀἰα]. Ρ. 4685. Τί η] Ἱετε εἴσπιγ 
εἴίΠεσ εαςε] οΠ8, 5 ]αδί αΏονε ; ΟΣΓ ΤΙΔΗΥ α 
οπ68, α5 ἵπ ΤΠ. Π. 979. Φδ. 126. απἆ εἶδε- 
ν/Ἠεγθο. εα Μαΐι. ατ. αν. 5 487. 

989. ἀσπίδος ἀμφιβρότης. Ἔμο εΠΙε]ᾶς 
οἱ έπε αποϊοπί ἄγεε]κ5 νγεγο σεπετα]]γ αἵτ- 
εσ]ατ (εὔκυκλοι, Π. Ε. 459), απὰ οἳ 5{- 
οἶεπέ ἀϊαπιείετ {ο Ῥτοίεοί {πε ν]ο]ε Ῥοάγ. 
Ἠεπερ {Πε ἩΗοπιετίο ερ]]εί5 ἀμφίβροτος 
αηΏά ποδηνεκὴς (1. Ο. 646), απἀ ἴἶιε ἆε- 
βοτῖρίίοπ οἱ Ῥγτίοις (111. 25):---Μηρούς 
τε, κνήµας τε κάτω, καὶ στέρνα. καὶ ὤμους, 
᾿Ασπίδος εὑρείης γαστρὶ καλυψάµενος. 
5ο 31βο Υ1γς. π. ΠΙ. 29217. Ογρεὶ 5ιὸ οτῦε 
(επιωαγ. ΤΠεΥ ννετοθ οΟΠΙΠΙΟΠΙΥ πιαᾶο οἳ 
Ἠί4ε5, ἀοαρ]εὰ Ἱπίο Το]ά5 απᾶ εἰτεπσίπεπεᾶ 
νηίῃ Ῥταςδν; απά Ίνετε 5ΙΠΠσ α6Γοςβς ἴ]ε 
βΠοπ]άετ ὮΥ πιεαΏς5 οἳ α Ἰεχίπεγη ἔλοηπς 
(τελαμὼν), απᾶ ποῖ Ῥογπθ προπ {Πθ αγπῃ 45 
1η α[{6Υ-ΗτηςἘ5. Όοπιρατο Ἠετοᾶ. 1. 171.--- 
Τη {πε Ἰαίίεν ρατί οἱ {5 Ἠπε {πετο ἶ5 α 
επαπρε ἴἵπ {πο οοηδίταο(ἵοῃ, 5Ίπος καμεῖται 



ὉΜΗΡΟΥ ἸλΙΑΔΟΣ ΕΜ. 

Ν Ὃν δέ κ᾿ ἐγὼν ἀπάνευθε μάχης ἐθέλοντα νοήσω 
/ 

Μιμνάζειν παρὰ νηυσὶ κορωνίσιν, οὔ οἱ ἔπειτα 
”/ .) - / / 3 1] ώ ΄ 

Άρκιον ἐσσεῖται φυγέειν κύνας ἠδ οἰωνούς. 

ὋὪς ἔφατ” 
.) - κ 3 9 { ϱ/ - 

Αργεῖοι δὲ μέγ᾽ ἴαχον, ὡς ὅτε κὔμα 

᾽Ακτῇ ἔφ᾽ ὑψηλῇ, ὅτε κινήσει Νότος ἐλθὼν, 99ο 
-- η] 3” 

Προ[λῆτι σκοπέλῳ, τὸν ὃ οὕποτε κύµατα λείπει 2 

/ / Παντοίων ἀνέμων, ὅταν ἔνθ᾽ ἢ ἔνθα γένωνται. 
. ΄ η) -- 

Ανστάντες ὃ ὀρέοντο, κεδασθέντες κατὰ νῆας, 
Ν - 

Κάπνισσάν τε κατὰ κλισίας, καὶ δεῖπνον ἕλοντο. 

"Αλλος ὃ ἄλλῳ ἔρεζε θεῶν αἰειγενετάων, 400 

Εὐχόμενος θάνατόν τε φυγεῖν καὶ μῶλον "Αρηος. 
Αὐτὰρ ὁ βοῦν ἱέρευσεν ἄναξ ἀνδρῶν ᾽Αγαμέμνων 
Πίονα, πενταέτηρον, ὑπερμενέί Κρονίωνι’ 
Κίκλησκε δὲ γέροντας ἀριστῆας Παναχαιῶν, 

7 -- 

Νέστορα μὲν πρώτιστα, καὶ Ιδομενῆα ἄνακτα, 405 

Αὐτὰρ ἔπειτ Αἴαντε δύω, καὶ Τυδέος υἱὸν, 

Ἔκτον ὃ αὖὗτ᾽ ᾿Οδυσῇα, Δι μῆτιν ἀτάλαντον. 

Αὐτόματος δέ οἱ ἦλθε [βοὴν ἀγαθὸς Μενέλαος" 
ἼἨιδεε γὰρ κατὰ θυμὸν ἀδελφεὸν, ὡς ἐπονεῖτο. 

σαηποῦ Υ6Γ6Σ {ο ἐπ β]]θἰά, Όαί {ο πο ναν- 
ου. ΈΤ]με Βεη5θ πιαδί ο βαρρ]ίεά Όνάβ: 
καὶ καμεῖταί τις κατὰ χεῖρα περὶ ἔγχεῖ, 
1. 9. περικαμεῖται. 1. Ν. 77. ἐμοὶ περὶ 
δούρατι͵ χεῖρες ἄαπτοι Μαιμῶσι. 

991. ὃν δὲ κ᾿ ἐγὼν κ.τ.λ. Ο6 5 οοἩ- 
ΒίΥΙΟΠΙΟΠ, 566 {Πε ποίο ο ν. 188. 

992. νηυσὶ κορωνίσι. 886 οΠ Τ.Α. 170. 
908. ἄρκιον. ἘΤΟΡετΙγ, φι/τοίεπξ ; βγοπα 

ἀρκέω, δι/ῇοῖο: απᾶ 1η ἐμ]5 5οπςο ἵέ ἴ5 Γουιιά 
ἵπ Ἡ. Κ. 3904. Ἠσετε, Ποἵενογ, ἴδ 86ΕΠΙ5 {0 
{ο]]ον; ἀρκέω, ἵπ νε βἱρη]βοαίίοτ νν]ο] 1έ 
5οππεπιες Ῥεαχς οἱ {πε Τατ ἄγσεο, 1.6. {ο 
φεγεῖ, {ο ᾗσερ ο: απᾶ 1π ἴή5 5εη5ε νε Ἠανο 
ἐπαρκέω, Ἱπίτα ν. 875: Ῥιαέ πο πηεγο εἶδα 
Τη {πο Τ]]αά. εε {με ποίε οη Ἐν. Ῥ]αῃ, 
958. Ῥεπί, 6τ. Ρ. 968. Ἠεποε ἔλμο 8επ8θ 
νη]] ο: ΓΙ εγΙέ φιοᾷ ϱγο]θεαί, φιο Πιῖ- 
πως ὑπφορι[έις αὐ]ίοίαία. 

994. ὡς ὅτε κῦμα. ῥΒεῖ], ἰάχει. 
996. προβλῆτι σκοπἑλφ. Ἠεγπο 18 

τ]ρηί 1 ἵη 1οὔπῖης Ώπεβε ννοτάβ, ὮΥ αΡροβίἤοη, 
νη( ἀκτῇ ἔφ᾽ ὑψηλῇ, απ Ρ]αείηρ α Ροῖϊηέ 
αἱ ἐλθὼν, νυΠῖεὮ 18 νναπῖης ἵη οὔλεν εα- 
Π9ΠΒ. ολο]. προβλῆτι προέχοντι εἰς 
τὴν θάλασσαν. ὮῬο Υρ. 3η. ΠΠ1. 699. 
ΣΤο]εοίαφμε 8ααα Ῥαο]ψηῦ. 

907.᾽ παντοίων ἀνέμων. ῬΒαρῥ]γ ἕνεκα. 
400. ἄλλος δ' ἄλλῳ κ.τ.λ. οι]. Ιί8 

φμΐφιαο γαϊγῖῖ. Ἠξχνε. Ἐπρίαίμῖας οἳ- 
56Γνε5, ἰλαῦ Επτρίιάες Ἰαά {15 πο ἵπ 
νῖευν Ιπ ἨΙρρο]. 109. ἄλλοισιν ἄλλος θεῶν 
τε κἀνθρώπων μµέλει. Ο8 {πο γετρ ἔρεζε, 
866 ΟἨ 1]. Α. 147. 

408. αὐτόματος. ἴΓπϊποϊε. Βο]ιο]. ἄνευ 
τοῦ κληθῆναι. Η18 τε]α{ϊοπβ]Ιρ γεπιονθά 
Ώιο ῬτοβαβΙΙγ οἱ ΠΠίπαβίοῦ. Τμε οσν1]Β 
οἳ {ο οπ]οβ πεβροσπρ {πο Ῥτοργϊείγ οἳ 
ἐς οοπάπεί οἱ Μεπε]αιβ απο Ιά]ε ἵη {ια 
εχίγεπια.---ΟΕ {λε {εγπι βοὴν ἀγαθὸς, 5εΘ 
ο ν. 686. 

409. Ἴδεε ἀδελφεὸν, ὡς ἐπονεῖτο. Ἐος 
ὡς ἐπονεῖτο ἀδελφεός. Πε εαρ]εεί οἳ α 
Ῥτοροβίμοη ἵρδ {γεφπεπί]γ ρ]ασθά 1π ἴμα 
πεοιραίνε, πΙ(Ἡ έλα νετῦ οἳ ίπο ργεοεά(πς 
βαμίεπος, Ἰηβίειᾶ οἱ Ῥείπρ οοηβίταεά νίἩ 
{πε νετὸ {ο νο] 1ὲ Ἱππιεά]α{α]Υ τείετβ. 
Όοπιρατεο ΤΙ. Β. ὃὅδ. Υ. 910. ἜΤπε 6απια 
οοηβίγασίῖοηα 5 αἀορίοά 45ο ὮΥ {με Αίῑῑο 
ΨτΙε. μας Ἐππίρ. Μεά. 250. Λέγουσι 
δ ἡμᾶς, ὡς ἀκίνδυνον βίον ῶμεν κατ’ 
οἴκους. φεε Μαί. αν. αν. 8 9956. 9. ο 
86ο ἵπ ΠαἨπ. Τῃας Ταοϊίας: Φε την 
αιαϊνοὶ, οπι ἀἰσεγεί. ἜΤετεπος: οῖπ) πο, πι 
οωῖθις εἶπι φαιᾶεξ Όοπιρατο Ἠον. 0. 1. 
9δ. 9. ΤΥ. 1. 48. Τετ. Απά, 1.1. 20. Οἵπεν 
ΘΧΩΠΙΡΙΕΡ ΤΠαΥ Ῥο {ουπᾶ Ἱπ ιδίου οἩ 
Ατίςι, Ῥ]αΐ. 65, {ποαρΏ Ἡε Ἱποοττεσί]γ ο0Ἡ- 
ΏΠΘΒ {ιο Ιά1οπη {ο {πε αοοιβα νε; Ί/ἨΘΓΕαΒ 
16 15 εαπα]]γ ἵπαε οἱ οίμεσ 63865, αοοοτᾶ- 
πρ {ο {Πο ρονετηπιεηί οἱ {ε νετο. Ῥεο 
ἩοορβενεεΠ οἨὐ Ψ1ρεχ,Ρ.148. Ὑαἱοκποτ οἱ 
Έπν, Ἐπαῃ. Ρ. 6δ5δ.--Τμε νειρ πονεῖσθαι 
ενΙάεπ{]γ τείετς {ο {λε Ῥγεμαγαίϊοη οἳ ο 
Ῥαπαπεί απά ἴιε βαοσ]βοἶα] τίζες; 38 πό- 
νος 1π Υ. 400. Ευδίαίῃ. ὅτι ἐνήργει περὶ 
θυσίαν. 
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Ῥοῦν δὲ περιστήσαντο, καὶ οὐλοχύτας ἀνέλοντο. 

ΟΜΗΡΟΥ ἼΔΙΑΔΟΣ ΕΒ’. 

410 

Τοῖσιν ὃ᾽ εὐχόμενος µετέφη κρείων ᾿ Αγαμέμνων’ 
Ζεῦ κύδιστε, µέγιστε, κελαινεφὲς, αἰθέρι ναίων, 

Μὴ πρὶν ἐπ᾽ ἠέλιον δῦναι, καὶ ἐπὶ κνέφας ἐλθεῖν, 

Πρίν µε κατὰ πρηνὲς βαλέειν Πριάμοιο µέλαθρον 
Αἰθαλόεν, πρῆσαι δὲ πυρὸς δηῖοιο θύρετρα" 

᾿Ἐκτόρεον δὲ χιτῶνα περὶ στήθεσσι δαῖξαι 
Χαλκῷ ῥωγαλέον' πολέες ὃ ἀμφ᾽ αὐτὸν ἑταῖροι 
Πρηνέες ἐν κονίῃσιν ὀδὰξ λαζοίατο γαῖαν. 

ὋὪς ἔφατ᾽” οὐ δ) ἄρα πώ οἱ ἐπεκραίαινε Κρονίων᾿ 
᾽Αλλ) ὄγε δέκτο μὲν ἱρὰ, πόνον ὃ ἀμέγαρτον ὄφελλεν. 

/ 

Αὐτὰρ ἐπεί ῥ' εὔξαντο, καὶ οὐλοχύτας προ[βάλοντο, 421 
Αὖ ” μυ -. . ντ; πα εδε 

ὖ ἔρυσαν μὲν πρῶτα, καὶ ἔσφαξαν, καὶ ἔδειραν, 
΄ 

Μηρούς τ᾽ ἐξέταμον, κατά τε κνίσῃ ἐκάλυψαν, 
” τ) - 3 27 

Δίπτυχα ποιήσαντες' ἐπ αυτῶν ὃ) ὠμοθέτησαν' 

Καὶ τὰ μὲν ἂρ σχίζῃσιν ἀφύλλοισι κατέκαιον᾿ 425 
ιά 

Ὑπλάγχνα ὃ ἄρ᾽ ἀμπείραντες ὑπείρεχον Ἡφαίστοιο. 
Αὐτὰρ ἐπεὶ κατὰ μῆρ᾽ ἐκάη, καὶ σπλάγχνα πάσαντο. 

Μίστυλλόν τ᾽ ἄρα τᾶλλα, καὶ ἀμφ᾽ ὀβελοῖσιν ἔπειραν, 

Ωπτησάν τε περιφραδέως, ἐρύσαντό τε πάντα. 

Αὐτὰρ ἐπεὶ παύσαντο πόνου, τετύκοντό τε δαῖτα, 450 

Δαίνυντ’' οὐδέ τι θυμὸς ἐδεύετο δαιτὸς ἐΐσης. 

Αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος ἐξ ἔρον ἕντο, 

Τοῖς ἄρα μύθων ἦρχε Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ" 

᾿Ατρείδη κύδιστε, ἄναξ ἀνδρῶν. ᾿Αγαμέμνων, 

ἨΜηκέτι νῦν δήθ᾽ αὖθι λεγώμεθα, μηδ’ ἔτι δηρὸν 

410. οὐλοχύτας ἀνέλοντο, 6ε οἨ Ἡ. 
Α. 440. 

419. μὴ πρὶν ἐπ᾽ ἠέλιον δῦναι. Έπ- 
βΒἰα{ΠΙαβ: λείπει τὸ δὸς, ἢ ποιῆσον. Ἰπ 
ἸπνοσαΗοπ5 οἳ ἐλῖ5 παίπτα, ἐΠῖς εἰαρεαῖς 15 
νεσγ δια], ρατησι]αχ]ν ἵπ Τοπῖο ν/ΤΙ{6Υ8. 
Τ]α5 ασαῖῃ ἵπ Ἡ. Η. 179, απά ἵπ Ηετοά. Υ. 
106. ὦ Ζεῦ, ἐκγενέσθαι µοι ᾿Αθηναίους 
τίσασθαι. Τ1ε 8εηςθ 15 οοπιρ]είε ἵπ Χεῃ. 
ΟΥτορ. ΥΠ. 4. 9. αλλ᾽, ὦ Λεῦ µέγιστε, δός 
μοι φανῆναι ἀξίῳ μὲν Πανθείας ἀνδρί. 
Όοπιρατε ΥΙ, ο. 11. ὮἜ]ε εἠῖρεῖς ἶ5 5αρ- 
Ρ]]εὰ αἶδο ἵπ Ἠοπι. ΤΠ. 7. 907. 476. Ῥεε 
Ὑασ]κηερν οη Ἠεγτοά, ]. ο. απἀ Βο5, ΕΠΙ. 
αν. ρ. 579. Α αἰπι]ατ οοηδίγασίῖοἩ ἶ5 ο[ζεπ 
επιρ]ογεά 1Π ἐλπα Α{ῑο Ῥοεί5; νηετε, Πον- 
ενετ, 16 15 πποτο δια] {ο 5ΙΡΡΙΥ εὔχομαι. 
Ἐπτίρ. Θαρρ]. ὃ. Ἐλεοί. 809. «δελ. ΤΠεῦ. 
5. 959. Ατὶςί, Ώαπ. 914. ὢεε Ματκ]απά 
οἨ {λε Ρ8δδασο οἱ έπε Φαργίϊσεε; απά 6οπῃ- 
Ῥατε Αχὶδ{. Ώαπ. 883. 

415. πυρὸς δηῖοιο. Τμε Ρτεροβίάοη διὰ 
χηιδέ Ῥε 5αρρ]εά; απά 5ο αραῖῃ ΤΙ. 7. 99]. 
Η. 410. 1. 242. ΤΠϊ6 π9ο οἱ ἴπο ρεη]έῖνε, 

4556 

Ἠούεγετ, 15 πιογθ πβαα] 1π τείεγεποθ {ο ἐλο 
Ἀσεπί, ἔΠαηπ {πε Ἱηπβέτππιεηί, Ῥεο Μαίε. 
αν. Επ. 5 949. 005. Ίω Π. Θ. 182. 917. 
ἐμπρῆσαι 15 {ο]ονγεᾶά ὮΥ πυρὶ ἵη {πε ἆα- 
νε. ΟΕ {πο πιείτε, 5εε ἘῬτεΙπ. Ο)55. 
5οοῦ. Υ. 

418. λαζοίατο. Τμετε ἵ5 Ἠετε Ὦ «Ίαπσε 
1η {μα οοπδίγασΒοῃ, 5οπεγγαί βΙπα]]αχ {ο 
έμαί ποᾶσεᾶ αβονε οἩὐ ν. 123. 

490. ἀμέγαρτον. ΒΙΠΙΡΙΥ Ππασπιπ: 1 
ν/μ]σ]Ἡ 8εΠ56 «45ο ἄφθονος ἵδ 5ΟΠΙΕΕΙΠΙΘΒ 
ωδεᾶ. ΟΌοππρατε Οἆ. Λ. 400. ὮῬ. 919. Ἠε- 
βἷοά. Τμεοςσ. 666. 

451. ΤΠ απά {Πε {ο]]ονήηπσ πες ατα 
τερεαίεά Ττοπι . Α. 458. 

496. ὑπείρεχον Ἡφαίστοιο. Ξε]ο]. ὑπερ- 
άνω εἶχον τοῦ πυρός. 

4956. λεγώμεθα. ὨὈϊβετεπί Ιπίετρτεία- 
Ώομ5 οὗ {18 νετρ Ἠαγε Ῥεεπ Ῥτοροξεά ὮΥ 
Έπε οπῖῖςες. Ίμε Ῥελολμαςέ εχρ]αῖης Τὲ ὮΥ 
διαλεγώµεθα., απᾶ Οἰατ]κε τεπάετς 1έ ΡΥ ἐεπι- 
γιι9 οοἰζοφιεπᾶο {εγαΙπις; ηος 15 Τὲ αππαίατα] 
{ο ΒΗΡΡΟΣΕ {μαέ {πο οἶιείς τηαΥ Ίανε Ρτο- 
Ἰοπροά {λε Ῥαπαιεί ὮΥ οοπγεγςδαῖοη. 1 
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᾽Αμβαλλώμεθα ἔργον, ὃ δὴ θεὺς ἐγγυαλίζει. 
᾽Αλλ’ ἄγε, κήρυκες μὲν Αχαιών χαλκοχιτώνων 

Λαὺν κηρύσσοντες ἀγειρόντων κατὰ νπας" 

Ἡμεῖς ὃ ἀθρόοι ὧδε κατὰ στρατὸν εὐρὺν ᾿Αχαιών 
- ”/’ 

Ἴομεν, ὄφρα κε θᾶσσον ἐγείρομεν ὀξὺν ἄρπα. 440 

ὋὪς ἔφατ” οὐδ ἀπίθησεν ἄναξ ἀνδρών ᾿Αγαμέμνωγν' 
Αὐτίκα κηρύκεσσι λιγυφθόγγοισι κέλευσε 

2 

Κηρύσσειν πόὀλεμόνδε κάρη κοµόωντας ᾿ Αχαιούς. 
1] ϱν.5 

Οἳ μὲν ἐκήρυσσον, τοὶ ὃ ἡγείροντο µάλ᾽ ὦκα. 

Οἱ δ᾽ ἀμφ) ᾽Ατρείωνα Διοτρεφέες βασιλήες 445 
αι - . 

Θῦνον κρίνοντες' μετὰ δὲ, γλαυκῶπις ᾿Αθήνη, 
ώ (9) ” 4 9 -β 3, αϐ) / 

Αἰγίὸ ἔχουσ᾽ ἐρίτιμον, ἀγήραον, ἀθανάτην τε, 

Της ἑκατὸν θύσανοι παγχρύσεοι ἠερέθονται, 
/ ς Ἕρν Ν , ς / δὲ υ) 

Πάντες ἐὐπλεκέες, ἑκατόμβοιος δὲ ἕκαστος. 

Σὺν τῇ παιφάσσουσα διέσσυτο λαὸν ᾿Αχαιῶν, 450 

Ὀτρύνουσ᾽ ἰέναι ἐν δὲ σθένος ὥρσεν ἑκάστῳ 
Καρδίῃ ἄλληκτον πολεμίζειν ἠδὲ µάχεσθαι. 

Τοῖσι ὃ ἄφαρ πόλεμος γλυκίων γένετ᾽ ἠὲ νέεσθαι 
Ἐν νηυσὶ γλαφυρῆσι φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν. 

᾿Ηύτε πῦρ ἀἴδηλον ἐπιφλέγει ἄσπετον ὕλην 455 

Οὔρεος ἐν κορυφῆῇς, ἔκαθεν δέ τε φαίνεται αὐγή' 
ω .” ἓ] / Φα λ - θ / Ὡς τῶν ἐρχομένων απὀ χαλκοῦ θεσπεσίοιο 

Αἴγλη παμφανόωσα δι αἰθέρος οὐρανὸν κε. 
Τῶν ὃ, ὥστ᾽ ὀρνίθων πετεηνῶν ἔθνεα πολλὰ, 

{Π]β 5εη5ο, {πεγείοτο, Ὦθ ένα (18 0Π6, 45 ἵ5 
ῬτοβαΡ]γ ἴε ο.δε, ἴο τεοεϊνεᾶ ἰεχί 18 
Ῥτείεταβ]ε {ο {ε επιεπάαίῖοπ οἱ Βπίπιαπη, 
ΝΤΟ Ῥτοροςες {ο τεαἆ μηκέτι νῦν δὴ ταῦτα 
λεγώμεθα, οοπιρατῖησ 1]. Ν. 292. Ύ. 244. 
Ο4. Τ. 240. Ν. 298. ἍῬοπιθ οχρ]αῖῃ συν- 
αθροιζώµεθα, απᾶ οἴμει5 τεπάεν οιθεπις ; 
Ῥαἱ, ἵπ {θε Ἰαδί 8εηςο, {πο ΥΕΥΡ αἱνιαγς5 οὐ- 
οσς ἵπ {ο αοτῖδί. 

447. αἰγίδ' ἔχουσ᾽ ἐρίτιμον. Τὲ ἵδ α 
Ρτεαί ἀοιρί απιοπσ {Πο Ἰεαγπαᾶ, νλαί]πευ 
{ο ορρὶς να α Ὀγεαβί-ρ]αΐο ος α. 8Π1ε]ά. 
Τ]ιαί οἱ Μιπετνα, Ἰ01ν6νεΓ, να5 οεγίαΙΠ]γ 
ΒΠΙε]ά, α5 ἵ5 εν]ἀεπί ἔγοπα {ο ἀεβοτ]ρίῖοι 
σίνεπ οἱ 1{ 1π ΤΙ. Ε. 758. 8ᾳᾳ. ΤΠε θύσανοι 
νθγο τονς οἳ ηπσε, οἨ ο]άεπ {α88εῖ, 
αἰίασ]λεά {ο ὧα εσε ος {ιο επῖε]ά, {ου {πα 
Ῥιχρο5δε οἱ θγῖ]ΐης {ΕΤΤΟΥ 1Πίο ἴ]ιε ΕΠΟΠΙΥ 
Ὦγ ἰλαῖς ἀαζσ]ῖης πποξῖοπ. Ἡοτοάοίας (1Υ. 
189), 5ρεαῖπσ οἱ οετίαῖπ Ίπαρες οἳ ΜΙ- 
ΠΘΣΥ8, 84Υ5, οἳ θύσανοι οἱ ἐκ τῶν αἰγίδων 
ὄφιές εἶσι. Ῥεε Τιορεοκ οἨ Βορ]. Α]. 846. 

449. ἑκατόμβοιος. Υαἶιεᾶ αἱ α πιπάγεά 
οπεπ. 39ε8 ΟΠ . 106. 

450. παιφάσσουσα. Ῥε]μο]. ἐνθουσιῶσα, 
ὁρμῶσα. ὮἘτορεχ]γ, [αΐπφ ἴ]ια 6Ψε εαφετίή 
προπ απ οὐ)εοί. 

45]. ἐν δὲ σθένος κ.τ.λ. Ὑϊρ. ἆνπ. 
ΙΧ. 717. απῖπιπι οἴγεδφιε [αϊπῖς 4ἀαίαϊίν 
εξ εἰζηιιίος ασγες 5δ γεοίογ οεγἰζζ. 

455. ἠὔτε πῦρ κ.τ.λ. ἩἨοπῃεν, ΟΠ {ιθ 
βἶσ]ί οἳ ἔἶιε πιαγο] οἱ (15 ΠΙΠΙΕΤΟΙ5 αΥΠΙΥ, 
βῖνες 15 ἤνε αἰπ]]ες ἵπ α Ῥγεαί], ναέ αἲἱ 
επ/ἴγε]γ ἀῑβετεπί. ΤΠε Ετδί γερατάς (ο 
ερ]επάοιγ οἱ ἐΠπεῖγ αΓΠΙΟΙΣ, 48 α Βτε, ὅτο, 
Πε βοσοπᾶ, {ια γαγῖοι5 ΠΙΟΥΕΠΙΕΩ{ί8 οἳ 50 
ΠΙΑΠΥ {Ποιβδαπᾶςθ Ῥείοσε {ἴΠεγ οἳπ ταηρθ 
ἐμαεπιςε]νες ἵπ Ῥα{{]ε-αγγαγ, Ι]το έἶε 5ν/4ΠΒ, 
δο. ΊΤΠο ἐΗτὰ ταβρεσίΒ ἰΠεῖγ ΠάΠΙΡΕεΣ, 38 
{με Ίδανοας, ο; ΠοΝΕΥΒ, ο. Τμ {ουτίῃ, 
ἐπε ατάοιν νι ννπΙοἩ {Πεγ ταπ {ο ιο 
οοπιραίέ, Ἰ]κα ἴ]ιε Ἰεσίοπδ οἱ Ἰηβοοίς, ο. 
Απά ἔ]ο ΠΕΠ, ιο ομεάῖεπσε απᾶ οχαοί 4ἱβ- 
οἴρ]πε ο{ ἔλε ἴχουρβ, "αΏρεά ν]ποαί «0Π- 
{Η8ΙΟΠ απάθγ {εῖγ Ἱεαάετς, 38 Ποσ]5 απᾶες 
ἐπεῖσ οπερ]μετάς. ἘΤ]ϊ5 {εοιπάΙϐγ απά να- 
τ1είΥ «3Π πενετ Ὦθ εποιρΏ αἰπ]ῖγεά. ῬΟοΡΕ; 
{νοπι Ώασῖεν. δι ἐε Ηνεί οἱ ἔλθςο οΙπηῖ- 
Ἠε5 να πιαΥ «οπΙραχο Υ1γς. εουρ. 11. 902, 
Βᾳ4.---ἀΐδηλον. (αιεῖπφ ἰο ἀἱραρρεατ: Ἱ. 6. 
ἀεβίγιοϊοο. Ῥο]ο]. ἀδηλοποιὸν, ἀφανισ- 
τικόν. 

459. τῶν ὃδ'. ῬΒα. ᾿Αχαιῶν. Τ]19 ροεπῖ- 
ὤνε ἶ6 Ἰενο Ῥ]ασθεᾶ νίποιέ ΑΠΥ Ρονετη- 
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Χηνῶν, ἢ γεράνων, ἢ κύκνων δουλιχοδείρων, 

ὉΜΗΡΟΥ ἸΔΙΑΔΟΣ Ε’. 

460 
᾿Ασίω ἐν λειμῶνι, Καῦστρίου ἀμφὶ ῥέεθρα, 
/ . - 2 ’ / Ένθα καὶ ἔνθα ποτῶνται ἀγαλλόμενα πτερύγεσσι, 
Ελαγγηδὸν προκαθιζόντων, σμαραγεῖ δέ τε λειµών' 

ὀ κ. ”/ Ν - / 5 ή 

Ὡς τῶν ἔθνεα πολλὰ νεῶν ἄπο καὶ κλισιάων 

Ἔϊς πέδιον προχέοντο Σκαμάνδριον' αὐτὰρ ὑπὸ χθὼν 465 

Σμερδαλέον κονάβιζε ποδῶν αὐτῶν τε καὶ ἵππων. 
"Ἔσταν ὃ ἐν λειμῶνι Σκαμανδρίῳ ἀνθεμόεντι 

Μνυρίοι, ὅσσα τε φύλλα καὶ ἄνθεα γίγνεται ὥρῃ. 
2 πλ ΄ . / ! Δ Πύτε µυιάων ἀδινάων ἔθνεα πολλὰ, 

τηεηί, απά τερεαίεά ἵπ ν. 4604. αἴτετ {ο 
ει]εοί οἳ ἔ]πο εἴππ]]ε, 950 ασαῖῃ Τη ν. 474. 

461. ᾿Ασίω. Ποπὶσὸ {οΥ ᾿Ασίου. 1 αὐ- 
Ῥεατς {τοπι ΘαΡο (ΧΤΥ. Ρ. 861. Ο.), ια 
Ώπετο να5 α τηεαάονν ο {πο ῬαπΚκς οἱ έλα 
Οαᾗσίετ, 5ο οα]]θᾷ Ίποπι 4εἶιβ, α Κῑπσ οἳ 
Ἰωάϊία, Ίτοπι γΥλοπι ἴιε Ἰμγάῖαπς 5Ἴρρο5ο 
ἴπαῦ Αδῖα ἀετίνες 1{5 παππθ. Ὀεε Ηετοά.ΤΥ. 
45. Τί 56Ε6ΠΙ5 {ο Ῥο οἱ Ηίε]ο αοΠ5ε(πεποθε, 
ψ/Πεί]εχ νε τομᾶ ᾿Ασίω ἵπ έλα σεηµῖνε, ος 
έπε αἀ]εσίῖνε ᾿Ασίῳ Ιπ {πο ἀαΐνε, α5 ΙΤ 15 
Ἰπ π]οβί εἀΙΙοΠ5. ΈΤΠε Ιαΐΐετ 15 βαποίίοπεά 
Ῥν Ὑανρι, ν]ο ας Ὀεαιεα]]γ Ἱππίαίοᾶ 
{15 αἰππϊ]ε Ιῃπ ἆπ. ΥΠ. 699. ει φποπάαπο 
φπϊτοί [ἱφμϊᾶα Ἰπίεν πιαθίία οψσπῖ, (Ἴάπι 8ε5ε 
Φακίι γο]ογιπί, αἱ ἴοπφα ΟΠΠΟΥΟΡ [δαπέ Φε 
οοἶζα ΙΠΟᾷΟς; εοπαΐ ἁπιπῖ εἰ εία {οπφὲ 
Ῥιζεα ραΐμ. Βο ασαῖπ ἵπ ἄεοτσ. Τ. 998. 
-/α)η ταγίας ρε]ασί το]ισγες, εἴ φις Απία οἵγ- 
ομπ [Πμοῖδις ἵπ εἰαφπῖς γἰπιαπίω ρταία 
(αἡείρῖ, Βοπ1ς σγαπηπιατῖαπς Ἠαγε ἐλοισ]ύ 
Ελα 5 αἀ]εοίίνο ἵ5 ἀεγῖνεά {ποπη ἆσις, 
ατι πιιᾶ; απὰ οὔμεν ννου]ά τεπάεν 1έ 
-4λιαίίο; Ὀτῖ έλα τηείνε 15 ἀεοεῖδῖνε ασαϊηδε 
εἶπεν Ἱπέεχργείαίίοηι. Τ]μετε Ώγε (ΝΟ Ἰ1θ- 
τοβς οἳ {115 ΠαΠΙε 4δΐης, πιεηβῖοπεὰ ἵπ Ένα 
Ἠιαᾶ (Β. 897. ΤΠ. 15). Ἐμε Οαγξίεν ννας 
Ά Τῖνεν, ΠΘαΥ Φατγᾷες, {απποις {07 ἴπε πτη- 
Ῥεσ οἱ 8νναΠ5 ὮΥ ννΠῖοὰ 16 ἵνας {τεφπεηίεᾶ. 
Φε6οθ ΟνΙίᾶ. Μεῖ. ΤΙ. 255. 

4602. ἀγαλλόμενα πτερύγεσσι. Ιαία- 
ἴεε, }Ιαιάεπίσβ, α[ῖίε. Ἠεχνε. Ειδίαίη. 
χαίρουσαι τῇ πτήσει καὶ ἐντρυφῶσαι τοῖε 
πτεροῖς. Ὑἱπσ. «Έπ. 1. 999. [ωιάιπί εἰγῖ- 
αεπθῖύις α[ῖ. ΤΠΙ. 936. πιαφπῖς φιαΜίιηέ οἵαπ- 
σοτίδις αἶαε. ΤΠε νι]σαν τεαάϊης, ἄγαλ- 
λόμεναι, ΠιαΥ Ῥε εφπα]]1γ οοτγγοσί, 5ἶποε 
16 ΒΟΠΙΕΙΙΠΕ5 ἨαΡρρεης ναί απ αἀ]εοίῖνα 
Άστοες ἵπ σεπάον νι με Ἰαξεν οἱ ἔννο 
5αμδίαη{Ίνες, απά Ἱηπ οπ5θ νη{Ἡ {]χε {ΟΓΠΙΕΥ 5 
45 ἵπ Ῥορὴ. Απ. 1001. Βο αἱξο Α]. 168. 
πτηνῶν ἀγέλαι Μέγαν αἰγύπιον ὑποδεί- 
σαντες. ΄ φθοο Να. ατ. 6ν. ξ 454). Ἔ]ο 
χεαά]πσ οἱ (γε ἐοχίέ, Πονενεν, 15 5αρρογίεά 
Ὦγ νε Ῥεδί απίλογϊέγ. Τη πε [ο]ονῖπσ 
Ἠπε {Ίετε ἵ5 α «Ἠαπσο Ιπ ἴπε οοΠδίΟΙΙΟΠ, 
Ν1ε]ι Ἰπνο]νος ἴἶχε ραδδασο ΙΠ 50ΠΊ9 οΏβοι]- 
ἰίγ. Ἔ]νε εοπποχῖου 56ΕΠΙ5 {ο 5ίαμά (ας: 

σμαραγεῖ δὲ τε λειμώὼν, (αὐτῶν) κλαγγη- 
δὸν προκαθιζόντων. Ἱ. 8. καθιζόντων ἄλ- 
λων πρὸ ἄλλωγ. 

464. νεῶν ἄπο καὶ κλισιάων. οβ]ῖσεσ 
15 στγεαί]ν τηϊδίακοη νπεπ Ἡε ασσοαδες {18 
Εἴπι]ο οἱ Ιπιργορεϊείγ, οι {πε βαρροβΙΠοΏ 
Ὠπαί α παπ]ῃον οἱ τάς, ΗγΊηρ νηποιέ οἵ- 
4εσ, αγε Ἠετε σοπιραγεᾶ {0 ΑΗ ΑΤΠΙΥ ταηρεά 
ἵπ ασταΥ οἱ Ῥαΐθ. ΌΟµπ {λε εοπίτασγ, Ἡο- 
ΠΊΕΣ ἵτπ {5 εχργοςςες {πε είν απά ἑαππα]έ 
πο {πουρβ Ίνεγε Ιπ Ῥείογε {Πεγ σοΐ ΙἹπίο 
οτάεσ, ταηµ]ης ἰοσείπεν Ίκοπι {πο 5ΠΙΡ8 
απά {εηί5. Ῥαέ νΊνεπ {Πεγ ατε Ῥ]ασεά ἴπ 
{παεῖσ ταΠ]ς, Ἡε ΟΟΠΙΡΑΥΟ5 ἴπεπι {ο {πε 
Άοσε]5 απάεσ νεῖν 5Ἠερηετάς5. ῬοΡρΕ. Τά 
15 {0 Ῥε ομβεγναᾶ, πΙίἩ τεσαγά {ο πο 5ΥΙ- 
ίακ, ἴπαί 1π {πε Τοπίο ντῖίετς σεπετα!]γ. 
ΑΠ 35ο ἵπ {με Αίῑο Ῥοεί5, ἔε Ῥγεροβί- 
Ώοηπς ατε {εαπεπί]γ Ρ]ασεά αἴίεν {πε 68585 
ΙΟ {εν πονοετή. 9ο Τμεοσ. 94. Ἔσ- 
θλῶν μὲν γὰρ ἄπ᾽ ἐσθλὰ µαθήσεαι. Θο 
86ο ἵπ ]Ἰαβη: Οντᾶ, ἄε Ῥοπί. ΤΠ. 9. 46. 
Π)Ιεοὶμι[ο γεγῖῖ οΐες αὖ 1ρθε Ππεο. ΒΟΠΠ6- 
Έπιες αἱξο {πε Ῥγπεροβίῆοῃ 15 δεραταίεά 
{ΟΠΗ 195 οα5ο ὮΥ ἴε Ιπίετνεπίης πονάς οἳ 
πο βεπίεποε; 5, Ιπ {πε πεχί πα, ὑπὸ 
ποδῶν. Βεε Μαέ. στ. ἄτ. ξ ὄ9δ. 9. Ζειπὸ 
οἩ Ὑ]σεγ. Ρ. 453. 

4656. πεδίον Σκαμάνδριον. 366 οἩ Π. 7. 
451. Τμε ΡεααΗ{α] ποοοτάαπσε οΓ {χο νγογάβ 
ψη(Ἡ λε 8εηςε ἵπ {πε Γο]ονΊπςσ 5εηίεησθ, 
Ἰα5δ Ῥεεπ Γγεαιεπ{]γ ποίιοεᾶ. 1Τ{ Ἠα5 Ῥθεπ 
Ἱππίαξεὰ Ὦγ Ὑππσῆῃ. ἆπ. ΥΤΠ. 596. Φικα- 
αγαμεάαπίε ρείηπι δοπῖζα φαξ ππφωία οαπι- 
βιωπ. Α νατ]είγ οἱ Ιηδίαπεος οἳ α 5ἰπηῖ]ας 
παίαγα απο Ῥγοάσοεά ὮΥ ΟΙατκο, οπ Π. ΕΣ. 
965. 

.. ὥρη. Ῥεῖ. ἐν εἰαρινῆ, 5 Ἱπ γ. 
ΑΤΙ. Όοπιρατε Π. 7. 148. Οα. 1. 5Ι. 

4609. ἠὔτε µυιάων κ.τ.λ. Τ]ε {απιθ- 
ηθ55 οἱ 05 Ίπιασο, ἵῃπ οοπΙρασίδοῦ νε 
οδα νε Ῥτεσεάς 16, νγοπ]ἀά 8σαχοε Ὦθ 
{οχγσῖνεπ Ιπ α ροεί οἱ έ]εςε πηθβ, Αποΐμεσ 
{ο]]ονν5 οἳ ἔια 5αππε Κῑπά, ἵπ ἔπε βἰπ]ῖ]ε ο 
ΑΡΑΠΙΘΠΙΠΟΠ {ο α θέ, Ἱαξί αἴτετ Ἰο Ἰαά 
Ῥεεπ. οοπηραγεᾶ {0 ἆᾖονε, Ματς, απᾶ Νερ- 
έαπθ. ΤΗ15, Εαξία(μίας {ε]]5 α5, ννας Ῥ]απιεά 
ὮΥ 5οπιε οτῖήες; Ὀαέ ΜΙέοι, νο ννας 8 
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Αίτε κατὰ σταθμὸν ποιμνήϊον ἠλάσκουσιν 
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4Τ0 

Ὢρῃ ἐν εἰαρινῇ, ὅτε τε γλάγος ἄγγεα δεύει" 
ῦόσσοι ἐπὶ Τρώεσσι κάρη κοµόωντες ᾿Αχαιοὶ 

Ἐν πεδίῳ ἵσταντο, διαῤῥαῖσαι μεμαῶτες. 
Τοὺς ὃδ᾽, ὥστ᾽ αἰπόλια πλατέ αἰγῶν αἰπόλοι ἄνδρες 

Ῥ - ὃ Αθ) ο Ε) ’ ως / σ 9 
εια οιακρινωώωσιν, Επεί κε νοµῳ µιγέεωσιν 475 

ὋὪς τοὺς ἡγεμόνες διεκόσµεον ἔνθα καὶ ἔνθα, 
Ὑσμίνηνὸ ἰέναι' μετὰ δὲ, κρείων ᾿Αγαμέμνων, 

ὌὌμματα καὶ κεφαλὴν ἴκελος Διὶ τερπικεραύνῳ, 

"Αρεϊ δὲ ζώνην, στέρνον δὲ Ποσειδάωνι. 

᾿Ἠύτε βοῦς ἀγέλῃφι μέγ᾿ ἔξοχος ἔπλετο πάντων 480 

Ταῦρος' ὃ γάρ τε [βόεσσι µεταπρέπει ἀγρομένῃσι 
Τοῖον ἄρ᾽ ᾿Ατρείδην θῆκε Ζεὺς ματι κείνῳ, 

Ἐκπρεπέ ἐν πολλοῖσι καὶ ἔξοχον ἠρώεσσιν. 
"Ἔσπετε νῦν µοι, Μοῦσαι, Ὀλύμπια δώματ’ ἔχουσαι,--- 

τ - Ν θ 5 / , 1” ΄ 
μεις γαρ εαι εστΕε) παρεστὲε τε) ιστε τὲ παντα, 

οἶοβε Ἱπαίαίου οἳ ἨἩοππετ, Ἠα5 ο[ίεπ οορ]εᾶ 
Ἠϊτα Ίπ εδ Ἠταπιρ]θ οοπΙΡΑΣΙ5ΟΠ5. ο 
Ἠ88 πού 5ογαρ]εᾷ {ο Ιη8ετί οηθ 1π {Π6 πηϊὰδί 
οἱ ἐλαί ροπιροα5 ἀοβοτῖρίθῖοπ οί έμο τοιί οἳ 
Ώ]λε τεὮε] Απροῖς, 1Π έχε θἰχί] Ῥοο]ς, νενθ 
ἴπο Θοπ οἳ ἀοά, ἵπ αἱ] 5 ἀτεαά[α] πια- 
1οβδίγ. 15 τερτεβεπίεᾶ Ρουνῖης 5 νεηρεαησθ 
Ἡροπ {μθπι, «45 α λεγᾶ Ο/ φοαΐς, οἨ ἐἴπιογοιβ 
ους, ἰοφεί]εγ {γοπφεᾶ, .1)γους ἴλοπι θε[ογε 
ῖπι ἐιπαεγίγμο]. ἘΟΡΕ. Ἠεγτο οΏβεσνες, 
Ὅναξ {με ννμο]ε οἳ πο οοπιραΣΙδΟΠ Ο0ΠΒΙ5ί8 
Ἰπ {λε οοπο]αάἶπσ ννογάβ διαῤῥαῖσαι µεμα- 
ὥτες, απἀ 15 ἀϊνεσίεὰ {ο πο ατάοιχγ απᾶ 
χοβο]αίοη οἱ {μα πιεη ταθηῖπς {ο ἔ]ιο 60ΠΙ- 
Ῥαΐ. Θο]ο]. πρὸς τὸ ἐπιθυμητικὺν τοῦ 
αἵματος. Όοπιρατε ΤΠ. Π. 641. Ῥ. 570. 
Απά βο, ἵπ (ιο βΙπι]]ο ο ἔμο Ῥα]] (ν. 479), 
ἴπο αἰππΠίαάε 15 οοπΏπεᾶ {ο {πο βἰγεπσί]ᾗ 
Άπά πια]εδίῖο αΏρθεαχαπςθ οἱ {πο απῖπια]. 
Ἠον. βαΐ. 1. 5. 110. Τγίδις εαϊέίου οὔαεδαί, 
αἱ ἔπ φγεφε ίαμγας. Τὸ νν]] Ῥο 8εεπ ἐιαί {ο 
οοηβίγιοθῖοη 15 οἸμαηπσεά 1η ν. 479, 5ἶπορ 
τόσσοι 5]ιοα]ά Ρτορετ]γ Ῥο τε[εγτεά {ο ὅσοι, 
ΟΥ ἠύτε ἴο ὥς. ϐο αραῖπ Ίπ ν. 480. ΈΤ]ο 
νεγΏ πέτονται, ΟΥ {ἴ]ε Ι]κα, τπαδί Ὃ6 ππάετ- 
βἰουᾶ α{ἴετ µυιάων ἔθνεα. 

470. ἠλάσκουσι. ΤΗϊ8 νετΏ β6εεπῃ5 {ο Ὦθ 
Ά Ροείΐς {οσπι οἳ ἀλᾶσθαι. Ῥε]πο]. περὶ τὸν 
αὐτὸν τόπον εἰλοῦνται, κύκλῳ πλανώμε- 
ναι. Επβίαμῖας τεπΙαΣΙ5 προπ {]ε Ῥτο- 
Ῥτϊείγ οἳ ἐΠῖ5 ερ]]εί α5 αρρ]ιεά {ο Πε. 
Φεο Τιονέ] ἆε Φασγα Τοεεὶ Πεῦγ. Ρ. 25]. 
ΟΕ σταθμὸς, 8ε6 ο Ἡ. Ε. 140. 

479. διαῤῥαῖσαι, Φα. αὐτούς. ΗΕΥΝΕ. 
477. μετὰ δὲ. ῬαργΙγ τούτοις. Ῥεθ 

Ἔο5 Ε1Ιρς. ἄπ. Ρ. 904. 
479. ᾿Αρεῖ δὲ ζώνην. ΤΠε ζώνη, πιοτθ 

πβυθ]]Υ οα]]εὰ µίτρη (11. Δ. 197), γν88 6οΠ6- 
τα]]γ οἳ ῬταῬς, Ιποά νηΜ] ννοοί, απά ΟΓΑ 
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πεχί ἰμο αἰίπ, Ῥεπεαί]ᾗ ἐἶαο οοαῦ οἱ πιαϊ]. 
16 1ναβ 6ο εβδεη{ῖα] {ο πε εφ πΙριπεπέ οἳ α 
ΝΑΣΙΟΣ, παῦ 16 15 ΓοαιεΠπ/{]γ ιδεά 45 α 
σεπετα] γγονᾶ {ον Πο γν]ο]ο αΥΠΙΟΣΙ, α5 1Π 
Εμς Ῥ]ασθ. Ἠεηορ αἱ5δο ζώννυσθαι, ἴο 
αππι, ἵη Ἡ. Λ. 15. Ῥαιβιῃ. ῬΒωοῦ. ΤΧ. 17. 
τὸ δὲ ἐνδῦναι τὰ ὕπλα, ἐκάλουν οἱ πα- 
λαιοὶ ζώννυσθαι. Καὶ δὴ Ὅμηρον "Αρει 
τὸν ᾿Αγαμέμνονα ποιήσαντα εἰκάζειν τὴν 
ζώνην, τῶν ὅπλων τὴν σκευήν Φφασιν 
εἰκάζειν. θε Ἠοβίπβοπ)5 «4πίΐᾳ. οἱ ἄγεεος, 
Ῥ. 900. Τέ 8εεπιβ, Ἰονγενοαγ, {Τοπα ἐ1ο απα- 
1οΡΥ οἳ ἐλε οίΠεχ Ραχί5 οἱ ἔλε 6ΟΠΠΡΩΣΙΡΟΠ, 
Ὠιαῦ 1ο αΥΠΙΟΙΣ 15 Ἰθγο ιδεᾷ πηθίαρ]ο- 
τ]οἈ]1γ {ο ἀεποίς {λε βἰγεηρίἩ απᾶ Ρτοννεςς 
οἱ {ο πεατοτ. Τὲ 15 οὐβετνεά ὮΥ Ῥορο, 
Οναί {ο οἸατασίες οἳ πια]εβίγ, νο 18 
Ἠετο αβεῖσηεά {ο ΑΡΑΠΙΕΠΙΠΟΠ, 5 Ῥγεβεγνοά 
Ώιτουρλοιέ πο Ἠ]αά. Τὲ ἶ5 ἐς {μαί Ἡο 
ΑΡΡΕΑΙΡ η 6 θΗ{ρ ἴπ {πο ΟπίαΙοσαθ ; ἵπ 
ἔπο 9γες οἳ Ῥτίαπι, ἵπ ΠΠ. Γ. 166: απᾶ 8ο 
{πτοισᾗοιὔ, 

480. μἐγ᾽ ἔξοχος. Θεε οπ 1]. Α.69. Τ]θ 
Ῥαββαρο 15 Ἱπηίαέεά ἵπ Θἳπέ, ὀπαγγη, Τ. 98. 

484. Ἔσπετε νῦν µοι, Μοῦσαι, κ.τ.λ. 
Τπετο ἵ5 στοαί ἰαοῦ απᾶ Ῥεαιέγ ἵπ Ιπίτο- 
ἀποῖπς ἴπο Οπία]οσιε υγ Ἡ απ Ιπνοσβίῖοπ 
{ο Όλο Μιδες, 38 αἶοπο αδ]ε {ο ΒΙΡΡΙΥ 11ο 
εοττεοῦ τηαἰετῖα]ς {ων οοπηρΏ]ίηςρ Ἱέ, 399 
ποίε ου Ἡ. Α. 1. ὙΠρί Ἰα5 ορεποά Ἠΐ5 
επιπιεγαΜῖοη οἳ {πο Ἰεπάθτς νν] απ οχαοξ 
πηλίαθίοι. οἱ 15, 1π π. ΥΠΙ. 641. Ῥαπαϊία 
πωπο Ηεἴΐσοπα, Ώεα, οαπέμεφιιό ππονείο: Θεή 
θεῖῖο εποϊέΐ γεᾷεδ; φιια φιιοπιφιε δεοµέα Ο0π- 
Ῥϊογίπέ οαπιρο ααἴεο; φηϊύιν Γαία Ίαηι έν 
Εογιεγῖ; ἔεγγα αἴπια οἰγίς, φίδι αγεογὶὲ 
αγπιῖς, Πέ πιεποὐηἰε[ἰε οπῖπι, «ένα, εἰ ΠΠεΙΊΟΥαΥΕ 
Ῥοΐεκίῖε: «4ἆ πο οἶω ἱοπιῖς απια ρεγίαὐίέιγ 
αιγα. Ὁοππρατο Ὑπ]. Ἐ]αο, Αυροή. ΥΠ. 99. 
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Ἡμεῖς δὲ κλέος οἷον ἀκούομεν, οὐδέτι ἴδμεν. --- 
Οἵτινες ἡγεμόνες Δαναῶν καὶ κοίρανοι ἦσαν. 

Πληθὺν δ οὐκ ἂν ἐγὼ µυθήσομαι, οὐδ) ὀνομήνω, 

008) εἴ µοι δέκα μὲν γλῶσσαι, δέκα δὲ στόματ᾽ εἶεν, 
Φωνὴ ὃ) ἄῤῥηκτος, χάλκεον δέ µοι ἧτορ ἐνείη, 490 

Εἰ μὴ Ὀλυμπιάδες Μοῦσαι, Διὸς αἰγιόχοιο 
Θυγατέρες, μνησαίαθ᾽ ὅσοι ὑπὸ Ἴλιον ἦλθον. 
᾿᾽Αρχοὺς αὖ νηῶν ἐρέω, νῆάς τε προπάσας. 

ΒΟΙΩΤΩΝ μὲν Πηνέλεως καὶ Λήϊτος ἦρχον, 

486. κλέος οἷον. Ἅ«Ἱεροπὶ αἴοπε. ΤΗϊ8 
Εἰσπ]Ποαίοη οἳ κλέος 15 {οαπᾶ ασαίπ ἵπ Ἡ. 
Λ. 927. απά εἰδεινῆμθγθ. 9ο ΒοΡρΗ. ΡΠΙΙ. 
251. Οὐδ' ὄνομ ἄρ᾽, οὐδὲ τῶν ἐμῶν κα- 
κῶν κλέος Ἠϊισθου ποτ᾽ οὐδεν. 

488δ. πληθὺν δ' οὐκ ἂν ἐγὼ κ.τ.λ. 
Ὑ1τσ. ἄεοτᾳ. ΤΙ. 49. Ίοη εὔο οποία πιεί 
απιρἰεοίἰ τεγείδις ορίο: «Άοπι πεί εἱ {ἴπσια 
οεπίιη εἰπέ, ογαφιε οσπέηπα, ΓΓετγέα τος, ὅο. 

Όοπιρανε Απ. ΥΠ. 695. Οἱ ἄιε Τοπῖςο 5αῇ- 
Ἰαποίῖνε αοχϊσί, µυθήσομαι, 5εε οἨ Ἡ. Α. 
65. 

494. Ἑοιωτῶν. ἸΤπ ἴλπε ασε οἳ Ἠοππες, 
ἄπεεσο Ία5 ἀῑνιάεᾶ Ιπίο α παπ]ρεσ οἳ 
5ΠΩΦ]] βίαΐε5, σογεγποᾶ Ὦγ ἐπεῖτ τεβρεσοίῖνε 
Ῥτίπσθες, απά {οία]]γ Ἱπάερεπάεπέ οἱ εας] 
οὔιμεν. Ίπ {πε Οαία]οσαθ οἳ Η1Ρ5, πο] 
Ἠαἆ αοφα]τεά {πε Ε]ε ϱἳ Βοιωτία ἴτοτα 155 
Ἠτοί ννονᾶ, {πε τε]αίῖνε Ῥοβίδίοτ απᾶ εχίοηῦ 
οἵ έΊχεςο ΡτιποϊραΜ{1ες ἵ5 πιατκεά οτί σέ 
Άη Πϊείοτῖσα] εχαοίπεςς, ΠΙΕΙ, ἵπ αἀάϊᾶοτ 
{ο 1ΐ{5 Ῥοΐπς έε πιοβέ αποϊεπέ 5ρεεῖππεπ οἱ 
ΘαΥΙΥ {οροσταρἩγ, Ἠα5 τεπάετεά Ιέ, ἵη αἲὶ 
Άσες, {με πιοδί να]ααβ]ε, απἆ, Ιπάθεά, {πε 
οπΙγ ααέλπεπίο 5οαχσε οἳ Ιπ{ογπηα{ίοη, 16- 
βρεοίῖηπςσ {πε σεοσταρΡ!ΗΥ οἳ ἄπεεσε, Ῥείοτε 
11ο Ττο]απ να. Έοσ ἴπΠο Ῥοεί ἆοες πού 
Ῥας5 ἵπ Πῖ5 επητηεταίῖοη, {τοπι οπε δίαίθ 
{ο αποίἹεχ, νηιοαέ οτἀάετ οὐ ἀεεῖσῃ; Ὀταύῦ 
ενετγ Ἰάπσάοπι ἵδ πιεποπεᾶά σΠίμ {πο 
εἰγῖοίεδί αἀπεγεποε {ο 15 τε]αίῖνε Ῥοβιέῖοι 
οπ {με ππαρ. ἘΒεσ]ηπίης αἱ ΑπῇΠς, ἴε πιοςδέ 
ποίεᾶά ῬτοπιοπίοςΥ οἳ ἄτοεσε, νετε {πε 
Ώοεί νναβ 5ίπΠοπεᾶ αἲ {ο οαἱδεί οἳ {πε 
εχρεάΙοἩ, νε ατα οοπἀισίεᾶ ἵηπ α ἀῑτεοεί 
τοπία {ο {πε Ῥε]οροππθβεας (ν. 669), απά 
ἔπεποε, {τοπ Ῥ]ασε {ο Ῥ]ασς, {ο ΤΠεςεα]γ. ἵπ 
{πε οτάεν 1π πνΠΙσ α (σανε]]εν πνοπ]ά παίιι- 
τα]]Υ υ]5Ιὲ έχε. Θ4Ρο 1.Ρ.47. ἐν τῷ Κα- 
ταλόγῳ τὰς μὲν πόλεις οὐκ ἐφεξῆς λέγει" 
οὐ γὰρ ἀναγκαῖον' τὰ δὲ ἔθνη ἐφεξῆς. 
1 {πῖ5 τεερεοί, ἴπο Οαία]οσαε οἳ Ηοππεσ 
15 οοηβ]άετεά ὮΥ Μαετοδῖας (βαΐατῃ. ἵ. 15). 
α5 ΙπβΠΙ{ε]Υ 5αρετίου {ο ελαί οἳ Ὑηχσ!] (π. 
ΥΠ. 647. 54ᾳ.). πο ρᾳςςο5 {γοπα οπε Ῥίαςσθ 
{ο αποίΠετ, νλ(λοαί αΠΥ τερατά {ο 1ΐ5 τε]α- 
ἕινε βΙίπαί]οῃ. Τη {αοί, ἴπε ΕΟΥΤΗΕΥ 56εΠ15 {ο 
Ἠανο Ῥεεπ Ἱπίεπάθά Ὦγν ἴἶιε Ῥοεί {ο {ασ- 
Π]θ]ι 4η εχαοί σοοσταρηΊσα] αοσοαπέ οΕ Ηἱ8 
οοιΠίσΥ; απ 5 νν]] αἲ οποε τεπ]ογνε {λε 

ομ]εσίῖοπ ν;Ἡ]εἩ μας βοπιεΗπιος Ῥεεῃ πχσεᾶ 
ασαϊηςί 1, νη(ῃ τεδρεοί {ο 1ί5 Ἰεπσίῃ. 16 
αἸοπ]ά Ὦα τεππεπιρετεᾶ, Ἠόύνενες, {]αί ίλε 
οἵ1θΒ ἵπ {1 εατ]γ ασε5 γγετο ποῖ τεσα]ατ]γ 
Ἱππαβ]έεᾶ, Ῥαέ οοηβῖσεά οἱ ἀείαεπεά οοί- 
ίασες, 5εαί{εγεᾷ αοτοςς {Πε ΡΙαῖΠ5, ΟΥ Ἡπροηπ 
πο Ἠ1115, απάἁ Ῥεορ]εᾶ ὮΥ οπε ΟΥ ΠΊΟΤΘ 
{απιϊΠες, ννηοπῃ τε]αξΙοπ5ΠΙΡ, απιά 5οππεῖτηεΒ 
επαπσα, Ἠαά {Ἡποννη {οσείπεν. Ἠεποε Ἠο- 
ΠΕΥ τερεαί{εᾶ]γ πδεςἴ]ε νγετΏ ἀμφενέμοντο, 
1π ταίεγεπςε {ο {πεῖγ Ῥορι]αίοἨῃ. ο στεαί 
ν/α5 {με τεραίεά απί]οτ1{γ οἱ {5 Ρίοσε οἳ 
ἨΙδίουγ, ναί {ο παπηρες ΟΕ ΊΥΟΤΙ5, σνΗῖοΙ 
3γθ παῖά {ο Ἠανε Ῥεεηπ ν]έίεη προπ 16, 18 
α]πιοδέ Ιποτεάϊθ]ο, Ὠεπιείτία5 οἱ Βοερβῖς, 
νο Ηνεᾶ να μῖη βἰσμέ οἱ Ττογ, ἱ5 βα14 {ο 
Ἠαγε ἀενοίεά βἰχίγ-ίμτεε Ῥουκ5 {ο {μαι 
ρατί τε]αίϊπςσ {ο ἴπε Ττουᾶο ; απᾶ Ῥεβιάες 
{16 να]παβ]ε τετπατ]κ5 οἳ Φίταβο, ΜεποφεπεΒ 
απᾶ Αρο]οάοσα5 οοπιροδεᾶ βεγεγα] νο]ατπεΒ 
προπ {πε εαβ]εσί, π’ΠΙε ατα πονγ ο56. Τῃ- 
ἀοεά, 5ο Ἠϊσ]ι ννας {πο τεδρεοί ν/π]ε πναβ 
Ραίἀ {ο 1έ, ἐπαί α Ίαν ννα5 επασίεά Ιπ 580Π1Θ 
οἳ {ια ΒἰαΐθΒ, {ο οοπαρε] {Πεῖτ γοαίῃ {ο 
Ίεατη 1 ὮΥ Ἠεατε; απἀ Φο]οῃ 15 5α]ᾷ {ο 
Ἠανε αρρεα]εᾶ {ο 16 αἲ {πε Έπιε πΠεῃ β8- 
Ἰαπαῖ5 ννα5 οοπἰεείεᾶ ὮΥγ Αίπεπς απά Ἰε- 
δατα, απᾶ ποσεεάεά ἵπ εδίαρ]εμῖης {]θ 
οἰαῖπις οἳ ἴ]ε {0ΓΠΙ6Γ. θα ΟΠ ν. ὅδ7. 
πίτα, Βεγετα] Ιηδίαποες α]5ο ατο οο]]εσέεά 
ὮΥ Επδία(ήας, ἵπ λε] ἀϊδραίες τεδρεεί- 
Ἰηπσ {πο Ῥουππάατίες οἳ δίαίες Ίνετο 5εί- 
εεά προπ λε απἰΠοτῖέγ οἱ {λε Οαία]οραε: 
έε αοσοΙγαςΥ οἱ γε Ἠας5 Ώθεηπ αἰιεβδίεά 
ενοη ὮΥ πιοάετη ἔχανε]ετςδ. 9εε Ἠ/οοά5 
Έδεαν, Ῥ. 40. Οπ τε οίπεν Ἠαπᾶ, Ἐταίος- 
{πεπες πηαϊηίαϊης {Παί ἴΠο Ῥοεί5 σεορτα- 
Ῥμ]σα] Κπον]εάσε Ίνας εΠμΙεβγ οοπΆπεά {ο 
ἄτεεςσε, απᾶ ἐιαῖ Πῖς ἀεδοτιρίίοη οἳ ἀῑξεαπί 
οοππίτ]ες 15 αἱίοσείπετ {αποϊζα] απά ΕΥΤΟΠΘ- 
οἱ5. Ῥίταβο Ἰαροπτβ {ο τεζαίε {Π15 ορῖπῖοη, 
απά ἴ5δ ἀοπρί]εςβς εοττεοί ἵπ ἀτανίηρ α Ίἶπε 
Ῥείννεεπ απ εχοεβεῖνεο εοπΏάεποε, απἀ α 
{οΐία] νναπί οἱ {αϊ] ἵη {πο 4οοιΓαοΥ οἱ {ιο 
ΙΠ{ΟΥΤΩΔ{ΕΙΟΠ {ο Ῥε ἀετῖινεά ἔτοπα έε Τά 
απά ἴπε 0ἀγβςεε, τερρεσίῖπᾳ {πε τερῖοπς οΕ 
ν/ΠῖοἩ {Πεγ βρεα]. Τπετε 56επῃς, Ιπάεεᾶ, 
{ο Ῥε 4η απαεΠγοηίςπι 1Π {1ο νενγ ορεπῖης 
ο Όλο (αἰαίοφιμε; 105, Βοοοτάῖησ {ο ΤΠ αογ 
ἀῑάες (1. 12), ἴπο Ῥαροίίαπς ἀῑὰ ποί πηἰρταίο 
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Οἵ ϐ) Ὑρίην ἐνέμοντο, καὶ Αὐλίδα πετρήεσσαν, 
- ἐν ὤλ ΄ λύ ΄ ος) 9 Σχοῖνόν τε, Σκώλόν τε, πολύκνημόν τ᾽ ᾿Ετεωνὸν, 

μα τας, λ 2. 
Οέσπειαν, Γραῖάν τε, καὶ εὐρύχορον Μυκαλησόν 

Οἵ τ᾽ ἀμφ) "Αρμ᾽ ἐνέμοντο, καὶ Εἱλέσιον, καὶ ᾿Ερυθρὰς, 
Οἵ τ) Ελεῶν εἶχον, ἠδ' Ὕλην, καὶ Πετεῶνα, 500 

Ὠκαλέην, Μεδεῶνά τ’, ἐὐκτίμενον πτολίεθρον, 

{τοπα Τ]Πεβδα]γ Ἱπίο Ῥαροίῖα, απ] 60 γεατς 
Ἀἴίεν ἴπο ΤΈτο]απ Ἱνας; ὑιοαρ] ιο Ἠ]δίο- 
τίαπ αἀπηίς ἰπαῦ απ εαχ]ετ ϱΟΙΟΠΥ ΤΙαΥ 
Ῥτοβαβ]γ Ἠανα Ῥτεσεᾶεςᾶ {ιο επθῖτο Ἰπιπ]]- 
Ρταϊῖοη. Ῥεο Αγπο]ᾶ αἆ ἴοο. Αἲ ἴ]ο βαππθ 
πια, {]εγο 15 ΠΟ ΤΕΔΟΠ {ο ΒΙΏΡοΟ5θ (Παί 
Ῥίπαβο πνοι]ά Ἠανε 5ο σεπετα]Ιγ τεσεϊνεᾶ 
ἴπο ααί]οσ]ϐγ οἳ ἴλο Οαίαἱοσαο, ν(οαί 5α{- 
Ποϊεπί στοιπιάς {ου Ῥεμενῖηρ 15 δίαίεπησηίβ 
{ο Ῥε οοττθοῦ. Ἠ/1{] τεδρεοί ἔο ἔπε ΠΙΠΙΡεΣ 
ο{ πο ἄγεοῖαη ΑΤΤΠΥ, ΕΙαίατοἩ, τεσ]κοπῖης 
Ώιε οπ1ρ5 αἱ 1200, Ῥίασες Ι6 αἲ 120.900 
ΤΠΘΠ ; απά ΤΠασγά1ά65, νθ]ι πηασ]ι σγοδίοτ 
ΆοοιχαςΥ, αἲ αροαέ 102.000.  Έον ἴο 
Ῥαροίίαπ νεβςε]Β, οπχγγ]ησ 190 ππεη εας], 
απά ἔ]οςε οἳ Ῥμ]οσίείες απᾶ Αολί]]ες (Τ1.ΝΨ. 
207.) ου]γ 60: 1 νο οοηβῖἆεσ {λεβε α5 ἴπο 
Ἰατσεςδί απά 5πια]]εδί τεβροσ[νε]γ, Πε ππεΒΠ 
νη]] ε 86 {ου εαε]ι νθβρε]. Όροι (5 σα]- 
ου]αίῖοἨ, Τπαογάϊἀάες ορίαϊπς Ἠῖ5 ασστγεραίε 
(1. 10) 5 νΊετεας Ῥ]πίατο] πιαδί Ἠανο α]- 
Ἰουνεὰ 100 ππεῃ {ο εασ]ι 5Η1Ρ. 611, πεϊίπεν 
εδίϊπιαίο οϱππ Ῥα εκαοί]γ οουγεοῦ, 5ἵποῬ {μθ 
νεβδε]5 ἵπ Ἠοπιεγ”5 Ποευ απιουπί ΟΠΙΥ {ο 
1186. Απᾶ 16 15 οπνῖοιςδ {ο τεπιατ]ς, ναί 
πε ΄ππιβεΓ Ἠα8 Ῥθοι νατ]οιβΙγ ρῖνει ὮΥ 
ἀπεντεπέ απί]ους. Τμο Ῥοείδ, ἵπ 6επετα], 
Εκ τί αἱ 1000, πιοδί Ῥτοραβὶγ 45 α τουπά 
παπηρεν. Ἐππρ. Απάτοπι. 106. χιλιόναυς 
Ἑλλάδος ὠκὺς Ἂρης. Απά 5ο Οτεβί. 962. 
1ΡΗ. Α. 174. Τρ. Ἠ. 140. Ἐ]ες. 2600. Ἐ]εοί. 
2. «Ἠδομ. Αραπι. 44. ΤΠ (5 αρτεο {πε 
1αξϊπ Ῥοείς 1π α Ῥοὰγ. Ὑπς. η. ΠΠ. 197. 
Φιο ποφιιο ΤγάϊᾷεΒ, πεο Παγίδα «4 ο][ῖον, 
7οπ απιπὶ ἄοπιπεγε ἄεοεπι, ποπ πιϊζζε σαγίια». 
Ονιᾶ. Μει. ΧΤΙ. 6. σοπ/ιπαίσφιε εφέ 
11ο γαίε. θε 3ἱ5ο Ῥτορετί. ΤΠ. 26. 98. 
Ῥεπεο. Ασαπι. 40. 

Α5 {ο {με Ῥοείῖο ππετ]{5 οἳ {πε 0αία]οσαο, 
16 επου]ά 8εεπη απηοδί Ιππροββίρ]ε ἐ]ναί ἔετε 
οοπ]ά Ῥε αΠΥ Ρεααίγ ἵπ {πο επιτηεγα(ίοη οἱ 
Ά Ἰςί οἳ Ῥτορεγ ΠάΠΙ65 οἱ Ῥεορίθ, ΡτίΠοςΒ, 
απά οουηίτῖε5. Τ]οηγδίας5 οἳ ΗαΙσεβΥΠα8- 
515, Ἠον/ΘΥΕΣ. ἵπ 5 Τγεαίςδο ἄε οἱγιοίιγα 
γετδογαπε, 15 ΕΙ] οἱ Ργαῖθο οἳ ἔ]ιε ἨαΣΙΙΟΙΥ 
οἳ νε νετβὶβεαί]οἨ; απά {ο βενετα] ΠΙΥ- 
Ειο]οσίσα] Ιβίοχῖθ5, απά οίμεν ἀϊστεβδίομς, 
νΠΙοὮ αγθ ΙΠΕΕΓΝΟΥΘΗ νη(Ἡ ιο παγγα νε, 
319 νε] οα]οπ]αίεά {ο τε]ῖενε {ο Μεδῖοτβ- 
ηεββ ο πε πιαῖπ βαρ]εο Τμο νατίοις 
τερεί(1οης οἳ έπε «απηθ {ΟΥΠΙ Οἱ οχΡΓεΡΡΙΟΗ, 
νη(Ἡ ννἨῖο] ἴπε ἀϊῑβετεπί ἀῑνίβίοης απε Ἱπ- 
{οάιοεά απά ο]οθεᾶ, ΠΙΥ Γαἶτ]γ Όε αἰέτῖ- 

Ῥαίαά {ο {να εατ]Υ 5ἰαίο οἱ {ιο Ἰαησιασε, 
απά ια βπρ]οΙίγ οἱ {ο αρο. Ἐτεσῖρε]γ 
ἴλθ Β4ΠΠε πδαρο 15 ομβεχναβ]ο ἵπ ἴπο ΠΠΙ- 
Ῥογίπσ οἱ ἐλο ολϊ]άτεη οἳ 1βγαεὶ ἵηπ {ο 
Ρ]αῖη5 ο Μοας (Ναπιῦ. καν]. απᾶ ἵπ {ο 
5εη]Ίησ οἳ με ἔννε]νε {πρ6β. (Ἠεν. νι.) 
Α 41] εγεπίς, έἶε Οπία]οραε ας Ώθεῃ Ἱπιῖ- 
ἰαθεᾶ ὮΥ ἴ]ιο Ῥοεί5 οἱ αἰὶ αρε5 απά οοΠ- 
ἐ6δ. Ἐππ]ρίάεδ Ἰαδ απ ΘΠΙΙΠΙΘΓΑ{ΙΟΠ 
6τοιπᾶεᾶ αροη 16 1η {πε Εχδί επογα] οἆθ 
οἱ λε ΤρΗίρεπία ἵπ Αιἰῖς; απά Ῥεβίάες {ια 
Οαία]οραοε οἳ Ψἱηρῖ] αΡονο α]αάεὰ {ο, Βία- 
επαδ Ἠαβδ αἰπιοδύ (γαπβ]αίεά ρατί οἱ Πέ ἵπ 
Ἡ]ς Τπεραῖά. Απιοησ ἴμε πιοάεγης, 16 ἶ8 
ει/{Πο]επέ {ο ποσο Τα580”5 οαία]οσαο οἳ 
Ἠετοες, απά ΜΙέοπ”ς, οἱ έ]ε {α]1επ Αηρεῖς. 
Ὀεο Ῥορε”5 Οὐβεγτα[ίοης. 

496. Αὐλίδα. πε Ῥοτί αἲ ν]ΙοἩ ἴἶε 
Ετεοῖαπ ΠΒΠεεῦ αββεπιρ]εά Ῥείοτο {16Υ βεύ 
βε1Ι {ος Ττογ. Οοπιρανο ν. 905, Ἠμογαο 
Ενα Βολο]αδί ἀετῖγεβ ἴ]ε ΠΠΠΘ ἀπὸ τοῦ 
αὐτόθι αὐλισθῆναι, Ὁ ἐστιν ἀθροισθῆναι, 
τὸν Ἑλληνικὸν στρατόν. 36ε ΟΠ ΙΤ]. Α, 
106. 

497. πολύκνημον. «Ἠοιπίαϊποις. Τηΐτα, 
ν. 821. Ἴδης ἓν κνήµοισι. Ῥομλο]. κνη- 
μοὶ δὲ μεταφορικῶς, ἀπὸ τῶν ἀνθρωπί- 
γων κνημῶν. Ῥο Ῥίι. ΤπευῬ. ΥΠ. 266. 
ἄεπδαπιφιο }αφῖ Πίεοποη ἵπὶφιῖς. 

498. θέσπειαν. 3οε Ηετοά. ΥΠ. 202.225. 
ῬαβαἨ.1Χ.26, 27. βίάαῦο ἄοορν.1Χ.1. Οί 
Μη σαἴεει»,δεεΤΠαογά.Υ 11.29. Ῥααραπ. 1.29. 
ΙΧ.19.--εὐρύχορον. Τ]ε Βε]ο]ίαςί ΙΠίεγ- 
Ρτείς {Πί5 ερῖ(]εί πλατεῖαν, μεγάλην: απᾶ 
Ἐνπεβί, α[ίον Ηεπιξίετ]ϊ5 οἩ ]μπσῖα (Τ), 1. 
Ρ. ὄθ), 5αΡΡοβες (Παί Ηοππεν Ία5 βΠοτίεπεά 
χῶρον Ιπίο χόρον. Βιί ν]εγενεχ ἔ]λε γνογά 
οσσαν5 ἵπ ἨοπιεΥ, 16 15 ν]έθεπ Ἰπναχ]αβΙγ 
εὐρύχορος. Όοπιρατε Ἡ. 1. 414. Ψ. 299. 
0. Δ. 656. Λ. 264. Ίπε οίπεν {ογπα ο6- 
ουσς η Ῥϊπά, Νεπι, Χ. 97: Ὀπέ ποτε αἱ5ο 
ἴα πηοείτο τεφαῖγε εὐρυχόρου Ἑπάρτης. 
ὢεο Μα]ίΡΥ ἴπ που. ΝΟΣ «81 νε 8εε ΔΠΥ 
τοαδοπαΡ]ε οῬ]εσίῖοη {ο ια Ιπεγρτείαίῖοη 
οἱ Ώαπηπι: ἔνθα ἐστὶν εὐρὺ χορεύειν. Ερῖ- 
(πείοπ χώρας εὐδαίμονος, εἰ γίεπια οαθίιιτη 
Μαγϊπ. Απά 5ο Ηεγπο. 

499. "Άρμα. ΤΠϊ5 Ῥ]ασε ννα5 5ο οα]]εᾶ 
{ποπα πε οἰγοιπιβίαπσα, ἴνας πο εατί] 
ορεπθᾶ ἵπ 1{5 πεϊἰρηροιχ]οσά, απᾶ ε]υδεά 
προπ Απιρηίαταας απά Ἠ5 οεπαχ]οῦ (ἅρμα). 
Ἠεποο Τδ 1/45 ΒΟΠΙΕΠΙΠΕΡ σα]]εά λέκτρα 
ΑἈμφιαράου. Ῥεο Βάαβρο ΙΧ. Ρ. 279. 
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Κώπας, Ἐὐτρησίν τε, πολυτρήρωνά τε θίσ[ην᾿ 

Οἵ τε Κορώνειαν, καὶ ποιήενθ᾽ Αλίαρτον, 

Οἵ τε Πλάταιαν ἔχον, ἠδ οἳ Υλίσαντ᾽ ἐνέμοντο, 
Οἵ θ) Ὑποθήβας εἶχον. ἐὐκτίμενον πτολίεθρον, 5056 

"Ογχηστόν ϐ’ ἱερὸν, Ποσιδήϊον ἀγλαὸν ἄλσος" 

Οἵ τε πολυστάφυλον "Αρνην ἔχον, οἵ τε Μίδειαν, 
Νίσαν τε ζαθέην, ᾿Ανθηδόνα τ᾽ ἐσχατόωσαν. 

Τῶν μὲν πεντήκοντα νέες κίον᾽ ἐν δὲ ἑκάστῃ 

Κοῦροι Βοιωτῶν ἑκατὸν καὶ εἴκοσι /αἴνον. 510 

Οἳ δ᾽ ᾽Ασπληδόνα ναῖον, ἰδ ᾿Ορχομενὸν Μινύειον, 
Τῶν ἠρχ) ᾿Ασκάλαφος καὶ Ἰάλμενος, υἷες ἼΑρηος, 

Οὓς τέκεν ᾿Αστυόχη δόμῳ ”Ακτορος ᾿Αζείδαο, 

Παρθένος αἰδοίη, ὑπερώϊον εἰσανα[βᾶσα, 

"Αρπϊ κρατερῳ ὃ δέ οἱ παρελέξατο λάθρη. 515 

Τοῖς δὲ τριήκοντα γλαφυραὶ νέες ἐστιχόωντο. 

Αὐτὰρ Φωκήων Σχεδίος καὶ ᾿Επίστροφος ἦρχον, 

Ὑϊέες Ἰφίτου μµεγαθύµου Ναυβολίδαο᾽ 
[ή . 

Οἳ Κυπάρισσον ἔχον, Πυθῶνά τε πετρήεσσαν, 

Κρίσαν τε ζαθέην, καὶ Δαυλίδα, καὶ Πανοπῇα, 590 
/ 

Οἵ τ᾿ ᾽Ανεμώρειαν, καὶ Ὑάμπολιν ἀμφενέμοντο, 
5/ ο 30 κ . 9 ὃτ ”/ 

Οἵ τ᾽ ἄρα παρ ποταμὸν Ἐηφισὸν ὃῖον ἔναιον, 

502. πολυτρήρωνα. μία. ΤΠεΡ. ΤΙ. 
261. Πὶοπεῖς ατῖδιις οἴγσμππδοπα Τ]ηεῦε. Τ]α 
η]]ατ ερἰ(ηεί πελειοθρέμμων ἵ5 αΡρρ]ῖεά 
{ο Θα]απαῖς ἵπ ϱ9δεῃ. Ῥετ5. 914. 

5056. Ὑποθήβας. Α {ονπ πο {αν ἔγοπι 
Ίιοθες, 5 Ἰπάϊοπβίεά Ὦυ {λε ἀετίιναίοῃ. 
Όοπιρατε 0Ο. Ὦ. 81. ΈΤπερες Ιέδε] Παά 
Ῥεεπ τεοεπ!]γ ονετίΠτονη ὮΥ {πε Ερίσοπῖ; 
απά ἴμεηοε, α5 Επξδία(]ήπ5δ ΟΏΒΕΙΥΕς, ἴπε 
ΤΈμεβαης ατα πο ππεπίϊοπεά ἵπ {Πε Οκί8- 
Ίοσιθ. Ῥεε οἩ ΤΙ. Δ. 406. 

606. ἄλσος. Ίπ τμῖςδ Ῥ]ασα, βἵππρ]γ απ 
εποϊοδµγε. θε {Πε ποίε οπ Βορῃ. Απ, 845. 
Ῥεπίέ. τ. Ρ. 267. Αεεοτάϊπς {ο ΦίπαΡβο, 
Οπομεξίας ννας5 εἰπαίεά προηπ α ΠΠ, απᾶά 
ἔπε Τεπιρ]ο οἳ Νερίαπε πας ΝνΠοΟΙγ τπ- 
βΠαάεά, απᾶ νη]λοιέ α 5αοτεᾶ στονο. Ῥατ- 
βαπῖας ({η Βωοἱοῖ) τπεπίΊοπ5 ἐς {εππρ]ε, 
απά α δίαΐίαο οἱ {πε σοᾶ, α5 561] ἵπ εχ]θί- 
εποε ἵπ Πῖ5 πιο. 9ο αἶσο Ἠοτῃ. Η. ΑΡο]. 
250. Ἡ. Μετο. 88. 186. Ῥιπὰ. Τείμπι. ΤΥ. 
99. 

508. ᾿Ανθηδόνα τ᾽ ἐσχατόωσαν. Ῥέαΐ. 
Τπερ. ΥΠΙ. 894. φπσφιε έηπα ἑγασίι «ἄπ- 
{λεάοπ. Απίπεάοη ννας 5Ιπαίεᾶ αἱ {πο εχ- 
ἐπεπαῖιγ οἱ Ῥοροίῖα, {ονατάς Ἐπβρορα. 

611. ᾿ΟὈρχομενὸν Μινύειον. ο οα]]εᾶ 
1π οοπίταἀΙδιιποῖοα {ποπ {με ἔον/π οἱ {πα 
Β4ΠΠΕΘ ἨὨΦΠΠΘ ἵπ Ατοαάῖα, ν. 6056. ἩἨοπιεγ 
Ώα5 5ερατα(ε ἐΠῖς ρ]ασθ απἆ Α5ρ]εάοπ ἔτοπα 
ειο τεςδί οἳ Ῥωοία, Ῥεσβιδε {Πε Μίπγα 

πγετε Ἠεαάεά ὮΥ ἐπαῖν οπη Ῥτϊηςθ8. 66 
οἩ ]. 1. 98Ι. Ῥίαῦο ΙΧ. Ρ.616. Ἠετοά. 
ΙΥ. 146: απἆ αἱο]ποςτ ἐπ [οο. 

δΙ14. ὑπερώϊον. Τ{με πρρες ρατί οἳ έπα 
Ἠοιβε, Ιπιπιεάϊαί{ε]γ Ῥε]ου ἔπε Παί του ος 
{ετταςσθ, ΟΠ ν/ΠῖοὮ Ίνενγε {με αρατίπιεηί5 οἳ 
Ώπε ΊΥΟΠΙΕΗ. 

616. παρελέξατο. Οἰατ]κο υνου]άἀ ννῖθῖι 
έο {οσπι {Πῖς γετΏ {ποπι ἴ]ο ππαδεᾶ {ογπα 
λέχομαι, ἄοοΠΙΡΟ: απᾶ 8ΟΠ1Θ Ἠαγε Ροπε 50 
{αν α5 {ο αξδετέ {Παί λέγω πενεσ βἱσπιπες 
ἴο Αρεα], ἴο εαἲ, ἵπ Ἡοππετ»Σ Ότι ἐλῖς 18 
πιαπΙ{εδί]γ εοπἰγαἀἰείεά Ὦγ ν. 222. 54ρΤα. 
Φ61], Ἠοννενετ, 1 πο απ/τεαπεπ{Ιγ ΠἹεαΠΒ 
ζο {ἱε ἄοιοπ; 5. Του Ἰπδίαπος, ἵπ ΤΙ. Δ. 191. 
1. 6625. Ὦ. 950. απᾶ εἶδενμετο. ΤΠ ἴθ 
Ῥτεβεπί Ῥα5δασο εἴίπετ Ιπὑετρτείαίίοη νη] 
ηηθεί {πε 8ΕΠ56. 

618. Ἰφίτου. ΤΠϊ5 Ἠαδ Ῥεεπ Ῥγοάασεᾶ 
85 ΔΠ εχαπηρ]ε οἳ α 5Ποτέ 5Υ]]αΡΙε Ἰεησί]- 
επεά ἵη Ειεεῖς; Ῥαέ ἔπε Ῥεπα]πια τπαΥ ο 
Ίομς, α5 ἵπ"Αμϕιος, ἵπ ν. δ90. Β. 612. 

519. Πυθῶνα. Πε τοβίοηπ ἵπ ν]ῖσ] 
Τε]ρῃῖ, ν/ποἩ 15 ποί ππεπΏοπεά εἴμετ Ὦγ 
Ἠοπποτ ου Ηεεῖοά, να αξεεγννατάς βἰια{εᾶ. 
ΤΈπετε ν/α5, Ἠούενεσ, α {επρ]ε οἳ ΑΡρο]]ο 
Ἰη {πε πεϊσμροιχ]οοά, οἱ γἨῖο] 56ο οπ 
1. 1. 404. Έτοπι {Πῖς γεγςε, Ῥπϊ]οππε]αβ, 
ἁατῖης {λε βαστεά ασ, πιαϊπίαϊπεᾶ ἴιας 
Ώιο 5ονεγεῖσπίν οἳ Ώε]ρῃϊ οτἱβιπα]Ιγ Ὁε- 
Ἰοηρεά {ο ἴπε Εἠουσαπε. 
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Οἵ τε Δίλαιαν ἔχον πηγῇς ἔπι Κηφισοῖο. 
Τοῖς ὃ ἅμα τεσσαράκοντα µέλαιναι νῆες ἔποντο. 

3 

Οἱ μὲν Φωκήων στίχας ἵστασαν ἀμφιέποντες, 

Βοιωτῶν ὃ ἔμπλην ἔπ᾽ ἀριστερὰ θωρήσσοντο. 

Λοκρῶν ὃ ἡγεμόνευεν ᾿Οϊλῆος ταχὺς Αἴας,---- 

Μείων, οὔτι τόσος γε ὕσος Τελαμώνιος Αἴας, 

᾽Αλλὰ πολὺ µείων' ὀλίγος μὲν ἔην, λινοθώρηξ, 

᾿Εγχείῃ δ) ἐκέκαστο Πανέλληνας καὶ ᾿Αχαιούς----- 590 
Ν - 

Οἳ Κῦνόν τ᾽ ἐνέμοντ’, Ὀπόεντά τε, Καλλίαρόν τε, 
-- [ή {) Φ .” ΔΝ ώ ον 

Ῥῆσσαάν τε, Σκάρφην τε, καὶ Αὖὐγειας ερατεινᾶς» 
/ . ε 

Τάρφην τε, Θρόνιόν τε, Ῥοαγρίου ἀμφὶ ῥέεθρα. 
- ’ - 

Τῷ ὃ᾽ ἅμα τεσσαράκοντα µέλαιναι ν]ες ἔποντο 

Λοκρῶν, οἳ ναίουσι πέρην ἱερῆς Εὐβοίης. ὅδο 

Οἳ δ᾽ Εὔβοιαν ἔχον µένεα πνείοντες "΄Αββαντες, 
Χαλκίδα τ’, Εἱρέτριάν τε, πολυστάφυλόν ϐ) Ἱστίαιαν, 

Κήρινθόν τ᾿ ἔφαλον, Δίου τ᾿ αἰπὺ πτολίεθρον, 

Οἵ τε Κάρυστον ἔχον, ἠδ᾽ οἳ Στύρα ναιετάασκον᾿ 

Τῶν ὃ) αὖθ᾽ ἡγεμόνευ᾽ ᾿Ελεφήνωρ., ὄζος ᾿Αρπος, 540 

Χαλκωδοντιάδης, μεγαθύµων ἀρχὸς ᾽Αβάντων. 
᾿ ἁμ 

Τῷ 

595. πηγῇς ἔπι Κηφισοῖο. Βίαΐ. ΤΠεΡ. 
ΥΠ. 548. Ῥγορεεπίοπιφμς Παῑωαπι Οερλὶ 
αἰαοία[ε οαμιύ. 

536. ἔμπλην. «εαν, οἶοβε ἰο; Ίτοπα ἐμ- 
πελάζειν. 16 ἵδ αδεά νλοιό ἃ «8δο ἵπ 
Ἠσοριοά. Φοιζ. Η. 975. Βομο]. πλησίον. 

608. µείων, οὔτι τόσος γε κ.τ.λ. Τ168θ 
Ἠπεβδαγο ἵπ α ρατεπί]μεδῖδ; απά 16 ηα5δ Ώεεῃ 
βιρροβεά {μαί ἴΠεγ απο απ Ιπίεγρο]αίίοῃ ; 
Ῥετμαρς, Ἰούγενεν, ποιό αἩγ βι/Πο]επέ 
ΥΕΒΡΟΠ, ἴποιιρ] {πεγ βοπιεν]αέ Ἱπιραάο {ο 
ΟΟΠΠΕΧΙΟΠ. 

590. Πανέλληνας καὶ ᾿Αχαιούς. Έτο- 
Ρετ]γ, {1ιε ᾽Αχαιοὶ Ὑγετο ἴ]ε Ἱη]αλρ]ίαπίς ο 
ἴπαί παντον (πας οἱ οοιπίςΥ νε] εκ- 
ἐεπάςά υνερυιναγἁ αἷομς πε Ῥαγ οἳ Οοτ]πίῃ; 
Ἀπά Όιε Ἕλληνες οἳ Έ]εβδα]γ. Βοπηθ- 
ΏἼπῃθς, Ἡούνενοαν, ἨοΠιθΥ 11868 {πο {ΟΥΠΙ6Υ 38 
Ἀ Ρεπετα] αρρε]]αίίοη 5 δε]άοπι, 1 6ΥΟΥ, ίηο 
Ἰαέίεν. Ἰασγά, Ι. ὄ. Ὅμηρος οὐδαμοῦ 
τοὺς ξύμπαντας ὠνόμασεν ἝἛλληνας, οὐδ᾽ 
ἄλλους ἢ ῳ τοὺς μετ] ᾿Αχιλλέως ἐκ τῆς Φθι- 
ώτιδος, οἵπερ καὶ πρῶτοι Ἕλληνες ἦσαν. 
Δαναοὺς δὲ ἐν τοῖς ἔπεσι, καὶ ᾿Αργείους, 
καὶ ᾿Αχαιοὺς ἀνακαλεῖ. 16 αΡΡρεατ, Γγοπι 
ν. 662, ναί ἵπ ΗοπιεγΒ πιο Αμα, 1π- 
εἰπάεά ΑὖςοΡ απά αἱ] ἴπο ποτί]-εαδίθγπ 
οοαςί οἳ {πο Ῥε]οροππεβιβ. 

5950. πέρην Εὐβοίης. Ομρροεῖίε Πιύωα: 
{ου κατὰ πέρην. Ἀεε ἙΒ]οπι[ε]ά5 (41958. 
αᾱ δοῃ. Αραπι. 188. 

5096. µένεα πνείοντευ. «ΕΠωγΟγΕΠΙ, Ἱ. 6. 
θεζιμη ερἰγαπῖες: « εασεν {ου νναν.” Τε εκ- 

”"Αβαντες ἕ ἔποντο θοοὶ, ὄπιθεν κοµόωντες, 

Ῥτοβδίοη ἵ5 τεροα{οᾶ1Υ πἀορίαά ἵπ ίπο Τγαρῖςα 
Ν/ΤΙ{ΘΥΒ. Οοπιρασθ ΡοΡΗ. Ἐ]οοί, 610. δει. 
Έππι. 898. 9ο αἶδο κότον πνέειν, 35ε]. 
ΟΠοδξρΗ. 81; θυμὸν πνέειν, Ἐν]. Ῥαοσ]ῃ. 
620. Έλα». Ἴδ6:. ἜΑρην πνέειν, «δει. 
Άσαπῃ. 966, απᾶ ασαῖη ν. 1206, ππενο Ὦν. 
Ῥ]οπιβο]ά οχἰτασίς (]λ Εο Ιονίηρ οΡβεγνα- 
ὥοι οἱ 4η αποϊεπί ϱταπηπηαχΊαη {γοπα 1]- 
Ιοἴβοπ (Αποσά. ΑΠΕ ρ. 84): --"ἀντὶ τοῦ 
εἰπεῖν µάχης ἐπιθυμεῖ, μάχην πνέει λέ- 
γουσι. Αραϊη: --ἀντὶ τοῦ εἰπεῖν ἄγριος καὶ 
ἀνήμερος, ΄Αρην πνέει λέγουσι. 

540. ὄζος "Αρηος. Ἐτορετ]γ, α ὑγαπο]; 
Ἰεπος, πιείαρΠογ]οα]1γ, απ οῇ αρνί οἳ λίαν. 
Ἐπτῖριάεςδ Ἠαβ Ῥογτον/εά {1θ ἔεγπι ἴπ 1ΡΗ. 
Α. 201, απά βἰπηή]αχ]γ 1 ἵη Ἠεο, 122. τὼ θΘη- 
σείδα ὃ' , ὄζω ᾿Αθηνῶν. ἜΤπε εκρτθββίο 18 
οἱ Εαοίονη οΥ1ΡΙΠ, απᾶά βενετα] οἱ α Ι]κα 
Ἠδί1Υο αὖθ {ουπά 1Π ἴπο Βασοτεὰ Ἠ/τιήησς, 
πας ἵη Τβαί, χἰ. 1. ΙΧΧ. ἐξελεύσεται 
ῥάβδος ἐκ τῆς ῥίζης ᾿εσσαί. Οοπιρατθ 
1βα1. 1ν. 2. κχν. δ. «οτε. κχἰΠ. δ. ΏαΠ. 
ΧΙ. 7. Ἠος. ΧΙ. θ. ορ νι. 17. Το πιείῃ- 
Ρίου 15 πού α1αΥ8 Ῥγεδεχνες ἵπ {ιο 5ερ- 
ἐπαρῖηῦ νετβδίοῃ. 

542. ὄπιθεν κοµόωντες. «4 ἴεγφο οοπια- 
ἴ6 Τὸ Ίνας έλε ουαδίοπα οἱ ἴπεβε Ῥεορίε {ο 
βΊανο ἴἶλο ἔοτο ρατί οἱ (εῖγ Ἠεαάβ, ννη]ο]ι 
{πεγ ἀἷά Όπαί μεῖν επεμιίος παὶρηῦ πού 
{αἷκε πο αἀναπίαρε οἱ ε]ῖηρ {λεπτα ὮΥ (ε 
Ἠαϊσ 5 πε Ἠϊπάετ ρασῦ {116Υ 1εί ρτον, 45 α 
να]από τος ἐ]αί ννοπ]ά πενεν έπση {Παίτ 
Ῥασ]κ. Ῥλαίατο] {ε]]ς 18 θμῖς ἵη ιο {ο 
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Αἰχμηταὶ, μεμαῶτες ὀρεκτῆσι µελίῃσι 
Θώρηκας ῥήξειν δηΐων ἀμφὶ στήθεσσι. 

-” ὃ) μα / έλ -- 

Τῷ ὃ ἅμα τεσσαράκοντα µέλαιναι νηες εποντο. 

Οἳ δ) ἄρ᾽ ᾿Αθήνας εἶχον, ἐὐκτίμενον πτολίεθρον, 

Δῆμον Ἐρεχθῆος µεγαλήτορος, ὅν ποτ᾽ ᾿Αθήνη 

Ορέψε, Διὸς θυγάτηρ, τέκε δὲ ζείδωρος "Αρουρα, 

Κάδὸ ἐν ᾿Αθήνῃς εἶσεν ἑῷ ἐνὶ πίονι νηφ' 
, νΝ . -- 

Ενθάδε µιν ταύροισι καὶ ἀρνειοῖς ἱλάονται 550 

Κοῦροι ᾿Αθηναίων, περιτελλοµένων ἐνιαυτῶν' 
Τῶν αὖθ) ἡγεμόνευ᾽ υἱὸς Πετεῶο, Μενεσθείύς. 

ὃν 3’ « - ) θ , , » 3 9 

Τῷδ' οὕπω τις ὁμοῖος ἐπιχθόνιος γένετ ἀνὴρ, 

οἳ ΤΊεσεας, απἆ οἵίος, {ο εἰτεησίπεη ἴ]ε 
ααἰλοτΙ(γ οἳ Ἠοππεσ, 50Π16 γεσςες οὗ Ατ- 
ομΙ]οσΏας5 {ο {πε 5αππε εΏεοί. ῬοΡΕ. ΤΠε 
ΒΩΤΠΕ οΗ5{ΟΠΙ 56ΕΠΗ5 {ο Ἠανε Ῥεεπ Ῥτενα]επέ 
η ΤΙΔΏΥ εατ]γ παοης. ΟΕ {πο Αγαβίαης, 
ν/ε Ἠανε {πε {ο]]ογ]ηπσ αοσοππέ ἵπ Ἠετοά. 
ΙΤ. 8. κείρονται περιτρόχαλα, περιξυ- 
ροῦντες τοὺς κροτάφους. ἜΤμπε Ε6απιε 15 
οοπΏγπιεᾶ - Ὦγ {λε ἐεςίπιοπγ οἱ ἨΗο]γν Ἠτιε. 
Ὀθε «1εγοπι. ΙΧ. 25: απά οοπΊΡαΤθΘ ΕΠ. ΧΧΥ. 
298, 24. χ]ϊχκ. 92. Ένοπι {πε 5απΠθ οιδίοπ], 
Όιε βο]γπησεί, α ου]οπγ οἳ ῬΠορηϊοῖα, νεχθ 
σα]]εᾷ τροχοκούραδες, Πεουπάλεαᾶς (1ο5ερΗ. 
1η ΑΡΙοΠ.ο. 1). Τί 5ποα]ά 5εεπ], Ἀούνενετ, 
ἐπαί 5 να πού οπΙΨ α νατ]]κε, Ῥαέ α 
τε]σίοας Ῥγασίϊσθ. Ἠετοάοίας ΙΠ{ΟΣΠΙ5 Ἡδ. 
ἐλαί με Αταβίαπς αῑά 16 ἵῃ Πππϊζαοι οἳ 
ῬασεΒιας; απά Γγοπα έῇθ ΙπίεγάΙοίῖοπ οἳ 145 
πδο 4πιοησ {με Τεταε]ίες (]μενίέ. χὶς. 27), 
16 ννα5 πιοδί Ῥγοβαβ]γ α τίε, Ὦγ ννπῖο] έμα 
Ἠεαί]ιεης ἀεάϊσαίεά {Πεπιδε]γες {ο 5οπ16 ος 
ἐλπεῖτ σοᾷ5. Θεε Τον] οἨ Πεγεπῃ. ΙΧ. 256. 

649. ὀρεκτῇῆσι µελίῃσι. Ἠεποο ἔγχεῖϊ 
ὀρεξάσθω, ἵπ Ἡ. Δ. 907. Ῥεοθ ποίο ἴπ 
οσο. Τε Ῥτϊπαῖρα] οβεηεῖνο Ἱεαροπ οἳ 
ἔλο εατ]γ ἄπθεκ5 Ἴα5 {πε 8ρεας, ἴπθ 
Ῥοάγ οἳ πἨΙοἩ Ίνας πεπετα]]γ οἱ α5Η, απά 
{πε Ἠεαᾶ, αἰχμὴ, οἳ ῬταῬν. ΤΗϊ5 ννας α5δεᾶ 
βοπιείῖππες Ιπ εἶο5ε Πσηί, ἐλοασ 16 γνας 
σεπετα]]γ ἔἩποννηπ ποπ α ἀῑδίαησε; πε 
Αγαπίες Ῥεϊῖπςσ {ο οΠΙΥ ναΓΥΙΟΣ5, Ἠ]εΠ- 
Ώοπεά Ὦγ Ηοππεσ, α5 Πσλίῖπσ Ἠαπᾶ {ο Παπά 
Ψ(Ἡ {λε ὀρεκτὴ µελίη, ος εχἰεπάεᾶ 5ΡεαΣ, 
ἵη α ΙΠΔΏΠΕΣ βἰπῖ]ανς {ο οἩσ ῬΡίΚο-ΠΙΘΗ. 
Ῥίταβο, ΠΡ. Χ. Τε πδαα] πιείμοά ννα5 
{ο {πτουν έ]εθ Ἰαγε]ῃ, απά τείγεαί Ιπιτπεά]- 
Ἀ{ε]γ Ιπίο {Πε ταπ]5Σ απᾶ ἴ]ε ρτεαί {ογσθ 
νηθα νλῖσεῃ {Πε Ίεγοες απε τεροτίθᾶ {ο 
Ἠανε ΠἨατ]εά ἴἶεςε ΊνΕαΡοΠΕ, ΙΥΠΙΟἩ Ἵνετα 
εχοεεάἴπσ]γ νεϊσΒίγ, 5εεπΙ5 αἰπιοςδέ 1Πογθ- 
ἀϊρ]ε. Ντ. Μιΐογα, Ἠουνεγεσ, πας ργοάισεᾶ 
8Ώ Ἰηδίαποε οἳ α Ῥετβίαπ βο]άΐες, νηο5ο 
εχαπἰςῖίο ΚΙ απά οἰτεπσίῃ ἵπ {μτονῖησ α 
βίϊοἷς βαΏδίαπέαίες ἴμε (πα οἳ Ηοππεγ5 
ἀεδοτιρᾶοπς. Ε7ἰΕί. ο/ ἄπτεεσε, νο]. 1. Ρ. 163. 
ποίθ.---Τ1θ βαὈβίαπᾶνθ µελίη ἵ5δ ΡΤΟΡΕΣΙΥ 

απ αε]ι-ίγεο (Τ]. Ν. 178): απᾶ έἔπεπορ θας!]γ 
ἐπαηςίεγτεὰ {ο {πε ερέατ, διότι ἀπὸ ξύλου 
µελίας ἐσκευάζετο. Ώεμο]. ο Ονῖἀ. Μεί. 
Υ. 192. απ ΟἸψν ρε πίτιηφιο ογαοὶ 
Μἰδγαία ἰαοεγίο Ἐτακίπας ασία Πεπιαγ. 

547. δῆμον. τδει; απᾶ 1π πε 6απιθ 
5εηςε οἰνίίας ἵ5 {τεαπεπ{Ιγ πδεᾶ ἵηπ Τα. 
Απ]. ε]Ι. ΧΥΤΙΙ. 7. Οἶνιίας ἀἰοϊέιγ εί ργο 
Ίοεο, εἔ ργο ορΡρίἀο, εἰ Ῥτο Ίατε φιοφιἹε ΟΠΙ- 
πΊιπη, εἰ Ῥγο Ποπαίπαπα τη] (αθῖπο. «γεο]ι- 
ἴλεις 18 ἴπε 5αππε Ρτπος, πΠποπι Ῥαιδαπίας 
απᾶ 5οΠ18 οίμεσ υτῖετς σα]] Εγιοἰλ]ιοπῖς. 
Ὀεε ΜΤΙ{οτα”5 ΠΗ18. ο ἄγεεσε, νο]. Τ. Ρ. 66. 

548. ζείδωρος. Εγιγαῖ : ἔτοτη ζεία, οογή» 
γε. Ῥ]Π. Ν. Η. ΧΥΤΙΙ.19. ὄεα, ρτονίεν 
Ύμπαπι ΠΠ οπιεγας ζείδωρος” Αρουρα αἰαῖέ; πο 
αἱ αἰϊφιϊ ατὐϊταπίαγ, φιοπίαπι οἶίαπι ἆο- 
πατε. 

549. ἐνὶ πίονι νηῷ. Ῥο Υ11ρ6. Απ. ΤΥ. 
65. ρίπφιες εραἰαία; αἆ απα. ΥΠ. 764. 
Ρίπφαῖε αδὶ εἰ ΡΙαοαδί[ίς ατα Πἰαπω. Ῥε]ο]. 
πίονι' ἀντὶ τοῦ πλουσίῳ καὶ εὐδαίμονι. 
Τη α]αδῖοη {ο {Πε βαοτίῃοες οὔετεά {πετε. 
Φεο Τ]. Α. 40. Ἐτεσμίπεας νας ἀείμεᾶ ἵπ 
πο Ῥεπιρ]ε οἳ ἌἨπεννα ἃ5 α Ἰετο οἱ ἴπε 
οοιπΠ/ίΣγ, απᾶ οπε οἱ {Πε αὐτόχθονες ; απιά 
α ρετῖοά]σα] {εεῖνα] ννας Ιπςα(αίεᾶ 1η Ἠο- 
ποισ οἳ Ες Ππιπιογία]έγ. Όεε Ηετοά. . 
85. ΥΤΙΙ. 66. Ῥααδαῃ. 1. δ. 2. ΟΕ ειπε Ἠϊσ] 
απααΙέγ οἸαίπιεά Ὦγ {πε ΑίΠεπίαΠς, 5ε6 
Μι]ετς ΠΏογίαπε, 1. 274. Τ]1ε {ο]]ονῖπς 
Ἠπες, Πονγενεγ, αγε 5αρροβεᾶ, ὃν Επδίαίηΐας 
απά οίἨεΥς, {ο τείεν {ο {πο {εασί οἳ {λε 
ᾖαπαίλέπαα, νΥπ]ε]ι Ίνετε εε]εθγαίεά ενετγ 
Βνε γεαΥ5. ΤΠΘΕΥ πνετε 5αρροβεά {ο Ἠανε 
Ῥεεπ Ιπςβίπίεά Ὦ}γ ΟΥρµειΣ, απᾶά τεπεννεά 
ΡΥ ΤΈπεεεις, απά Ἰνετε, {Πεγεξογε, ἵπ εχἰςί- 
επσς Ῥείοτεα {πε Τγο]ατ παν. Τε Αί]ε- 
πίαης5 Ἰοοκεᾶ προπ {Ἠὶ5 Ῥαξδασε α5 α πορ]θ 
ἐεκεϊπιοπ]α] {ο ἐΠεῖγ εχἰδίεποες 5 4Ώ αδοτί- 
σἶπαί ταςθ. 

650. µιν. Ἐτθεβίπει. 
6δ]. περιτελλοµένων ἐνιαυτῶν. ἵΤας. 

Απ. Ι. 994. τονεπίϊδι αππὶ. ἈῬεε Ἰμεχὶ- 
οοπ {ο Ῥεπί. ἄτ. ἵπ ν. περιτέλλομαι. 
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Κοσμῆσαι ἵππους τε καὶ ἀνέρας ἀσπιδιῶτας' 

Νέστωρ οἷος ἔριζεν, ὃ γὰρ προγενέστερος Πεν. 
Τῳ δ) ἅμα πεντήκοντα µέλαιναι νῆες ἔποντο. 

Αἴας ὃ ἐκ Σαλαμῖνος ἄγε δυοκαίδεκα νῆας" 

Στῆσε ὃ ἄγων, ἵν ᾿Αθηναίων ἵσταντο φάλαγγες. 

ιά 

Ἑρμιόνην, ᾿Ασίνην τε, βΛαθὺν κατὰ κόλπον ἐχούσας, 

Τροιζην’, Ἠϊόνας τε, καὶ ἀμπελόεντ᾽ ᾿Επίδαυρον, 

Οἵ τ᾿ ἔχον Αἴγιναν, Μάσητά τε, κοῦροι ᾿Αχαιῶν' 

Τῶν αὖθ) ἡγεμόνευε βοὴν ἀγαθὸς Διομήδης, 

Καὶ Σθένελος, Καπανῆος ἀγακλειτοῦ φίλος υἱὸς, 

Τοῖσι ὃ ἅμ Ἐὐρύαλος τρίτατος κίεν, ἰσόθεος φὼς, 
.. / 

Μηκιστέως υἱὸς Ταλαϊονίδαο ἄνακτος. 

Συμπάντων ὃ ἡγεῖτο βοὴν ἀγαθὸς Διομήδης" 

Τοῖσι δ ἅμ᾽ ὀγδώκοντα µέλαιναι νΏες ἔποντο. 

Οἳ δὲ Μυκήνας εἶχον, ἐὐκτίμενον πτολίεθρον, 
3 .. 

Αφνειόν τε Κόρινθον, ἐὐκτιμένας τε Κλεωνὰς, 
.) / 9’ 3 ” 2 ” 3.3 Ν 

Όρνειάς τ᾽ ἐνέμοντο, Αραιθυρέην τ΄ ἐρατεινὴν; 
. 3 

ἄρ᾽ Καὶ Σικυῶν', ὅ 

Οἵ ϐ) Ὑπερησίην τε, καὶ αἰπεινὴν ΓΓονόεσσαν, 

Πελλήνην τ’ εἶχον, ἠδ Αἴγιον ἀμφενέμοντο, 

ὅσο 

Οἳ δ Ἴργος τ’ εἶχον, Τίρυνθά τε τειχιόεσσαν, 
500 

505 

570 

”"βδρηστος πρῶτ' ἐμβασίλευεν' 

δ756 
. - 

Αἰγίαλόν τ᾽ ἀνὰ πάντα, καὶ ἀμφ᾽ Ἑλίκην εὑρεῖαν" 
-- ς Ν ος σ / ι / Των ἑκατὸν νηῶν ἦρχε κρείων ᾿Αγαμέμνων 

2Α ίὸ πα τες - λὺ λ -- ν ” 
τρείοης ἅμα τῴγε πολὺ πλεῖστοι καὶ ἄριστοι 

ὅδ4. κοσμῆσαι. ὮῬο]λο]. διατάξαι, καθ- 
οπλίσαι. ἘἙΥ ἵππους Ὑθ πιαβέ απἀεγρίαπά 
{πα ολατ]οίς, ννλ]οἷι πηα]το ο Ῥτϊποῖρα] Άριτο 
Ἰη Ηοπιεγ ῬαΐθΒδ. ΟΌοπιρβχε 1]. Ε. 227. 
εἴ ραεεΏπ. Ἠλάϊπρ οἳ Ποχβερας]ς Ἰαά πούῦ 
Υεί Ῥεεη ρεπετα]]γ αρρ]ιεά {ο παϊΠίασγ Ῥατ- 
Ρο568, έπουρ] 16 ἆοες πού αΡρεασ {ο Ἠανο 
Ῥεειπ ἩΠΊΠΟΠΠ. Ῥεε οἩ 1. Κ. 619. ο. 
679. απά Μιήοτάς ΠΗΙεί. οὗ ἄγεσος, νο]. Ἱ. 
Ρ. 159. 

6656. Νέστωρ οἷος κ.τ.λ. ἨΝεδίογ’ς 5]κ1]] 
η οματ]οεετίηρ πιαΥ Ῥε Ιπ{ετγοᾶ ποπ 1]. 
Ψ. ὀ06. 5αα. 

667. Αἴας δ’ ἐκ Σαλαμῖνος κ.τ.λ. Όροι 
{πο ααίλοτῖγ οἳ έ]λεςο ἔννο 1πεῬ α]απιῖς 16 
βαϊὰ {ο Ἠθνο θε αβεῖσηεά {ο ΑίΠΕΙΒ, ἵπ 
έλο οοπ{εςί α]]αάεἆ {ο ἵπ ἴε ορεπῖπς ποίθ 
οη {πο Οαίΐα]οσαθ, 1Τέ Ἠα8 Ῥθεπ θίτοηβΙΥ 
βιβρεσίεᾶ, Ἠούενετ, ἐλαί Φο]οπ βαυθἑαεά 
Όλετα ἴη ἴε Ῥ]ασε οἱ ὀννο οί]εγς νΥμ]ο] θ 
Ἰαά εγβδεᾶ, απά γγπ]σ]ι {ανοιγοᾶ ἐ]ια «α15θ 
οἳ {Πε ΜερατωαηΒ. Οπ]η]. Τη86. Οταῦ. 
γ. 11. εφιε εοί ἐφποδίῖα εποπιρζωπα, Ἠεύαγεος 
αὐ 4ἱ]ιεπίοπαϊδιβ, σωπι ἆε |Φααπιῖπε οοπίει- 
ἄετεπὶ, οἰοίο Ἠοπιογίὶ οεγει; φιξ {απισπ ἴρεο 
ποπ πι οπιπῖ εδίοπε τερεγίίωη, εἰφπίβοαπε 

«4]αοεπι παν ας «4ἰλοπίεπείδως ᾖωπαΐςεα. 
Φεθ 46ο {πο Ἰαδύ ομαρίεγ οἱ Απςίοί]ο8 
ἘἨλοίοχίο, 0. Τ.Σ Τμπετέῖας απᾶ Ῥ]αίατεΙ, 
Ίπ Ῥτία «Φοοπίς; απᾶ βίαρο, Πρ. ΙΧ. Α 
ἀϊβετεπί αοσοιπί οἱ {ο χεοογετΥ οἱ βα]α- 
πηῖς ἶ5 ρῖνεῃ ῬΥ ΤΏεπιοδίμεπεβ, ἄε Γαἰκά 
1ιεφαΐϊοπε, ὃ 72. Τε ΙΠ6Β, 45 αποίεᾷ ΡΥ 
Ώπο ἸΜεραγεραΠΒ, βἰοοά {μαδ: Αἴας ὃ' ἐκ 
Σαλαμῖνος ἄγε νέας, ἔκ τε Πολίχνης, Ἐκ 
τ’ Αἰγειρούσης, Νισαίης τε, Τρισόδων τε. 

670. Κόρινθον. ἨΝΙίΠ ο εκεερίίοη οξ 
{18 Ῥ]ασο, απά ΠΠ. Ν. 664, Οοτῖπι 16 α]- 
Ψ/Υ5 πεη{ῖοπεά ἵπ Ἠοππεν απάετ 18 πΠοΥΘ 
αποϊεηέ παπιο ᾖρήγνα; α8 ἵη Ἡ. ἆ. 159. 

572. ᾿Αδ, πρῶτ' ἐμβασίλευεν. Αοοογά- 
Ἰηρ {ο Ῥαμδαπίας, Αἀταδίαβ γη {Πο 86Υθη- 
ἐεεπί]ι Ἰησ οἱ Ῥϊογοπ. ἩἨεπεο Ῥοα]ΐσεν 
ππάεχδίαπᾶβ πρῶτα η χε 8εΠ5ο οἱ πρότε- 
ρον͵, 5ο ἰπαί Αἀταθίαβ νν]] νο βαῖᾶ {ο Ἰανο 
γεϊίσηθᾶἆ ἵπ Ιογοπ Ὀείογε Ἡᾳο πεῖρπεά αέ 
ΑΥΡΟΒ5 ννμῖοἩ Βεσγ]ηβ α5δεγίβ {ο Ἰαάνο Ῥεεπ 
Ώιο ϱἈδο, οἩἳ Ψϊχρ. Απ. ΥΠ. 480. Οὔνεν 
Ἰπέργργοίαίίοης Ἠανε Ῥθεῃ ρῖνευ, Ῥιΐ {εγ 
8Τε α]] 6ᾳας]]γ αποεχίαῖη. 

576. αἰγίαλον. 19 βεα-οοαδί Ῥείννεει 
ΦΙ6γοη απά ΕΙΙΒ. 
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ο] 2. ος 2ο 9 Λαοὶ ἔποντ” ἐν δ αὐτὸς ἐδύσατο νώροπα χαλκὸν, 
Κυδιόων, ὅτι πᾶσι µετέπρεπεν ἠρώεσσιν, 

Οὔνεκ) ἄριστος ἔην, πολὺ δὲ πλείστους ἄγε λαούς. 5850 

Οἳ ὃ) εἶχον κοίλην Λακεδαίμονα κητώεσσαν, 

Φάριν τε, Σπάρτην τε, πολυτρήρωνά τε Μέσσην. 
, δω ον 5 9 2 δε. 

Βρυσειάς τ΄ ἐνέμοντο, καὶ Αυγειας ερατεινάς 

Οἵ τ᾿ ἄρ᾽ ᾽Αμύκλας εἶχον, Ἕλος τ’, ἔφαλον πτολίεθρον, 
Οἵ τε Λάαν εἶχον, ἠδ) Οἴτυλον ἀμφενέμοντο' 586 

Τῶν οἱ ἀδελφεὸς ἦρχε, [βοὴν ἀγαθὸς Μενέλαος, 
ε ο - » / 9 / 

Εξήκοντα νεῶν, ἀπάτερθε δὲ θωρήσσοντο. 
2 7 3 . ῤ τ ’ ΔΝ 

Ἐν ὃ᾽ αὐτὸς κίεν σι προθυµίῃσι πεποιθὼς, 

᾿Οτρύνων πόλεμόνδε' μάλιστα δὲ ἵετο θυμῷ 
Τίσασθαι Ἑλένης ὁρμήματά τε στοναχάς τε. ρμημ ή 500 

Οἳ δὲ Πύλον τ᾽ ἐνέμοντο, καὶ ᾿Αρήνην ἐρατεινὴν, 

Καὶ Θρύον, ᾽Αλϕειοῖο πόρον. καὶ ἐύκτιτον Αἴπυ, 

Καὶ Κυπαρισσήεντα, καὶ ᾽Αμϕιγένειαν ἔναιον, 

Καὶ Πτελεὺν, καὶ Ἔλος, καὶ Δώριον.---ἔνθα τε Μοῦσαι 

᾿᾽Αντόμεναι Θάμυριν τὸν Θρήϊκα παῦσαν ἀοιδῆς, 505 

Οἰχαλίηθεν ἰόντα παρ Εὐρύτου Οἰχαλιῃος' 

578. ἐν ὃ' αὐτὸς ἐδύσατο ν. χ. Α5 ο)- 
Ῥοβεἀ {ο ἅἁπάτερθε δὲ θωρήσσοντο, ἵπ ν. 
587. ΑΡΑΠΙΠΙΕΠΙΠΟΠ εοπηπιαπάεά ἴ1θ {γΟΟΡΒ 
{τοπα Μγοεπερ π ῬεγδοΠ” Ῥαΐ Ρρ]ασεά Π]5 
Ῥτοί]ες οΥ6εῦ ἴ]οδο {γοπι Ἰαοεάθρπιοη, 
---Ῥώροπα χαλκόν. ἨἩΜαστοβῖας (Βαΐπτη. 
ΠΠ. 16) ας (πο {ο]ονίπς ἰπαηβ]αῖοη οἱ 
3η οἈβεγναίίοη οἱ Ῥ]αίατοα ἵπ ΘΥΠΙΡΟΒ. 
11.10: Θιῦ ἵπ Ππεία[]ο σγὶς Πιογαπέιγ, 8ΕΠΙ- 
ΦΟΕΥ οσι[ογιπι βαπϊίαίε Ρροἰζεπί: εἰ φηῖύις απίο 
Φαἴμεῦγῶ πιααία Πιογαπί, ἠ[ίο οοποεβζπέη. 
“4ιμγα επῖπι φια επ ὤγο Ῥγουεαδί, ἴπ οσπ[οΒ 
ἐποϊάεπα, Πιαιιγ1{ αἱ ετεῖσσαί φποᾷ ππα[ε ἵπ][ῖ. 
ἴΓπᾶε εἰ ΠΗΟΠΙΕΥΙΦ πιοᾷο εὐήνορα, Πιοᾶο νώ- 
ροπα χαλκὸν, ια οπµφας εεοµίέας αργεί]αΐ. 
ΤΗΙ8, α5 ΟἸατ]ε οὔδεσνες, ἵ5 Ῥεγ{[εσί]γ τιά]- 
ου]οιβ. Το αἀ]εοίῖνο νῶροψ ἵ8 5Ιπιρ]γ, 
ἄαξσ[ίποα, ἴτοπα νἡ απᾶ ὁράω. οΥ ὄψ. Εδίαίη. 
λαμπρὸς καὶ στερίσκων τοῦ ὁρᾷν. 

6δ]. κητώεσσαν. Ἐπδίαίῃ. τὴν μεγά- 
λην, παρὰ τὸ κῆτος, τὸ μεῖζον τῶν ἐνύ- 
γρων. ΤΗἱ5 Ἱπιετργείαίῖοη, (Ποαρ] εἰτοπσΙγ 
οοπίεδίεἀ, 5 αἀορίεά ὮΥγ Ἠενπε, Ηεπιδίεγ- 
Ἠπαῖς (αἄ Πμιοῖαπ. Τ. Τ. Ρ. 199), απά οἴπετς; 
απά 16 αοσοτᾶς υηΙ(Ἡ {με 8εΠ5ε οἳ µεγακήτης 
ἵπ . Θ. 922. απᾶ εἰδενῃοτο. Οίμετς πνοι]ά 
χεπάεσ 16 αθοµπαϊΐπα ἵπ ]αίεξ; ννλὶοὮ ἵ5 πού 
Μπο οἳ Τμαοθάσπιοη, {ποισα 16 αρροασ5 
Ίοπι Ἐλίαπ (Η]6ί. Απ. ΧΥΤΙ. ϐ) Όναί 
ν/πα]εβ ατθ 5οππείῖπιος {οαπᾶ πεαχ {με οοα5ύ. 
Οίπετε, αραῖῃ, αἀορί {πε τεαάϊπρ καιετάεσ- 
σαν, Τζ οί σαθεγηδ; Ίτοπι καιετὸς, α σατο. 
Τη]8 ερ] πεί οσσοισ5 ἵπ Οα]]πι. γαρ. 2947 
Ρραῦ Ῥοίμ Ἠετε απά ἵπ Ο. Δ. 1. ἴπο απ- 
{ΠοσΙήθβ Ρτεροπάοχαίο π {ατουσ οἳ {πα 

ΟΟΠΊΠΙΟΠ ΥρλάΊησ. ἍΊΤΟΣΘΟΝΥΕΣ, {πε ρταπι- 
ΤΙΩΤΙΑΠΡΘ 8θεπι ταίὮεγ {ο ἀετῖνε καιετάεις 
ἔτοπα καιετὰ, α δρεοῖεξ ο Πετὸ. ΤΠο ερῖθπεξ 
κοίλην ταίετ5 {ο {πε βΙααῖοπ οἱ Τωαοεᾶςθ- 
ΠΊΟΠ 1Π {ια να]]εγ Ῥοεένεεπ ἴἸε Ταγσείαβ 
απᾶ πιοπηί Ῥατίμεπϊίαθ. ο κοῖλον Αργος 
Ἰη ΘοΡΗ. 64. Ο. 971. Ῥεε Ῥίταβο, ΥΙΤΙ. 
Ῥ. 569. ἩἨοππεγ 56ΕΠ16 {ο Ἠανε ἀῑδίϊῃ- 
ριἱδ]εά Βραγία 45 ἴἶε Ῥτϊποῖρα] οἵίγ οἱ έΊε 
ἀῑθιτ]εῦ. 

566. Το ερῖ]αῦ βοὴν ἀγαθὸς, υΥ]ε] 
15 αρρ]ῖθᾶ ἵῃ ἐ]]ς απἆ οίμεν Ῥ]ασες {ο Με- 
πε]αιβ, απά νγ]]οὮ Πέετα]]γ οἰσπῖπες ᾖοι- 
τοϊσεᾶ, 15 πιπάε ὮΥ ἴ]ε οοπηππεηία{ογς {ο 
ΠΠΘΑἨὮ να]αηΐ, απά {ταπε]αξεά ῥεῖίο ἰγεπιτιδ. 
ΤΠ τεαδοπ ρῖνειπ ὮΥ Εαδία(βῖας 15, αί α 
Ἰοπά νοῖοε ἵδ α τηατ]ς οἱ εἰνεηρία ; ἴθ 
αβαα] ε[εοί οἳ {εαν Ῥεϊπς {ο οαί ΒΠοτί {Πε 
γαβρΙτα{Ιοηπ. 1 ού/Π {18 56εΠῃ5 {ο Ῥε {ογοεᾶ, 
απά ταίπετ Ῥε]ενο 16 {ο Ῥε οπο οἱ {ος 
Κῑπά οἳ ΒΙΥΠαΠΙΕΕ, σῖνεη {γοπι 50ΠΏ8 ἀῑδίίῃ- 
διήθμ]ίπσ απαΠέγ οἳ ἴλε Ῥεγδοῃπ; ἵπ (Πο 
ΒΑΠΙΘ ΠΙΑΠΠΟΓ 35 80ΠΙ6 οἱ ος Ἰῑπσς Ἱνεγθ 
οα]]εά Εάωαγᾶ ΓΓοπς-εαπ]ς, Ἡ/ ἠδίαπι ΓνιΓας, 
ἃο. ῬορΕε. ὧ9θθ οἩ ΤΙ. Α. 8. Τπε {αοί 1Β, 
ἐλαῦ {ο αποϊεπίς Ιπνατίαρ]ν ]οϊπίπς Ῥα[έ]ε 
ψ(Ἡ α. ποιέ, ἐο ποιΠβ βοὴ, ἀὐτὴ, απᾶ 
{πο Ἰϊ]α, ννογε πδεά ὮΥ ἆεστεες {ο ἀεποίθ 
Ώιε ΖαΜ[ε 1ίβεί[{, απᾶ Ώεσβπιθ ΘΥΠΟΠΥΠΙΟΙΘ 
ΙΕ µάχη. Αίπεπ. ΤΥ. 26. καλούντων 
τῶν παλαιῶν τὸν πόλεμον. βοήν. 

590. 9ε6 οἩἳ Υ. ὀ56. 8ΙΡΤΑ. 
596. Θάμυριν τὸν θρήϊκα. 

0055. θεοί. 1. εὸ ἐπῆτο. 
966 Ῥτο]ϊπῃ. 
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Στεῦτο γὰρ εὐχόμενος νικησέµεν, εἴπερ ἂν αὐταὶ Μεν; 

Μοὔῦσαι ἀείδοιεν, κοῦραι Διὸς αἰγιόχοιο" 
. 

Αἳ δὲ χολωσάμµεναι πηρὸν θέσαν, αὐτὰρ ἀοιδὴν 

Θεσπεσίην ἀφέλοντο, καὶ ἐκλέλαθον κιθαριστύν----- 60ο 

Τῶν αὖθ) ἡγεμόνευε Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ 

Τῳ ὃ᾽ ἐνενήκοντα γλαφυραὶ νέες ἐστιχόωντο. 

οἱ ὃ) ἔχον ᾿Αρκαδίην, ὑπὸ Κυλλήνης ὄρος αἰπὺ, 

Αἰπύτιον παρὰ τύμβον, ἵν ἀνέρες ἀγχιμαχηταί" 
2 

Οἳ Φένεόν τ᾿ ἐνέμοντο, καὶ ᾿Ὀρχομενὸν πολύμηλον, 605 
[ά 2 

Ρίπην τε, Στρατίην τε, καὶ ἠνεμόεσσαν ᾿Ενίσπην, 

Καὶ Τεγέην εἶχον, καὶ Μαντινέην ἐρατεινὴν, 

Στύμφηλόν τ’ εἶχον, καὶ Ἡαῤῥασίην ἐνέμοντο' 
-”- Ἡτ Ελ.) / .. ῃ 2 ) 

Τῶν ἠρχ' ᾽Αγκαίοιο πάϊς, κρείων ᾿Αγαπήνωρ», 
ε - .) λ. ς / 

Εξήκοντα νεῶν' πολέες ὃ ἐν νηϊ ἑκάστῃ 610 

᾿Αρκάδες ἄνδρες ἔβαινον, ἐπιστάμενοι πολεμίζειν᾿ 

Αὐτὸς γάρ σφιν δῶκεν ἄναξ ἀνδρῶν ᾿Αγαμέμνων 
- .. Ἡ 

Νῆας ἐὐσσέλμους, περάαν ἐπὶ οἴνοπα πόντον, 

᾿Ατρείδης, ἐπεὶ οὔ σφι θαλάσσια ἔργα µεμήλει. 
Οἳ δ ἄρα Ῥουπράσιόν τε, καὶ Ἠλιδα δῖαν ἔναιον, 6156 

Ὅσσον ἔφ᾽ Ὑρμίνη καὶ Μύρσινος ἐσχατόωσα, 

Πέτρη τ᾽ Ὠλενίη, καὶ ᾿Αλείσιον ἐντὸς ἐέργει' 

Τῶν αὖ τέσσαρες ἀρχοὶ ἔσαν, δέκα ὃ ἀνδρὶ ἑκάστῳ 
ΝΠες ἔποντο θοαὶ, πολέες ὃ) ἔμβαινον ᾿Επειοί. 

Τῶν μὲν ἄρ᾽ ᾽Αμϕίμαχος καὶ Θάλπιος ἡγησάσθην, 620. 

Ύ]ες, ὁ μὲν Ἑτεάτου, ὁ ὃ ἄρ Εὐρύτου ᾿Ακτορίωνος' 

Τῶν ὃ ᾽Αμαρυγκείδης ἦρχε κρατερὸς Διώρης' 

507. στεῦτο. 6ο6 οἩ ΠΠ. Τ. 88. 
699. πηρόὀν. Β]ϊπα. Τμἱ8 αἀ]εσίῖνο οἳς- 

ΠΙβΕΒ, ΡεΠεγα]Ιγ, ὁ κατά τι µέρος τοῦ σώ- 
µατος βεβλαμμένος, Ῥιαῦ 16 Πο Ο0Π]- 
ΠΠΟΠΙΥ Ιπάϊσθίες ζο5ε ο εἰσ]έ.---αὐτάρ. «4πάᾶ 
ἴλσηπ. Ῥεε οἩ Τ]. Α. 282. 

600. ἐκλέλαθον κιθαριστύν. Τ]ιο οοη- 
βἰτασοίίῖοπ οἱ λανθάνειν 15 πδιδ]1γ νι ἴ]ιο 
σεπ]νε, ἔποιρ]ι 16 15 βοππείῖπιος {ουπᾷ νν]έ]ι 
ἔιε αοοιβαἤνθ. ἍᾖἸΤμγδῖαβ, Ρ. 25]. μὴ γὰρ 
οἴεσθε, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, εἰ ὑμεῖς βού- 
λεσθε τὰ τούτῳ πεποιηµένα ἐπιλαθέσθαι, 
καὶ τοὺς θεοὺς ἐπιλήσεσθαι. ο 45ο μέμ- 
νηµαι, νο] ἴα]κος ἴμε σοπ]ῖνο Ἱπροπ {ο 
Β4ΠΠΕ Ῥτϊποῖρ]ε, 18 {οαπά ν(] πο Ἀοσιδᾶ- 
νο ἵπ Π. 3. 922. Ῥεο Μαϊ. 6τ. ατ. δ 
926. Μπδρτανο οἩ Έτ. Α]οοςί. 196. 

604. Αἰπύτιον. Οοπεεγηῖηρ 4Πμηίας,5οε 
Ῥαυραπ. ΥΤΠΙ. 16. Ῥιπά. ΟΙγπιρ. ΥΙ. 54. 
Αρο]]οά. ΒΙΡΙ. ΤΠ. 9.1; απά Ἠεγπο αἆ ᾖοο. 

606. ἠνεμόεσσαν. ὮἈε]ο]. ὑπὸ ἀνέμου 
καταπνεοµένην, ὑψηλήν. Ὑπρ. ἆἲπ. Χ. 
694. Οὐσία νεπίογιι Πγ1ἱ9. 

612. αὐτὸς γάρ σφιν κ.τ.λ. Τμε Ατ- 
ορἴαης, Ῥεῖπσ απ Ἰπ]απά Ῥθορ]ο, ν/εγε Ἱπ- 
]]]οά ἵπ παν]ραοπ, {ου ΥΙΟ 1εαδοπ 
ΑΡάΠΠΕΠΙΠΟΠ {αγπίδμεά επι να βΙΙρ- 
Ρίησ. Έτοπι Ἠαπες, απ {γοπ1 {με Ἰαβέ 1ο 
οἱ ἴῑο ἀεδοτ]ρίοπ οἳ {με βοερίταο, νενα 
Ἡο 15 βαῖᾷ {ο Ῥτοβδίάς ουες τΠΣΠΥ Ιβ]απάς, 
Τππογαϊἁες (1. 9.) ἴα]κεβ οοσαβῖοπ {ο οἨ- 
8ογνο, (οί ἐ]λο Ῥον/εχ οἱ ΑσΑΠΙΘΠΙΠΟΠ ν/η5 
ΒΙΡεΓΙΟΥ ἴο {πε νεδί οἱ ἰίΠο Ῥτίηπσος ο 
ἄπτοεσθ, ΟΠ αοσοιπό οἱ Ἠϊ5 πανα] {ογ0θΒ, 
ν/μΙε Ἰαά τπεπἀετεᾶ Ἠΐπα πιαδίεν οἳ ἰ]ιο 
86. ἘΟΡΗ. 

614. µεμήλει. Ἐτορετ]γ µέλει ἵ5 {ο]- 
Ἰονεᾶ ὮΥ α σεπ]]νο οἱ {ῑε ἐΙπρ, ας ἵπ Τ]. 
ὦ. 900. ΒΟΠΙΕΙΤΙΕΕΒ, ἨοννενοΥ, 16 ἵ5 Ρ16- 
οεᾶεά ὮΥ νε ποπ]παίΊνες ΟΥ, ἵπ ἴ]πα Ἱπῇ- 
π]ήνο, Ὃν {ο ποσοιβαἸνο. Οοπιρατο ΤΠ. Β. 
490. 0. Α. 169: απά 5εο Μαΐΐ. σαν. αν. δ 
226. 0). 2. 

621. ᾽Ακτορίωνος. ἈἘΒοίμ Οἴεπίις5 απᾶ 
Ῥσγίαβ ννεγθ 6ΟΠ5 ο{ Αοΐον. Ῥεε Π. Ν. 
185. Ψ. 058. 

Π 
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Τῶν δὲ τετάρτων ἦρχε Πολύξεινος θεοειδὴς, 

Υἱὸς ᾿Αγασθένεος Αὐγηϊάδαο ἄνακτος. 

Οἳ ὃ) ἐκ Δουλιχίοιο, Εχινάων ϐ) ἱεράων 625 

Νήσων, αἳ ναίουσι πέρην ἁλὸς, Ἠλιδος ἄντα' 

Τῶν αὖθ' ἡγεμόνευε Μέγης, ἀτάλαντος᾿ Αρηϊ, 

Φυλείδης, ὃν τίκτε Διϊ φίλος ἱππότα Φυλεὺς, 

Ὃς ποτε Δουλίχιόνὸ ἀπενάσσατο, πατρὶ χολωθείς. 
πι - 9 ϱ/ / έλ -- ο) 
Φῳ αμα τεσσαρακογνγτα µεΛαιναι νηες ἔποντο. 650 

Αὐτὰρ ᾿Οδυσσεὺς ἦγε Κεφαλλῆνας µεγαθύμους, 
Οἵ ρ᾽ Ἰθάκην εἶχον. καὶ Νήριτον εἰνοσίφυλλον, 

Καὶ Κροκύλει ἐνέμοντο, καὶ Αἰγίλιπα τρηχεῖαν, 
ΝΑ . Οἵ τε Ζάκυνθον ἔχον, ἠὸ οἳ Σάμον ἀμφενέμοντο, 

ος π 3”! ; δα 2 , 5, «ν 
υπ πειρον ΣΧΟΝ. ι] αντιπεραι ενγεµμοντο. 65956 

Τῶν μὲν Οδυσσεὺς ἦρχε, Διὶ μῆτιν ἀτάλαντος' 
-. Ὦ ! -- 

Τῳῷ ὃ) ἅμα νῆες ἔποντο δυώδεκα µιλτοπάρῃοι. 

Αἰτωλῶν ὃ) ἡγεῖτο Θόας, ᾿Ανδραίµονος υἱὸς, 
ΑΝ - / 

Οἳ Πλευρῶν) ἐνέμοντο, καὶ Ὥλενον, ἠδὲ Πυλήνην, 

Χαλκίδα τ᾿ ἀγχίαλον, Καλυδῶνά τε πετρήεσσαν.--- 640 

Οὐ γὰρ ἔτ᾽ Οἰνπος µεγαλήτορος υἱέες ἦσαν, 
Οοὐδ᾽ ἄρ᾽ ἔτ᾽ αὐτὸς ἔην, θάνε δὲ ξανθὸς Μελέαγρος.--- 

” Ὁν 9 5 -” 
Τῳῷ ὃ᾽ ἐπὶ πάντ᾽ ἐτέταλτο ἀνασσέμεν Αἰτωλοῖσι' 

- ὃ ϱ , / -- π] 
Τῳφ αμα τεσσαρακογντα μέλαιναι νηες επογντο. 

Κρητῶν ὃ) Ἰδομενεὺς δουρικλυτὸς ἡγεμόνενεν, 

620. τῶν τετάρτων. ἜΤ]ιε ΠΠ Ιεαάεν οἱ 
Ώιε ΕΡΕΑΠΕ, νο 15 Ἠεγε οπαξέεᾶ, ννας Οίας; 
35 16 Ἀρρεατς {τοπ} ΤΙ. Ο. 618. 

626. ναίουσι. ΑΙ επί; {οΥ ναίονται. 
Ὦο γ. 648. ναιεταώσας. Ἔπε 54Π16 πξασο 
5 ϱΟΠΙΠΙΟΠ ἵπ Ἠοπιογ. Ἐπδίαίμίαδ οοπι- 
Ῥαγες ΒοΡρῃ. Α]. 604. Ὦ κλεινὰ Σαλαμὶς, 
σὺ μέν που Ναίΐεις ἀλίπλαγκτος. 
3160 ΑΡο!!. Ἠ]ιοά. ΙΤ. 891. ΤΠ. 1091. Ἠε- 
το. 11. 166, νν]ενε Ἠεξεε]πσ οὀπΙΡΗΥΟΡ 
15οογ. ἵπ Ταπᾶ. Βαβ]γ. Ρ. 214. Β. τὴν πό- 
λιν σποράδην καὶ κατὰ κώµας οἰκοῦσαν 
ἐς ταυτὸν συναγαγών. ΕἘ]λουσγ]άες 1π 
ῬϊοἨ. ΟἨχγδοδί. Ῥοπγδίπεπίς. Ρ. 44]. Α. 
πόλις ἔν σκοπέλῳ, κατὰ κόσμον οἰκεῦσα 
σμικρή. 

629. πατρὶ χολωθείο. Γπαίφπαπί αἲ ἴ]ιο 
εοπάποί οἱ ὶ Γαἴλε Αασεαδ; {ο Ὕνηο5δα 
{γΘαΕΠΕΥΥ, ἵπ τείαδΊησ {ο ρῖναο ἴἶια Ῥτο- 
παῖδεα γουναγά {ο Ἠεγοπ]θς, Ίο Ῥοταο νηζ- 
Ἠθς5, Τ]6 αεεοιπό ν] Ῥε 5εεπ αὖἲ ]επσί] 
ἵη Αρο]]οά. ΒΙροί1. ΤΙ. δ. 5. 

652. Νήριτον. Α πιοππίαϊπ οἱ Τίπασα. 
9εε 0Ο. 1. 91. 

055. ἀντιπέραια. ἜΤ]ε οοπΙπεπί ΟΡ}Ρο- 
εἶΐᾳ {ο ἴ]ιο Ιδ]απά5 αΌογνθ επιππεγα{εᾶ. 

657. µιλτοπάρῃοι. Πασίπφ γεᾷ οἶιοεις ; 
1.6. Ῥγοιῦ. ἘΤΟΠΙ µίλτος, τεγηη[ίοπ. Ἑπ- 
βίαίἩ. µίλτος χρῶμά ἐστιν ἐρυθρόν. Ἠετος. 

Τπιβδ΄ 

645 

ΤΠΙ. 68. τὸ δὲ παλαιὸν ἅπασαι αἳ νῆες 
ἦσαν µιλτηλιφέες. Ἠεποε Υππσ. Έπ. ΥΠΠΙ. 
95. Τἰσίας ἵππαγε οαγίπας. 1 Ἠὰ5 Ῥεει 
βασσεςίεᾷ, Ἰούνενετ, (Παί παρειὰ ἆοθε5δ πού 
Ιπαϊσαίε {λε γοιο οΏ]γ, Ῥαέ {πο εἶᾷες, Ἱ. ο. 
ἔπα επ{]γο νεβςε] ; απἀ ἐλαί ἔτοπα 1ὲ 15 ἆε- 
γ]νεά ἔἶιε Τμαῖη ραγίες, νπεποε {πο Ἐτεπο]ι 
Λατοῖ. 

641. οὐ γὰρ ἔτ ἦσαν. ὮΎγετε πο ΊπΟΤΕ; 
1.6. Ί9Εγε ἀεαᾶ. 3ο αραῖπ Π. Χ. 9δ4. Ἐκ- 
τορος οὖκ ἔτ᾽ ἐόντος. ΤΠ5 τδε οἳ ἴπε 
γετὸ εἰμὶ {ον ζάω, Το {ἶτο, 15 ΥΕΙΥ 6ΟΠΙΠΙΟΠ 5 
πποτα εβρεσοίαΙ]γ Ιπ ἴπε Ἐνασίο ντῖεις. 
Ο0οπιρατο Ἐππίρ. ΗΙρρ. ὁδ7. 866. 1157. 
ΒαρΡ]. 1146. εἰ Ῥαφεῖπι. 39ο 35ο ἵπ Ν. Ἐ. 
Μαΐε, Ἡ, 18. 'Ῥαχὴλ κλαίουσα τὰ τέκνα 
αὐτῆς, καὶ οὐκ ἤθελε παρακληθῆναι, ὅτι 
οὐκ εἰσί. Τ]1ε Ιάϊοπα ἶ5 Ῥτεσϊδε!γ οί οΝΗ. 
Τη]5 ο]ιοτέ σ]απσε αἲ {πο ἀεαί] οἳ Με]εασετ, 
απάᾶ ια αΠΏαΡΡΥ οαίαδίγορῃε οἳ {Πε {απι]γ 
οἳ (πει, ἵ5 εχεεεάΙπσ]γ Ῥεπα[α], απά 
πηαγ]κεά ουν (λα Ῥραθλμείῖο βἰπρ]]οϊίγ {ον 
μοι Ἠοπιεν 15 αἰπσα]αν]γ τεπιαγκαβ]ε. 
Έον ἴπε εἰοτίες οἳ Έγάεας απἀ Ἀε]εασεν, 
ἔε 5οΠ5 οὗ (Ἔπεας, 5εε ΤΠ. Δ. ὁΤ]. 5ᾳᾳ. 
1. 625. 5ᾳᾳ. 

645. τῷ ὃ ἐπὶ κ.τ.λ. Ἔμε οοπβίγας- 
{οπ 15, τῷ ὃ ἐπετέταλτο πάντα, Ἱ. 6. 
πάντως, ἀν. Αἴτ. 
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΄ 

Οἳ Κνωσσόν τ᾽ εἶχον, Γόρτυνά τε τειχιόεσσαν, 
α 

Λύκτον, Μίλητόν τε, καὶ ἀργινόεντα Λύκαστον, 
ε 

Φαιστόν τε, Ρύτιόν τε, πόλεις εὖ ναιεταώσας, 
] 

”Αλλοι θ’, οἳ Κρήτην ἑκατόμπολιν ἀμφενέμοντο. 
Τῶν μὲν ἄρ᾽ Ἰδομενεὺς δουρικλυτὸς ἡγεμόνευε, 
Μηριόνης τ) ἀτάλαντος ᾿Ενυαλίῳ ἀνδρειφόντῃ' 

Τοῖσι ὃ) ἅμ ὀγδώκοντα µέλαιναι νῆες ἔποντο. 

Τληπόλεμος ὃ Ἡρακλείδης, ἠύς τε µέγας τε, 
᾿ ς ΄ 3 / -- ” { ’ » ’ 
Εκ Ῥόδου ἐννέα νῆας ἆγε Ροδίων αγερώχων, 

Οἳ 'Ῥόδον ἀμφενέμοντο διὰ τρίχα κοσµηθέντες, 065 

Λίνδον, Ἰήλυσόν τε, καὶ ἀργινόεντα Κάμειρον. 

Τῶν μὲν Τληπόλεμος δουρικλυτὸς ἡγεμόνευεν, 
Ὃν τέκεν ᾿Αστυόχεια βίῃ Ἡρακληείῃ, 

Τὴν ἄγετ ἐξ ᾿Εφύρης, ποταμοῦ ἀπὸ Σελλήεντος, 
Πέρσας ἄστεα πολλὰ Διοτρεφέων αἰζηῶν. 660 

Τληπόλεμος ὃ,, ἐπεὶ οὖν τράφη ἐν μεγάρῳ ἐὐπήκτῳ, 

Αὐτίκα πατρὸς ἑοῖο φίλον µήτρωα κατέκτα 
/ / /” ”/ 5! 

Ηδη γηράσκοντα. Λικύμνιον, ὅζον "Αρηος' 

Αἶψα δὲ νῆας ἔπηξε, πολὺν ὃ ὄγε λαὸν ἀγείρας 

Ρή φεύγων ἐπὶ πόντον᾽ ἀπείλησαν γάρ οἱ ἄλλοι 6656 

Ὑἱέες υἱωνοί τε [ῥίης Ἡρακληείης' 

Αὐτὰρ ὅγ᾽ ἐς Ῥόδον ξεν ἀλώμενος, ἄλγεα πάσχων. 
Τριχθὰ δὲ ᾠκηθεν καταφυλαδὸν, ἠδ ἐφίληθεν 

- . 

Ἔκ Διὸς, ὅστε θεοῖσι καὶ ἀνθρώποισιν ἀνάσσει' 

Καΐ σφιν θεσπέσιον πλοῦτον κατέχευε Κρονίων. 670 

Νιρεὺς αὖ Σύμηθεν ἄγε τρεῖς νῆας ἔΐσας, 

647. ἀργινόεντα. Ῥιλ]ὲ ροπ ιολμίέε οἰ([]ν. 
Βο γ1πρ. ΈΠ. ΤΤΙ. 126. πῖτοαπι Ῥαγοπ. Όοπι- 
Ρ4τθ αἰδο Που. 0. 1. 14.19. Τρι]. ΕΙ. Τ. 7. 
68. Τήα5 ους οὔἩ Ιδ]απά 15 εα]]εά 41θίοι. 

649. ἑκατόμπολιν. Ιπ Ο. Τ. 174. Οτείε 
8 πιεπἠοπεά α5 οοπίαϊηῖησ οπ]γ πἰπεί 
οἵίεςδ» Ῥιΐ {15 τείεν {ο ἴλα εἰαίο οἱ ἴο 
1β]ατιά αξίεὈ ἐλπο βεάΠῖοη ταῖδεᾶ Ὦγ Τιεποιβ 
αραϊηςί Ιάοππεπεις, ἵπ ἨΠΙοΗ ἔεη οἴμ]6ς νγογο 
υ{ζετ]γ ἀεβδίτογεά. 

6564. ἀγερώχων. Επδίαῖας οεκρ]αίηΒ 
ἐπ] ἄγαν γέρας ἐχόντων, 1.6. ἠζακίγίοις, 
φιαφπ{[οσπέ; απᾶ 1π (5 56Π596 16 σεηετα]]γ 
οσεσιχς η Ἠοπιον. Όοπιρατε Π. Γ. 56. Ε. 
625. Ἡ. 945. Π. 708. Φ. 584. ὮἜΤ]ε βο]ιο- 
Ἰαδί απάετδίαπάς 16 {ο βἰσπιγ ργοιᾶ, αγ- 
γοφαπέ; απᾶ (να {ιο ἀθτῖναίίοπ νοι]ᾶ 
Ῥ6 Ίτοπι ἄγαν αὐχεῖν. Βιῖ ἐλο {οτι 
Ἱπίετργείαίίοπ Β6ΕΠΙ5 {ο Ὦο6 ρεπετα]]γ Ῥτο- 
{οταβρ]ε, {ΠποασἩ, ἵπ λε Ῥγεδεπί Ἰηβίμπσο, 
ΠαισμΏπεδς 866Π1Ι6 {ο Ἠαγο Ῥεεη Ραγ{]σι- 
Ἰατ]γ εἸανασίετὶςί]ο οἳ ἔἶιε Ἠλοάϊαηβ. εε 
Τετοπί. Ἐαπασὴ. ΠΠ. 1. 

655. διὰ τρίχα κοσµηθέντες, Ὠϊοϊαεά 
ὑπίο {ου ἀἰδίπίοί. Ἀεθ Ποπ, Ἡ. 6ετ. 
86. Οα]1πι. Η. ον. 6]. ΑγΡο. Ἠποά. ΤΙ. 
999. Ἠεποε Ώλοᾶςς 16 οα]]εά τρίπολις 
νᾶσος, ἵπ Ῥϊπά. Ο1. ΥΠΙ. 99. Ῥεο βααὺ. 
ΧΙΝ. 9. Ὠιϊοα. δίο. ΤΥ. 60. Υ. 19. 

658. βίῳ Ἡρακληείῃ. Ῥεθ ποίθ οἨ Επι, 
Ῥ]αῃ. ὅδ. Ῥεηπί, αγ. ρ. 907. 

659. ᾿Εφύρης. Νοί Οογίπί, Ῥαΐέ α οἵιγ 
οἱ Οοπϊπίμ. ἼΠετο νναβ αἱδο α ἴονπ ος 
ἘΠοδρτοία, Ῥδασ]ης {ές ϱαΠΠΘ Π8ΠηΘ., γνησ]ι 
18 πηεπί]οπθά ἵηπ Ο.Α. 2569. Όεο ΘΙαΡο 
ΥΠ. Ρ. 621. ῬΒίερ]. ΒΥ7. ἔπ νους. 

6632. µήτρωα κατέκτα. ΤΠΙ5 αΡΡΘΣΥΒ {ο 
Ἰανο Ῥθεῃ Ῥεγ[εσί]γ αοοϊἀεπία]. θθ ΑΡο]- 
λοᾶ. ΒΙΡΙ. Π1. 7. 6. 

66056. ἀπείλησαν. Θοε οἩ ΠΠ. 1. 628. 
670. πλοῦτον κατέχευε Κρονίων. ΟΌοπι- 

Ῥασο Ῥιπά. ΟΙ. ΥΠ. 65. 90. 
071. Νιρεύς. Τη ἴἶιε εμαρίεν οἱ Μαοτο- 

Ρ]ᾳ5, οἶεθὰ αἲ ν. 494, νλογοῖῃ Ώ ΟΟΠΙΡΑΥΊΒΟΠ 
186 Πηκ ὑαίεά Ῥοΐένγθεμ {ο γεβροείῖνε πιετ]{β 
οἳ (Πρ ΟΒίβ]οραεθ ο ἨΠοππες απά πρι], 1έ 

η ὁ 
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Νιρεὺς, ᾽Αγλαΐης ϐ) υἱὸς Χαρόποιό τ’ ἄνακτος 

Νιρεὺς, ὃς κάλλιστος ἀνὴρ ὑπὸ Ἴλιον ἦλθε 

Τῶν ἄλλων Δαναῶν μετ ἀμύμονα Πηλείωνα' 
᾽Αλλ) ἀλαπαδνὸς ἔην, παῦρος δέ οἱ εἴπετο λαός. 

᾿ ἄρα Νίσυρόν τ᾽ εἶχον, Κράπαθόν τε, Κάσον τε, οἳ 

675 

Καὶ Κῶν, Ἐὐρυπύλοιο πόλιν, νήσους τε Καλύδνας" 

Τῶν αὖ Φείδιππός τε καὶ ᾿Αντιφος ἡγησάσθην, 

Θεσσαλοῦ υἷε δύω Ἡρακλείδαο ἄνακτος. 

Τοῖς δὲ τριήκοντα γλαφυραὶ νέες ἐστιχόωντο. 680 

Νῦν αὖ τοὺς, ὅσσοι τὸ Πελασγικὸν ᾿ Αργος ἔναιον, 

Οἵ τ᾿ Ἄλον, οἵ τ᾿ ᾿Αλόπην, οἵ τε Τρηχῖνα νέµοντο, 

Οἵ τ᾽ εἶχον Φθίην, ἠδ 'Ελλάδα καλλιγύναικα, 

Μυρμιδόνες δὲ καλεῦντο, καὶ Ἕλληνες, καὶ ᾿ Αχαιοί" 

Τῶν αὖ πεντήκοντα νεῶν ἦν ἀρχὸς Αχιλλεύς. 685 

᾽Αλλ οἵγ οὐ πολέµοιο δυσηχέος ἐμνώοντο' 

Οὐ γὰρ ἔην, ὅστις σφιν ἐπὶ στίχας ἡγήσαιτο. 

Κεῖτο γὰρ ἐν νήεσσι ποδάρκης δῖος ᾽Αχιλλεὺς, 

Κούρης χωόµενος Βρισηΐδος ἠὐκόμοιο, 

Τὴν ἐκ Λυρνησσοῦ ἐξείλετο πολλὰ µογήσας. 690 

Λυρνησσὸν διαπορθήσας καὶ τείχεα θήβης' 

18 πιρηέϊοπεά 35 α 5ΗΡογΙΟς εχοε]εποε ἶπ 
ἔπο {ογππετ, ἐξ αἲὶ {πε Ἠετοςς, {πογεῖπ 
επυππεγαίξεᾶ, αρρεασ α[θεγνναγάς οἩ {λε Πε]ά 
οἳ αοίῖοΠ. Τπετε ἵ5 απ εχοερίίοη 1π {πε 
σα5ε οἱ Νίγεα5; Ὑπο, Ῥεῖπσ ππετεΙΥ τε- 
πΙΩΥΚΑΡΙο6 {ος ἔ]ε Ῥεατίγ οἱ Ἠῖ5 Ῥοίδοη, 
απά ν'πο!]γ ἀεβοιεπέ ἵπ οοπτασε απά ΊΝαΙ- 
Ίκε αοφαΙγεπιεηίς, 58εΠΙ5 {ο Ἠανο ραϊπεᾶ 
βι/Ποῖεπέ ΡΙοτΥ, 5 Ῥεπιείσίας ῬΠαϊατειςβ 
ΟΨΒεΓΥεβ (περὶ Ἑρμηνείας, ὃ 61), Ὦγ (νε 
ἐπγοε[ο]άἀ τερεοι οἱ Ἠ5 παπιθ. τσι] 
Ἠαᾶ ἨΠῖ5 ογε οἨη {Πῖ5 Ραδδασε ἵηπ ΑΠ. ΥΠΙ. 
649. Γζμε Πίο Ἰιπία ΓΠαιµξη5, φ1ο ριο]ιγίοτγ 
αἴίεγ Τοπ Γωΐν εποερίο «Παιτεπίῖ οΟΤΡΟΤε 
Τιγπί. 

677. Ἐὐρυπύλοιο πόλιν. ΕπτΥΡΥΙΙ8 γγαβ8 
{λε 5οπ οἱ Νερίαπε ὮΥ Αξίγοσπεα. Ἡε 
να Ἰ]εά ὮΥ Ἠετοιπ]εξ, πο α{ἴετνγατᾶβ 
ππαχτ]εᾶ Ἠϊ5 ἁαασλίετ 0Παἱοῖορο, ὮΥ ποσα 
Ώε Ἰαά Τ]εεξα]ας, ἴε {αίπεν οἳ ΡΠεϊάϊρ- 
Ρας απά Απᾶρμας. 9ο Αρο]]οά. ΕΙΡ]. 11. 
Τ1 

681. Πελασγικὸν ΄Αργος. Α5 ἀῑδίίῃ- 
δι]δ]εά Ίτοπι {Πο Αολμαίαηπ Ατρος ἵη Ῥε]ο- 
Ῥοηπεςις, ν. 659. Όεε 45ο οἩ γ. 108. Τ]ῃε 
ἨΔΠΙΘ Ῥε]αδσῖα ννας, ἵη ΥΕΣΓΥ εατΙΥ ὤπῃες, α 
6επεγα] παπι Τογ {λε ν/]λο]ε οοιπίσγ οἳ 
ἄτεεσε (Ἠετοά. ΤΙ. 66) : Ῥαΐέ έχε ποτίπεγΏ 
Ρατί5 αΡΡεαΣ {ο Ἠανε Ῥεεπ ονετταπ ὮΥ με 
νατίοιβ Ἠοχάεςβ οἳ Ῥε]αβδσίαη νναπάςγετς, 
Ίοησ Ῥείοτε Αγί8 ραδςεά ΙΠπίο ἴπε Ῥεπίη- 
8η]. Όεε οἩἨ ΠΠ. Α. 270. /ε Επᾶ, Ἠου- 

6υεΥ, Αγσος ἵπ Ῥε]οροππεςα5 υΙἩ {πε ογ- 
πεί Πελασγικὸν, ἵπ Ἐν. Ῥμαῃ. 265. 

684. Μυρμιδόνες δὲ καλεῦντο. Έτοπι 
ἨΜγτπαϊάοη, απ απο]επί Ῥτῖποε οἳ {ε σοπ- 
γ. Α {αρυ]οας οτἰσῖη Ἠα5 αἶ5ο Ῥεετπ α7- 
βΙσπεά {ο {λε παπηε, {οιπάεά αροῃπ 15 αὐ- 
Ρατεπί ἀεγῖναίίοη {τοπῃ {Ἠε νοτά µύρμηκες, 
εἰσηϊ[γίης απίς οἵ ῥἱβπιίγες; {ου ννΠΙεΙ, ΠουΓ- 
ενεγ, ίπεγε 5ΘΕΠΙ5 {ο Ῥε πο {οππάα{ῖοη. 66 
Ον. Μεε, ΥΠ1. 664. ΤΠε παππες Ἕλληνες 
απᾶ ᾿Αχαιοὶ απε ποῦ Ἠετο αβρρ]εᾶ Ρεπε- 
τα]]γ, Ῥαέ ἀεεισηαίε Ῥτορετ]γ {Ί1ο8ε Ροτ{ΙοπΒ 
οἱ {πε οοαΠίτγ {ο πνἨῖοἃ {Πεγ οτἱσΙπα]]γ 
Ῥε]οπσεά. εε ο ν. 690. ΦΙΡΥΑ. 

6865. τῶν αὖ κ.τ.λ. ΑΠ απασο]αίἹοῃ. 
Ῥεο 4βογθε ΟΠ Υ. 269. ΈΒδγπεῬ Ἰα8 {πε {ο]- 
Ἰονήπς εχαπηρ]ες οἳ {ε Β.ΠΠς Ίβασε ἴπ 
Ἰαάη. ΟἸσετο: Ιἱηίζμς οοπΙποταπα 4ἱ]επῖς, 
οποπίαπι τεπίΐ πεφαδαπί φοίυεπαί Γαομίίαίεπι, 
εταί απίπιι αἆ ἴᾳ 5ογἱδετε. Ὑϊς. Απ. 1. 
24]. ΓΡοϊϊοϊίως, φιῶ ἴε, φεπίίον, δεπίεπίῖα 
σετ 3 

690. ἐξείλετο. (ϐανγιεᾶ ο ὂψ Ίωτος; 8 
οαρίΊνες, οΥ Ἠοοίγ. Τ]ο οοηβδίγασίῖοπ, νι 
{λε Ῥτεροβίεῖοη τερεαίεᾶ, ἶ5 {οαπά αραῖπ 1η 
1. 1. 9890 : απάἆ νηίἩ {πε ἀαᾶνο Ἱπ 0Ο, Π. 
217. 

691. Γήπεδα απᾶ Τ]ερὸ ννετε οἵξες, 
οπς ἵπ (ΟΠσία, απά με οίεσ πεατ 1έ ἵπ {8 
εοπίπενη Ῥατί οἳ τοας, νλῖο]Ἡ ν/α5 48ο 
ππάεσ {πο ἀοπιϊπίοη οἳ {πε Ο1Ηοῖαπβ. Αί 
Ώμε βαε]ίτπς οἱ έἶιε Έτο]απ οἶῖες ὮΥ ΑοΠῖ]- 
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Καδδὲ Μύνητ᾽ ἔβαλε καὶ Ἐπίστροφον ἐγχεσιμώρους, 

Ὑἱέας Εὐηνοῖο Σεληπιάδαο ἄνακτος. 

Τῆς ὅγε κεῖτ᾽ ἀχέων, τάχα ὃ) ἀνστήσεσθαι ἔμελλεν. 
Οἳ δ᾽ εἶχον Φυλάκην, καὶ Πύρασον ἀνθεμόεντα, 6056 

Δήμητρος τέµενος, Ιτωνά τε μητέρα μήλων, 

᾽Αγχίαλόν τ᾽ ᾽Αντρῶν', ἠδὲ Πτελεὸν λεχεποίην’ 

Τῶν αὖ Πρωτεσίλαος ἀρήϊος ἡγεμόνευε, 
’ - { 

Ζωὸς ἐών' τότε ὃ ἤδη ἔχεν κάτα γαῖα µέλαινα. 

Τοῦ δὲ καὶ ἀμφιδρυφὴς ἄλοχος Φυλάκῃ ἐλέλειπτο, 700 

Καὶ δόµος ἡμιτελής' τὸν ὃ ἕκτανε Δάρδανος ἀνὴρ, 

Νπὸς ἀποθρώσκοντα πολὺ πρώτιστον ᾽Α χαιῶν. 

Οὐδὲ μὲν οὐδ᾽ οἳ ἄναρχοι ἔσαν, πόθεόν γε μὲν ἀρχὸν, 
᾽Αλλὰ σφέας κόσµησε Ποδάρκης, ὄζος Αρπος, 

Ἰφίκλου υἱὸς πολυµήλου Φυλακίδαο, 705 

Αὐτοκασίγνητος μεγαθύµου Πρωτεσιλάου, 
Ὁπλό η. ὁ ὃ ἀ ότερ ὁ αν ων [ὁ 

πβλοτεέρος γενε]] ο αρα προτ ( ος και αρειων 

1ε5, Βτίδει5 Γε]] Ἱπίο Ἠΐ5 Παπάς αἲ ΤιγΥπΠεβ- 
5115, αΓί6Υ υνπεβεῖησ {πε εἸαασ]μίεν οἱ Ἠεν 
Ῥτοίπετβ; απά ΟἨτγεξῖς οὐ Τ]ερὸ. Α: ία 
οαρίατε οἱ {Πῖ5 Ἰαΐίεν Ῥ]ασε αἶδο, πεγθκό 
Ῥείῖου, Ἰῑπσ οἳ ἴπο εοαπγ, γνας Ι:]εᾶ, 
ΒΟΠ16 να]αβ]ε Ῥοοίγ 86ΕΠΙ5 {ο Ἠανα ῬθεΠ 
Τουπά ; ΑΠΠΟΠΡ νν]ο] νγας ἔ]ιε Ίγτο οἱ ΑοΠῖ]- 
165, ΤΙ. 1. 186: Ἠ5 Ἠουςδο Ῥεάαφας, Π. 195: 
απά {πο ἀἴδοιδ ννΠΙοἩ γνας ρῖνεη α5 ἴἶα 
Ῥτίζο αἱ λα {ππετα] σαπες οἳ Ῥαΐτος]ας, 
Ψ. 827. Ῥεε 4ἱ5ο Ἡ. ἆ. 995. Τ. 291. Υ. 99. 
102. 

6093. ἐγχεσιμώρους. 66 οἩ ΤΙ. Δ. 949. 
700. ἀμφιδρυφής. «απίαίίς φεπῖε; ἔνοπα 

δρύπτω, ίο Ίαψ. . Λ. 999. Τοῦ δὲ γυναι- 
κὸς μέν τ᾿ ἀμφιδρυφοί εἰσι παρειαί. 3εθ 
Ἠγσιπ. Ἐαὺ. 105. 4. 

701. δόµος ἡμιτελής. Ῥεμο]. τοι ἄτεκ- 
νος, ἢ ἀφῃρημένος τοῦ ἑτέρου τῶν δεσπο- 
τῶν, ἢ ἀτελείωτος' βέλτιον δὲ εἰρῆσθαι 
ἡμιτελῆ διὰ τὸ μὴ γεγενηκότα παῖδας 
πλεῦσαι. 1Πἱ ηα5 Ῥεεπ πηαίίεν οἱ ρτεηί ἀἱδ- 
ο ββΙοἩ νμ]ο] οἱ ἴχεδε Ἱπθετργείαίίοης 18 
{ο Ὦο αἀορίεά. Οετίαῖη 1έ 15, λλαί πιαγγίαφα 
16 {γεφιεπί]γ οπ]]εά τέλος, απά ππανγ]εά 
Ῥεγβοηβ οἱ τέλειοι. Ἐπδίαίμ. τέλος ὁ γάμος, 
ὅθεν τελείους τοὺς γεγαµηκότας ἔλεγον. 
ΤΈμας Ο. Ύ. 74. τέλος θαλεροῖο γάµοιο. 
«Ἠβε]μ. Αραπι. 946. ἀνδρὸς τελείου δῶμα. 
Ἠεποςε, Ρετ]μαρς, ἡμιτελὴς ΠΊαΥ μθ τεπᾶετεά 
οοπίαϊπίπᾳ οπζψ ]ια[{ ἴ]ε πιαγγίασε; νἱσ. Όνε 
Ἠηδυαπά ος νε Ῥεῖης αὐδοπί οἨ ἀεαά. 
Τη, ἵπ α]αδίοπ {0 ἐλ]θ Ραβδᾶσε ο{ ΗΟΠΠΕΣΥ, 
Ῥτοίορί]αι5 βαγ5 ἵπ Πιοίαπ: ὮὉ. Μ. ΧΙΧ. 
Ῥ. 470. ἀπέθανον, ἡμιτελῆ μὲν τὸν δόµον 
καταλιπὼν, χήραν δὲ τὴν νεόγαμον γυ- 
ναῖκα. Όεο Ηεπιδίετ]ηα]ς ἔπ Ἴοο. απὰ Τ1πηοςὶ 
1μεκ. Ῥ]αίοη. ν. προτέλεια, νο απἀρτδίαπά 

πο εχργεβΡΙΟΠ δόµος ἡμιτελὴς {ο ΠΊΘΗΠ 
δόµος χῆρος, ππᾶε πιαγέέις αὐίεγαί ααἲ Ὀείζιτη 
Τπο]απιπι; νν]]ε]ι οοϊποϊάςβ γη] {ῑιο 86- 
οοπά Ἰπίεγρτεία οι οὔετεά ὮΥ {πε Φς]ιο- 
Παβί, 0 8ἱβο Ηεβγομίας: ἡμιτελής' ἡμί- 
γαμος. Τῃι5 Εππὶρ. Α]εορί, 818. στυγναὶ 
ὃ' ὄψεις χήρων µελάθρων. Ίπ {ο βαπιθ 
5εΠ56 Ον]ἀ. Βρϊςί. Ἠεγοῖά. ΥΠΠΙ. 91. αιῖα 
οἰάμα. ΙΧ. 9δ. ἄοπιι οἶἅμα. ΊΠε Ἠο- 
ππεγῖο οχΡρΓοβΡίοΠ 15 τείαϊπεᾶ ὮΥ Υαἱενίας 
Ἐ]ασσις: σοπ]ια πιϊδεγαπᾶα (αἴσο Ππφωζων, 
εί ϱγῶπο ἀοταας Ἱπρεχ{εσία οὐ. Ἠσεγπε, 
Ῥονγενετ, απἀεγδίαπάς {1ο εχργεβδῖοη Πέε- 
Υ3]]Υ οἳ α Ίουδε απῇπἰε]εᾶ; βασσεδίῖης ἐ]ιαί 
1 Ώιοθ Ἠεγοίο 8Ρ68, ΝΊεη α γοιΠς ΠΙΔΠ 
πιαυγ]εά, Ίε δεέ αροιί Ῥιή]άΐπρ α. Ἰομςδο, ἃ5 
18 το οιθίοπΙ 1η ΒΟΠΙ6 Ρραγί5 οἱ ἄ6γπΙαΠΥ 
απᾶ ΕἸαπάετς αἱ {λε ργεδεπί ἆαγ. ἨΕπρία- 
ας. βαῬρόβ6Β {ἐπαί Ἐπρποτραβ, νο ἴ5 
εα]]εά Δάρδανος ἀνὴρ ἵπ Ἡ. Π. 807. να 
{πο Ττο]απ νο Ἰα]]οά Ῥτοίθεί]αας α5 ο 
Ἰηπάεά. Βιαέ ες 18 αοσεί]εν απορτέαϊη, 
Αοσογά [πρ {ο {ια (αγπίπα (ηργίασα, Ίιο ννας 
Ἰα]εά Ὦγ Ηεοίογ, Ἠϊβ βερι]ε]το, ἵπ έ]ο 
ΤἘτασῖαη ΟΙεΓΒΟΠΕΡΕ, 15 πιθηξ]οπεά ἵπ Ἠσε- 
χοᾷ. ΙΧ. 116. β4ᾳ. ἈῬεε αἱδο Ῥ]η]]ορίτν. Ηε- 
τοῖο. 11.1. Ηγσιπ. Αβίγ. ΤΙ. 40. Ῥατρα. Ἱ. 
94. ΡΗΠ. Ν. Η. ΧΥ1. 44. 

08. πόθεόν γε μὲν ἀρχόν. ΈἘον καίπερ 
ποθέοντες. 39ο ν. 96: απὰ 80 4ἱ5ο {]ιθ 
γεπείαηπ ΜΑ». Ἰπ ν. 709. ΊΠε ΜΒ. οο]- 
Ἰαέεά ὮΥ Βεηί]εγ, Ἰα8 µιν {οΥ μέν. οἱ 
ΡΣΟΡΟΒΟΒ δέ µιν. 

707. ὁπλότερος. Ῥτορετ]γ αγπιῖς αρίίου; 
απά Ίλεπορ οΗπΦεΥ. Ἐπδίαίμ. ὁ νέος, ὡς 
ὅπλοις προσήκων. Τ]6 βαρογ]α{ϊνο ὁπλό- 
τατος οΕΕΙΥΒ ἵπ 0Ο. Τ. 405. Η. 68. απᾶ 
εἰβεν]ετο, 
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Ἡρως Πρωτεσίλαος ἀρήϊος' οὐδέ τι λαοὶ 

Δεύονθ) ἡγεμόνος, πόθεον δὲ μὲν ἐσθλὸν ἐόντα. 
-”- ο ϱ / έλ - [ο 

Τῳ ὸ αμα τεσσαρακοντα με αιναι νηες επονγτο. Τι9 

Οἳ δὲ Φερὰς ἐνέμοντο παραὶ Βοιβηΐδα λίµνην, 

Ῥοίβην, καὶ Γλαφύρας, καὶ ἐὐκτιμένην ᾿Ιαωλκόν' 

Τῶν ἤρχ) ᾿Αδμήτοιο φίλος πάϊς ἔνθεκα νηῶν, ρχ µ 
” ΔΝ ς ο / / αβ 

Εὔμηλος, τὸν ὑπ ᾽Αδμήτῳ τέκε δῖα γυναικῶν 

"Αλκηστις, Πελίαο θυγατρῶν εἶδος ἀρίστη. 

Μηθώνην καὶ Θαυμακίην ἐνέμοντο, 
. 

αρα 
ὰ] 

Οἳ 

715 

Καὶ Μελίβοιαν ἔχον, καὶ Ολιζῶνα τρηχεῖαν᾿ 

Τῶν δὲ Φιλοκτήτης ἤρχε. τόξων εὖ εἰδὼς, 
ε - .) / η) 4 ΄ / 

Ἑπτὰ νεῶν ἐρέται ὃ ἐν ἑκάστῃ πεντήκοντα 

᾿Εμβέβασαν, τόξων εὖ εἰδότες, ἴφι μάχεσθαι. 720 
5 τς αν Ν ) οῤ - ο , 
Αλλ᾽ ὃ μὲν ἐν νήσῳ κεῖτο κρατέρ) ἄλγεα πάσχων, 

. ια ᾿ - 

Δήμνῳ ἐν ἠγαθέῃ, ὅθι µιν λίπον υἷες ᾽Αχαιῶν, 

"Ἑλκεϊ μοχθίζοντα κακῳ ὀλοόφρονος ὕδρου. 

Ἔνθ) ὄγε κεῖτ ἀχέων' τάχα δὲ µνήσεσθαι ἔμελλον 
2 . Δ Ν / ” 

Αργεῖοι παρὰ νηυσὶ Φιλοκτήταο ἄνακτος. 

Οὐδὲ μὲν οὐδ᾽ οἳ ἄναρχοι ἔσαν, πόθεόν γε μὲν ἀρχὸν, 
᾽Αλλὰ Μέδων κόσµησεν, ᾿Οἵλῆος νόθος υἱὸς, 

Τόν ῥ᾽ ἔτεκε Ῥήνη ὑπ' ᾿ΟἰλΠϊ πτολιπόρθῳ. 

Οἳ ὃ εἶχον Τρίκκην, καὶ Ἰθώμην κλωμακόεσσαν, 

Οἵ τ’ ἔχον Οἰχαλίην, πόλιν Ἐὐρύτου Οἰχαλιῇος" 730 

Τῶν αὖθ) ἡγείσθην ᾿Ασκληπιοῦ δύο παῖοε, 

Ἰητηρ᾽ ἀγαθὼ, Ποδαλείριος ἠδὲ Μαχάων. 

Τοῖς δὲ τριήκοντα γλαφυραὶ νέες ἐστιχόωντο. 

οἳ 
Οἵ τ’ ἔχον 

΄ .. / 

᾿Αστέριον, Τιτάνοιό τε λευκὰ κάρηνα’ 

ν 5 ι) / [| / ζ , 
ἔχον Ορμένιον, οἵ τε κρήνην Ὑπέρειαν, 

7356 

Τῶν ἠρχ᾽ Εὐρύπυλος, Εὐαίμονος ἀγλαὸς υἱός. 
- » 6 ΄ / -- ς 

Τῳ ὃ αμα τεσσαρακοντα μέλαιναι νηες ΣΕπΠΟΥΤΟ. 

Οοὲ δὴ ΑΛ ! ο. ρ ’ ο 
' ΟϱΎγισσαν ΕΧΟΝ;, και υρτωνην ενεµμοντο, 

718. τόξων εὖ εἰδώς. Αἀἄ]εοίῖνες απᾶ 
Ῥατγασῖρ]ες, πΥμΙοἩ αχΡγεΒς 4Π Ιάεα οἱ τε]α- 
ἨοΠ, αγθ τιςαα]]γ {ο]]οννεᾶ ὮΥ α σεπῖ νε, ἴο 
ἀεποίε ία οῬ]εσί οἳ 5πε] τε]αίοη. Όοπι- 
Ῥατο ν. δ25. ΤΙ. 7. 488. Τ. 811. Ῥ. 6. Χ. 
219: απᾶ 5εο Μαΐϊ. αν. ἄν. δ 992. ΒΟΠΙΘ- 
ΏΊπηΕΡ, Ἠον/ενοΥ, απ Ἱπβπίῆνα 15 επιρ]ογεᾶ, 
35 Ἱπ ν. 61]. ἐπιστάμενοι πολεμίζειν. 
Ίπ {Ἡθ ΞΑΠΙΘ 56Π56 35ο εἰδὼς 5οπΙΘΕΙΠΙΕΡ 
οοσισς νε {μας αοσπβαίΊνος αξ ἵπ ΤΠ. Γ. 
209. Ἡ. 278. απᾶ εἰδεν]ετο. ἾΊπ ν. 720, 
ν/]λογο ἔο 5απΠς {ΟΥΠΙ 00015, ὥστε πααδέ 
Ῥε 5αρρ]εά Ῥεΐογε μάχεσθαι. 

791. ἀλλ᾽ ὃ μὲν ἐν νήσῳ κ.τ.λ. ἍὮο0- 
Ῥμοσ]ες 56επ15 {ο Ἠανε Ἰαά Οῖς Ῥαξξασε 
Ῥε[οτε Ἠϊπι ἵπ {Πο οροπῖπσ οἱ Ἰ]5 Ῥ]ή]ος- 

{εΐε5. Τί Πας Ῥοεπ {Πποασ]έ {αΐῦ {πο πεοες- 
ΒΙέΥ οἱ {Πε Ῥγεσεπορ οἱ Ῥ]Πή]οσίείες ἵπ ονάες 
{ο με ἀεδίγασίοη οἱ του, 15 απ Ιπνεπί]οΠ 
5αμ5εαπεπί {ο λε ασε οἳ Ηοπες; απᾶ, 
οοπδε(πεΠ{]γ, (μα νυν. 724, 725, ατε δρι- 
1ος. 

795. ὀλοόφρονος. ἸΓαἴϊφπαπί, ποαΐίοις. Τὲ 
866Ιη5 {ο Ῥεασς ο ἀῑπεγεπί βΙσπ]βσαίῖοη ἵπ 
04. Α. 62. 

759. κλωμµακόεσσαν. «πασση, πιοιπἰαϊπ- 
οηἳ. Ἐπαδιαίμίαςδ εχκρ]αῖπ5 κλώμακες ἃ8 
Ῥεϊησ τόποι ἢ λόφοι κατὰ τοὺς παλαιοὺς 
ὑψηλοὶ, ἀπὸ τοῦ κατακλᾷν τοὺς ἀναβαί- 
νοντας. Ἠεβγεῃ. κλωμµακόεν' κρημγῶδες, 
δύσβατον. 
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ἜὌρθην, Ἠλώνην τε, πόλιν τ) Ὁλοοσσόνα λευκήν' 

Τῶν αὖθ) ἡγεμόνευε µενεπτόλεμος Πολυποίτης, γεμόνενε µ μ 740 
.] 

Υἱὸς Πειριθόοιο, τὸν ἀθάνατος τέκετο Ζεύς----- 

Τόν ῥ' ὑπὸ Πειριθόῳ τέκετο κλυτὸς Ἱπποδάμεια 
Ἡ - ο -- ο 1ψ κ / 

µατι τῷ, ὅτε Φῆρας ἐτίσατο λαχνήεντας, 

Τοὺς ὃ) ἐκ Πηλίου ὧσε, καὶ Αἰθίκεσσι πέλασσεν--- 

Οὐκ οἷος, ἅμα τῷ γε Δεοντεὺς, ὄξος ΄Αρηος, 7456 

Ὑἱὸς ὑπερθύμοιο Κορώνου Καινείδαο. 
ηοἵ ὃ ϱ/ ο 9ἳ - 9 
οις άμα τεσσαρακογνγτα µεΛλαιναι γηες εποντο. 

Γουνεὺς ὃ ἐκ Κύφου ἦγε δύω καὶ εἴκοσι νῆας" 

Τῷ ὃ᾽ Ἐνιῆνες ἔποντο, μενεπτόλεμοί τε Περαιβοὶ, 
Οἳ περὶ Δωδώνην δυσχείµερον οἰκί) ἔθεντο, 75ο 

Οἵ τ᾽ ἀμφ᾽ ἱμερτὸν Τιταρήσιον ἔργα νέµοντο, 
ο Κα 9 . ».ε ϱ Ος ῥ᾽ ἐς Πηνειὸν προϊει καλλίῤῥοον ὕδωρ' 
0ὐδ᾽ ὅγε Πηνειῷ συμμίσγεται ἀργυροδίνῃ, 
᾽Αλλά γέ µιν καθύπερθεν ἐπιῤῥέει, ἠύτ᾽ ἔλαιον' 
σα - 

Όρκου γὰρ δεινοῦ Στυγὸς ὑδατός ἐστιν ἀποῤῥώξ. 755 

Μαγνήτων ὃ ἦρχε Πρόθοος, Τενθρηδόνος υἱὸς, 

Οἳ περὶ Πηνειὸν καὶ Πήλιον εἰνοσίφυλλον 

Ναίεσκον' τῶν μὲν Πρόθοος θοὸὺς ἡγεμόνευε' 
τ. δ᾽ ϱ / έλ -- ϱ 
Τῷ αμα τεσσαράκοντα µέλΛλαιναι νηες εποντο. 

σα / / - ω 

Οὗτοι ἄρ᾽ ἡγεμόνες Δαναῶν καὶ κοίρανοι ἦσαν. 700 
/ ὸ Ἂ -  λΥΟΙ ” ” ” - 

Τίΐς τ αρ τῶν Οχ' ἄριστος ἔην, σύ µοι ἔννεπε, Μοῦσα, 
-- 1) ἃ 

Αὐτῶν ἠὸδ ἵππων, οἳ ἅμ᾽ ᾿Ατρείδῃσιν ἔποντο. 
ο εν 5 ” / 
Ιπποι μὲν μέγ ἄρισται ἔσαν Φηρητιάδαο, 

Τὰς Εὔμηλος ἔλαυνε, ποδώκεας, ὄρνιθας ὣς, 
/ - ΄ ρ 
Ὄτριχας, οἰέτεας, σταφύλῃ ἐπὶ νῶτον ἐΐἴσας 

745. κλυτὸς Ἱπποδάμεια. Ῥενενα] αἆ- 
1εοίίνες, νΠ]οΙ Ἠανα Ῥγορετ]γ έτος {εγπηῖ- 
ἨΦ{ΙΟΠΒ, 4γθ {οαπά Ἱπ Ηοππετ, 45 νγε]] α5 ἵπ 
{πο Αίῑῑο ν;πΙ{εΥ5, 45 οΟΊππιοη: Ἀπᾶ, οἩ ἴἶιθ 
οἴμεν Ἠαπᾶ, ππαΠΥ αἀ]εσίνας πνμΙε αγο 
Ῥτορεχ]γ οοΊΊΊΊΟἩ, αἲο {ε(πεπ{Ιγ ἀθο]πεᾶ 
νη(Ἡ (ητεε οπάϊπσς. Ἔ]πιβ νο Ἠανε ἆθα- 
νάτη ἵπ Π. Α. 447. Ὦ. 447. αἱ ραβεῖπι. Τπϊς 
{ο ργαπιπ]αχΊαης σα]] α 5οἱόπια «4ίσωπη ; 
Ῥαΐ 1{ αρρεατς {Παί 1έ 15 ποί ουπβπεᾶ {ο ἴ]ο 
Αίῑο νΥΙθΘΥΑ. Φεο Μοπ]ς οἨ Έπν, ΠΙΡΡ. 
407]. Μαϊ. 6ν. αν. 5 116. 6. 088. απά δ 
118. 9. ΟΕ Όιο Ῥοννες οἱ (νε ρατί]ο]ο ῥα, 
566 οπ Π. Α. ὃ. 

745. Φῆρας. ἈῬεθ οἩ Π. Α. 2608. 
Π51. Τῃο 1 Παγεεὶμς 8ΕεΕΠΙ5 {ο Ἠανο Ῥεεῃ 

ἴλε Β4Π1θ γ(] {πο [ζιγοίας, οἳ νε] ἔπονα 
16 ἐλο {ο]]ονηῖπςσ ἀεβοτῖρίίοη 1π ῬΗΗΥ, Ν. Ἡ. 
ΤΥ. 8. 4εορίέ αιίοπι Επατοίαπα Ῥεμειβ, πεο 
γεοῖρῖέ {απιεπ; εεᾶ οἷεῖ πιοο εηρεγπαίαπίεηι, 
αἱ αἰοίιπι εδί Π1οπιεγο, ὑγευὶ αραίῖο ρογίαξηπι 
αὐαϊσαί, ρωπαῖ[ες αφιαξ, Ιἰγίφιε «φεπῖίας, 

705 

αγφοπίεῖς φιῖς πιὶφοεγὶ ΥΕΟΙΘΩΠ8. Ἠεγπε οἳ- 
Β6ΥΝΘΡ, ἐλαί {λμῖςδ τῖνεγ πΙαΥ Ὦο οαπ]]εά απ 
ΤΠ ΟΥ Ῥταπε] οἱ ιο ΡίΥΧ, 1τοπι λα {πο 
ἐλαί 16 {οο]ς 15 τῖδε {γοπα 50π16 βρτῖης ἵπ 
{με Ῥοψε]ς οἱ ἴε οατίἩ. Τ{ αΡΡΕΑΥ5, Πονγ- 
ονεν, {νοπι Ἠετοᾶ. ΥΠ. 74, ναί ἔμετα ν/αβ 
α {ουπίαϊα παπιεά ῥίφα, ἵπ Ατοπᾶῖα, ὮΥ 
/]ήσ]ι {Πο Ῥεορίο οἳ {πο οοιπίγ αδεᾶᾷ {ο 
ΒνθαΣ, 1π ΙπΙΙΜω{Ιοπ οἱ {με σγεαί οαΐ] οἳ 
{πο σοά5 ὮΥ ίπο Τατίατεαπ Ἰαία. Νεαν 18 
{οππίαϊπ, ννΠῖοα ἀϊδομανρεὰ 19δε]ί ΙΠπίο 
Ῥα5δοΏ, πε Ἐϊατοβίας Ῥτοβαβ]γ Ἰαᾶ 1ίΒ 
βουγσθΣ απά ἴ]ε νγογᾷς ὅρκου δεινοῦ, νΥΠῖο]ι 
416 π αρροβΙθῖοπ νηίἩ Στυγὸς, Ιπν. 66, 
ν]] τε]αίο {ο ιο οαίἩ οἱ {πο ΑπγοπάΙιης. 
Φθο 45ο Ρίαβο, ΗΡ. ΤΠ. Ῥααβαπ. ΥΤΠΙ. 
19. ἜΤ]ο αρϊμεί ἱμερτὸν τείεν {ο ἴε 
εουπίἩγ ἐπτοιρ]ι νε] έχε τΊνεν Πον/ς. 

61. ὄχ' ἄριστος. ΤΠ ν.Ἴ69. πολὺ φέρ- 
τατος. θθ οἳ ΠΠ. Α. 09. 

7605. ὄτριχας, οἴέτεας. Έον ὁμοιότριχας, 
ὁμοέτεας. ΕΠ αοῖπφ ἰ]ιοῖν πιάτο οἱ (λε 8αηια 
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Τὰς ἐν Πιερίῃ θρέψ᾿ ἀργυρότοξος ᾽Απόλλων, 

ἜΑμϕω θηλείας, φόβον ἄρηος φορεούσας. 

᾿᾽Ανδρῶν αὖ μέγ ἄριστος ἔην Τελαμώνιος Αἴας, 

"Οφρ) ᾿Αχιλεὺς μήνιεν' ὃ γὰρ πολὺ φέρτατος Πεν, 

πποι ϐ’, οἳ φορέεσκον ἀμύμονα Πηλείωνα. 

᾽Αλλ" ὃ μὲν ἐν νήεσσι κορωνίσι ποντοπόροισι 
οἱ 8 ) ’ α) / / λ σά 

Κεῖτ, αποµηνίσας Αγαμέμνονι, ποιµένι λαών, 
ον) { - 

᾿Ατρείδῃ' λαοὶ δὲ παρὰ ῥηγμῖνι θαλάσσης 
εκ) 

Δίσκοισι τέρποντο καὶ αἰγανέῃσιν, ἰἱέντες, 
5» και, ς κ ο 

Τόξοισί θ’:. ἵπποι δὲ παο ἄρμασιν οἷσιν ἕκαστος 7756 

Λωτὸν ἐρεπτόμενοι, ἐλεόθρεπτόν τε σέλινον, 
“ οσο ». 3 , - ρα. 
Έστασαν' ἅρματα ὃ᾽ εὖ πεπυκασµένα κεῖτο ἀνάκτων 

η ᾿ . 

Ἐν κλισίῃς' οἳ ὃ) ἀρχὸν ἀρηΐφιλον ποθέοντες 
3 / 

Φοίτων ἔνθα καὶ ἔνθα κατὰ στρατὸν, οὐδὲ µάχοντο. 
Οἳ δ) ἄρ ἴσαν, 

ς μ 9 θὰ - , - 
ὡσεῖ τε πυρὶ χγύῦων πασα νέµοιτο 780 

- Ἀ. 

ΤΓαῖα ὃ ὑπεστενάχιζε, Δι ὡς τερπικεραύνῳ 
ε] κ. - ΄ 

Χωομένῳ, ὅτε τ᾽ ἀμφὶ Τυφωέὶ γαῖαν ἱμάσσῃ 
λ . Εἰν ᾿Αρίμοις, ὅθι φασὶ Τυφωέος ἔμμεναι εὐνάς 

ὼ' - Δ - 

ὋὪς ἄρα τῶν ὑπὸ ποσσὶ µέγα στεναχίζετο γαῖα 

εοἴοιγ, απᾶ δεῖπα οἱ λε 5απιε αῇο.---σταφύλη, 
ποσεπ{εά οἩ {θε ρεπα]ῶπηα, ἶ5 α ϱ[ωπιῦ-[ἶπε, 
α Ῥετρεπαἱσιίαγ γιο. Τηπε βεπο]αςί (πας 
εχρ]αῖης ἴ]ιε ρα55ασε: οὕτως ἴσας καὶ ἀνα- 
λόγους τοῖς νώτοις, ὥσπερ στάθµφ. ΟΕ 
ἴπο αἀ]εοίῖνε ἐΐσας, 59ε οἨ ΠΠ. Α. 906. 4608. 
ΟΕ ΓΠωπε[ης, απἀ {πε Ἠουβε5 οἱ Αἀπιείας, 
5εο ΠΠ. Ψ. 267. 5ᾳ 

68. Τελαμώνιος Αἴας. Ἠεπορ ΒοΡΙ. Α]. 
13:10. "Ἐν ἄνδρ ἰδεῖν ἄριστον ᾿Αργείων, 
ὅσοι Τροίαν ἀφικόμεσθα, πλὴν ᾿Αχίλλεως. 

112. ἀπομηνίσας. ΤΠϊδ οοπιροαμά 15 
δεπετα]]ν ππἀφτςίουᾶ πιοτε]γ 1π {πε 5επ5ε 
οἱ ἴἶε 5Ἱπρ]ε νετὸ ; Ῥυέ Ἐγπες 5αΏροςε5 
{πε Ῥγεροβϊ(οπ {ο ἹπιρΙγ οὐπέἴπιαπσο ΟΣ 
ἀμγαίίοη. ΟΕ Πιο σεποτα] πδασες οἱ ἀπὸ 
1Π σοπΙροΡΙΜΙΟΠ, 5οε Ζειπὸὲ οἨ Ὑϊσετ. Ρ. 467. 

774. Έπενε ἵ5 ποίΠῖηπς ἴηπ {Πῖ5 Ηπο προῃ 
πνμῖσ] ἵέντες Ἱπππιεάϊαθε]ν ἀερεπᾶ», 5ο ἴπαξ 
16 τηαδέ Ῥε {αΚεη αβεο]αξε!γ, τεζοτσῖηςσ {πε 
γΟΥά5 δίσκοισι καὶ αἰγανέῃσι τόξοισί τε 
{ο τέρποντο. ΊἼεη αππιιβεᾷ {ᾖοπιβεῖτες τοἰέι 
ἴ]ε φιοῖῖ, ὅο. Πτα {λοιι. ἨΜτοη Ἰας 
Ἰπηϊία(εᾶά ΕΠδ ρα55ασε ἵῃ Πὶ5 ἀεεοτίρίίοη ος 
Ώιο ἀϊγεγεῖοπς οἳ {πε απησεὶς ἁπτῖησ {πε 
αμβεπορ οἳ Δαΐαπ: Ῥ. 1,. ΤΙ. 696. Βατ ον 
ἴ]σ Ρρίαϊπ, ου. ἴπ ἴ]ο αἴγ εαθ[ίπιο, {Ἴροπ {λα 
ίπζ, ο ἵπ κι γαοο οοπίεπά; ἢαγί οιτὸ 
Γ)ιοίγ Πεγὴ 5ἰοσᾶς. οἨ επ {ια φοαΐ ΤΠ] ταρίιᾶ 
τσ]εείς, ογ Ροϊπίεᾶ ὑγίφαᾶες Ποπ. ΘΟἱ]νογε ιοί] 
ναςί Τηρἠωαπ Ταφε, ὅο. 

75. ἵπποι δὲ κ.τ.λ. Τὲ ἔρεᾳποπί]γ Ἱπαρ- 
Ῥεης (]ιαί ἕκαστος ἵ5 {ουπὰά πο οη]γ να 
τετὸ 1 Ώνε Ρ]αταὶΣ Ῥαέ, ας ἵη ἐμῖ» Ἰηδίαπσε, 

1ῃ αρροβῖ(ῖοη σν α ποπηΏ ἵπ {πο Ρρίπτα], ἴτ 
ογάεσ {ο πια] α. Τα]]ευ ἀεβηϊίοη. Όοπι- 
Ρατε Π. Ε. 878. Ἡ. 175. 185. Σ. 496. 3οπιε- 
εππες {Πε τετρ ἵ5 {οαπά ἵπ {πε εἴπσαίατ, 
Ώποασ]ῃ {1 πο ἵ5 ἵπ πο Ῥ]ατα]. Τη ἴπε 
Φ4Π16 νναγ πᾶς ἶ5 πδεᾶ ἵπ . Π. 26056: απἀ 
50 αἶδο φπΐσφπε πι Πωαίτη. 

185. γαῖαν ἱμάσσῃ, 1.6. πλήσσφμ. Ει- 
πῖπο Ῥεγομίίαί. Ἠεκιοα. Τηεοσ. 866. ἐπεί 
µιν δάµασε πληγῆσιν ἱμάσσας. ΗΕΣΝΕ. 
15 αΡρεατς Ίτοπι ΦίΤαΡοΟ, «1οδερῃτβ, απᾶά 
οίπετς, α5 ννε]] αξ {πε τποτθ πιοάετη {τανε]- 
Ἰεν Ῥοεματί (6εος. ῥαεν. ΤΠ. 6), ναι ἔἶια 
"Αριμοι, ΠοΏσ ΝΊΟσα Ἠοπιοτ Ἠαξ Πχεὰ {ιο 
866πο6 οἱ {με ἀε[εαί αιᾶ Ἱπορτίδοηπαεπίέ οἳ 
Όλα ρῖαπί ΤΥΡΒΟΠ, ατα {με 54Π16 ας ἴ]ιθ 
γτίαη5.  Ηεπεε 1ὲ 15 εοπ]οείατεά ὃν Μτ. 
Ὑ)οοά, ἵπ. 5 Έπεαν οἩπ Ἠόππεν, ἐμαί ἴε 
βίου ἶς α πιγίμο]οσῖσα] Ἰπνοπέίοη, Ῥαῖ]έ 
ἩῬο. πε Ταΐε οἳ πε οἶθίες οἱ Βοάοπι απᾶ 
οπιογγμα; απᾶ Ἰε 15 οοπβτπιεᾷ ἵηπ Πῖ5 
ορ]ηῖοη Ὦ} {πο αἰτ]κῖηπσ αἰπημίπᾶε π ίπθ 
αγεεὶς απά 1 εν]θ]ι αοσοιπί5 οἳ {πε ἹππρΙείγ 
πνμ]ο] ἆχγειν ἀοῑνπ ἴε ἀῑνίπε νεησεαηοεο. 
Ῥεο ποίε οἳ Ἡ. Α. 405. Ὑ]ησί], απά αἴτετ 
Ἠϊπα λε σοπετα]έγ οἳ Παπ Ῥοείβ, Ἠανο 
γειηογνεά {πε 8ο6Πθ ο {πε {α0]ο {ο ἴ]ιθ 
ν]οϊπϊεγ οἳ ΝαΡΙε, (οις] χεῖν τωγ(]ο]οσγ 
5 {ογπιεά ἩροἨ (Πῖβ Ῥαδβασε οἳ Ἠοππεν, 
Ὑπρ. Απ. ΙΧ. 715. Τωπῃ εοπδέη Εγου]ηία 
αἴία ἰγοπιῖέ, αγ ηιφιε σιδ[ε Γπαγίπιε «Γοτῖθ 
πιρεγῖϊς ἱπιροδία Τηρ]ιωο.--- Γπατῖππε 15 {οτπι- 
εᾱ {ποπι έχε (πνο γγογάς εἰν ᾿Αρίμοις οἳ ια 
ἄτεε]ς Ροεί; βοπιενηαί ἵπ {ο 5απ1ε ΠΙΣΠ- 
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7856 

Τρωσὶν ὃ ἄγγελος ἦλθε ποδήνεµος ὠκέα Ἶρις 

Πὰρ Διὸς αἰγιόχοιο σὺν ἀγγελίῃ ἀλεγεινῇ. 
Οἳ δ᾽ ἀγορὰς ἀγόρευον ἐπὶ Ἡριάμοιο θύρησι 

Πάντες ὁμηγερέες, ἡμὲν νέοι, ἠδὲ γέροντες. 

᾽Αγχοῦ ὃ ἱσταμένη προσέφη πόδας ὠκέα Ἶρις, 790 

Ἐϊσατο δὲ φθογγὴν υἷί Ἡριάμοιο Πολίτη, 
Ἱ Ν πτ 

Ὃς Τρώων σκοπὸς ἶζε, ποδωκείῃσι πεποιθὼς, 
Τύ ιν / ῴ / / ύμβῳ ἔπ᾽ ἀκροτάτῳ Αἰσυήταο γέροντος, 

Δέγμενος ὁππύότε ναῦφιν ἀφορμηθεῖεν ᾿Αχαιοί. 

Τῳ µιν ἐεισαμένη µετέφη πόδας ὠκέα Ἶρις" 7905 

Ὦ γέρον, αἰεί τοι μῦθοι φίλοι ἄκριτοί εἰσιν, 
ο α ο σα -ᾱ κ . Γό 3 ’ 2/ 
Ὡς ποτ᾽ ἐπ᾽ εἰρήνης πόλεμος ὃ ἀλίαστος ὄρωρεν. 

΄Ἡ μὲν δὴ µάλα πολλὰ µάχας εἰσήλυθον ἀνδρῶν, 
ο] .” ”/ ” ” Ἀ ”/ 

Αλλ᾽ οὕπω τοιόνδε τοσόνδε τε λαὺν ὕὅπωπα' 

Λίην γὰρ φύλλοισιν ἐοικότες ἢ ψαμάθοισιν 800 
”/ / / Νο” Ερχονται πεδίοιο, µαχησόμενοι περὶ ἄστυ. 
ο ω 

Ἐκτορ, σοὶ δὲ μάλιστ᾽ ἐπιτέλλομαι, ὧδέ γε ῥέξαι 
Πολλοὶ γὰρ κατὰ ἄστυ μέγα Ἡριάμου ἐπίκουροι, 
Ἕλλλη ὃ ἄλλων γλῶσσα πολυσπερέων ἀνθρώπων' 
πιοῖ 9/ κ , το) ”/ 
οισιν ἑκαστος ανηρ σηµαιγετω; οισι περ αρχει, 8056 

Τῶν ὃ) ἐξηγείσθω, κοσμησάµενος πολιήτας. 

ἨΘΥ, 54Υ9 ΟἸαγ]κα, α5 ἔ]ο ΤΠ οσἱονὶ ἴποπι 
χἄτεροι. Τε ἄιγιπι οιδίῖε οἳ Ὑ]ται] εν]- 
ἀειί]γ οογγεβροπᾶς νν]θι Τυφωεος εὐνὰς οἳ 
Ἠοπιες. Όοπιραχο Ἡ. Ω. 610. Τί μοι] 
8θεῖΏ ἐἶναί Υατρι] αΏιχεᾶ ο παπιθ {ο {ο 
Πέ]ε Ιδ]αιά Ῥϊέπεειδα, πηραν Ναρ]Ιε5. Θεθ 
ἔπο Βέλο]αδί οπ ΑΡο!Ι. Ἠλοά. 11. 1215. 
Ῥ]ΠΥ (111. ϐ) ενεη αβδετί5 (λαέ {ιο Βαπ1θ 
Ἰδ]απά 16 Ιπθεπάεά ὮΥ Ἠοπιεγ. Ο4 {χε {- 
Ῥα]οις Πϊδίογγ οἱ Έγρποη, 56ε Β]οπιβε]άΒ 
61085. οπ 9βεῃ. Ἐτυπῃ. 9569, απά {ο αιι- 
Ώον]ες ἴΊενε οἶέεᾶ. 

786. διεπρησσον πεδίοιο. Τπενγε ἶ5 απ 
ε]]ρείς οἱ ὁδὸν οἵ πορείαν. Βο αραῖπ 1]. Ὁ. 
14. Θεε ο) ΤΠ. Α. 4δΙ. 
87. σὺν ἀγγ. ἀλεγεινῃ. ἸἈΝαπηε]γ, να θι 

ἴο ἠάϊπρς ναί ἴλο ἄτοαε]κς, νο {Ἴλεγ Ἠαά 
Ἠοροαᾶ {]ιαέ ἴΊε βεσθβδΙοη οἱ ΑοΠί]]ες πνοι]ά 
οὐ]]σε {επῃ {ο ταῖ8ε {]ιε βἶορε, Ίνετο [ουπαῖης 
1η Ῥα{{]ε-αΙΤΑΥ. 

Ἴδ8. ἐπὶ Πριάμοιο θύρῃσι. 19 να 4η 
εατ]γ ουβίοπῃ {ο Ἰο]ά πιθείῖησς οἩ πηαί{ες οί 
Ρτεαί ριρ]]ο Ἱμέεγεβί, 15 γγε]] ας {ος ]αά1οἶα] 
Ιπαπ]τῖες, η 6ο Ῥοχο] οἱ {με τογα] Ρρα]ασο. 
Βεε Χεῃ. ΟΥτ.Ι. 2.3. Απαῦ. ]. 9. 9. Έταςθβ 
οἳ ια Ῥγαοίῖος απο {οαπά αἱδο ἵπ ΗοΙγ 
τε Βεο Ώειί. κκ. 15. Τραί. κχὶκ. 2]. 
ΑΠΙΟΒ ν. 10. Ἠεποε 1έ 15 ροββίρ]ο {]ιαί ἴπο 
βεαί οἳ ένο Τιγ]ῖςη επαρῖτο 15 βΗ1] οα]]εᾶ 
Ώιε ΟΜοπιαπ Ῥοτίε. Οἱ ἀγορὰς ἀγορεύειν, 

απᾶ Αἰππί]αγ. ΡΙΘΟΠΛΦΠΙ5, 56ο Ῥεπί. αν. Ρ. 
241. ποίε ΟΠ ΒΟΡΙΠ. Αηΐ. 6δ1, αιά οἩ ΕΓ, 
Ῥ]μωοῃ. 66. Ρ. 308. 

791. Πολίτφ. Οἱ 5 ρορί-Ηοπιενῖς Γαΐθ, 
5εε τρ. «Ἐπ. Π. 526. Υ. 646. 

795. τύμβῳ Αἰσυήταο. ΌΟπ πε {οπιυ8 
οἱ {πε αποϊεηί5, 566 {μο ποίθ οἩ ΘοΡΗ. ΑΠ. 
848. Ῥεπί. τ. Ρ. 267, απά οἩ Ἡ. Π. 457. 
Έγοπι ἐλαί οἱ ᾖ’βγείας, πετε 56ΕΠ15 {0 Ἰανο 
Ῥεοι 4η οχίεηβῖνο νῖθυν οἳ ο τεοῖιῃ 
Βοεί, απιᾶ οἳ {λα Ρρ]αΐπ Ῥείνεεη {ια ἔννο 
11ν6υβ, Φοδιηβπάου απά Ἀπιοῖ. ΟΕ εινα 
Β4Π16 Παίητο 85 ἴ]ε ΠΠ] Παΐσα, ννπῖσ] 
Ἰαά οτἱσίπα]]γ Όεεπ {]ε (οπ1ρ οἱ ἠιο Αππα: 
που Μγτίηα (Υν. 819, 814). Ῥίαρο (ΧΙΙ. 
Ρ. 409) ρῖνεν απ αοσοιπέ οἳ βενεγα] {οΠ1ΡΡΒ 
οἳ με Ἰετοςβ ιο {οαρᾗί αἱ Έτου, ννηῖσ]ι 
ννογθ 5Μ1]] {ο Ὦς ΒΕΕΠ, ΟΠ {πε 5Ίιογο οἱ ἴῑα 
Ἠε]]εβροηέ, ἵπ Πϊ5 Μππθ. ΕΒεβίἀεΒ οβο οἱ 
Ῥαΐγοσ]αβ απᾶ ΑτοιιοσἩιΒ, ο ΠΕΠ{ΙΟΠΒ 
Ρανίιου]ατ]γ {αί οἳ Αοή]εδ, πεαν {πε 
«Ἔρεαη, απᾶ οἱ Α]ακ πεαγ ο Ἠ]ιορίεαι 
Ῥτοπιοπ{οχγ. 

Ἴ96. μῦθοι ἄκριτοι. 
246. 

805. Τε ρατίε]ε γὰρ τείετς {ο α 51)ρ- 
Ῥχοββοά οἶαιδε, νν]]ο]ι 15 πας βαρρ]ῖοά ὮΥ 
ΟἸατκε: ατα, πε (ια ογζαίιιγ οοπ]ιβίο; ΤάΠΑ 
πιωὲ ο. Ῥεθ οἩ 1]. Α. 125. 

Φθθ 3Ρούθ, οἨ γ. 
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9’ ν” 
ὋὪς ἔφαθ” "Έκτωρ ὃ οὔτι θεᾶς ἔπος ἠγνοίησεν, 

Αἶψα δὲ λῦσ᾽ ἀγορήν' ἐπὶ τεύχεα ὃ ἐσσεύοντο. γορη 
Παᾶσαι ὃ ὠἴγνυντο πύλαι, ἐκ ὃ ἔσσυτο λαὺς, 

Πεζοί θ’, ἱππῆές τε' πολὺς ὃ) ὀρυμαγδὸς ὀρώρει. δ10 

"στι δέτις προπάροιθε πόλεος αἰπεῖα κολώνη, 

Ἐν πεδίῳ ἀπάνευθε, περίδροµος ἔνθα καὶ ἔνθα" 
Τὴν ἦτοι ἄνδρες Βατίειαν κικλήσκουσιν Ἰν Ἰ] 2 

᾿Αθάνατοι δέ τε σῆμα πολυσκάρθµοιο Μυρίνης. 

"Ενθα τότε Τρώές τε διέκριθεν ἠδ ἐπίκουροι. δΙ15 

Τρωσὶ μὲν ἡγεμόνευε μέγας κορυθαίολος “Έκτωρ 

Πριαμίδης' ἅμα τῴῷγε πολὺ πλεῖστοι καὶ ἄριστοι 
Λαοὶ θωρήσσοντο, µεµαότες ἐγχείῃσι. 

Δαρδανίων αὖτ᾽ ἦρχεν ἐὺς πάϊς ᾽Αγχίσαο, 
Αἰνείας, τὸν ὑπ) ᾽Αγχίσῃ τέκε δἵ ᾿Αφροδίτη 520 

Ἰδῆς ἐν κνημοῖσι, θεὰ β/ροτῷ εὐνηθεῖσα, 

Οὐκ οἷος' ἅμα τῴγε δύω ᾿Αντήνορος υἴε, 
. / ’ ”- / / ιοί ώ ” 
Αρχέλοχός τ, Ακάµας τε, μάχης εὖ εἰδότε πάσης. 

Οἳ δε Ζέλειαν ἔναιον ὑπαὶ πόδα νείατον Ίδης, 

᾿᾽Αϕνειοὶ, πίνοντες ὕδωρ µέλαν Αἰσήποιο, 85256 

Τρῶες' τῶν αὖτ᾽ ἤρχε Λυκάονος ἀγλαὸς υἱὸς, 

Πάνδαρος, ᾧ καὶ τόξον ᾿Απόλλων αὐτὸς ἔδωκεν. 

Οἳ δ’ ἄρ᾽.Αδρήστειάν τ’ εἶχον, καὶ δῆμον ᾽Απαισοῦ, 
Καὶ Πιτύειαν ἔχον, καὶ Τηρείης ὄρος αἰπύ' 

Τῶν ἠἦρχ "Αδρηστός τε καὶ "Αμϕιος λινοθώρηξ, 880 

Υἴῖε δύω Μέροπος Περκωσίου. ὃς περὶ πάντων ϱ ρ 
” / 2 Ὦν Δ - ”! 
Η.δεε µαντοσύνας, οὐδὲ οὓς παῖδας ἔασκε ν] 

Στείχειν ἐς πόλεμον φθισήνορα" τὼ δέ οἱ οὔτι ) μΜ 
-- Ἱ / 

Πειθέσθην, Κῆρες γὰρ ἄγον µέλανος θανάτοιο. 
Α 

Οἳ ὃ ἄρα Περκώτην καὶ Πράκτιον ἀμφενέμοντο, 836 

Καὶ Σηστὸν καὶ "Αβυδον ἔχον, καὶ δῖαν ᾿Αρίσβην' 

809. πᾶσαι πύλαι. 9εε οἩ ΤΠ. Ρ. 145. 
819. τὴν ἦτοι ἄνδρες κ.τ.λ. 6ε οἨ ΤΠ. 

Α. 405. 
814. πολυσκάρθµοιο. Θε]Πο]. πολυκινή- 

του, ταχείας σκαρθμὸς γὰρ ἡ τῶν ποδῶν 
κίνησις. Έτοπα σκαίρω, δα[ΐο. Αεοοτᾶῖηπσ 
{ο {ο ΘοΠο]αςί, ἈΤγτίπα Ίνα οΠ6 οἳ {πε 
ΑΠΙΑΖΟΗ5; οἱ νλοπι, 56ε οπ Π. Γ. 1899. 

816. κορυθαίολος. Φιοἱᾖῖ, αοῖτο. Ῥοτρ!γ. 
Ωπε5ί. Ἠοπι. ὃ. ὁ συνεχῶς κινῶν τὴν 
κόρυθα. Τ]ή5 56επης {ο Ῥο {πε γεα] ππεαΠ- 
ης οἳ ἴπε ερϊθπεί, ανν] 15 οοπεῖπαα]]γ 
αΡρΗεᾶᾷ {ο ἨΗεοίος; απά 1ὲ 15 έμις οχρ]αϊπαά 
ὮΥ {λε εμο]αςί: διὰ τὰς ἐν πολέμῳ συν- 
εχεῖς καὶ σφοδρὰς ἐνεργείας. Ο{πενς γείογ 
16 ΕΙΠΙΡΙΥ {ο {πο νατιεραίεά Ῥ]απιε οἱ έλα 
Ἠε]πιεί. Βπό 5εε οἩ ΤΠ. Δ. 186. Έοτ απ 
αεοοπηί οἳ πε 5ενετα] Ῥ]ασθ5 ππεηθῖοπεᾶ 

ἵπ {Πο οηβηῖηςσ οηππ]ετα[ίοπ οἱ έμε Τγο]απβ 
απάᾶ {πεῖν α]]ῑθς. ἐα ςαάεπέ 15 τείετνεᾶ {ο 
ἨΤοος5 (οπιραγαίίνο }ἶειο οἱ ο αποϊεπέ 
απᾶ Ῥγεδεπί κΦίαίΐαο οἱ ἴ]ε Ίγοαᾶς. 

819. Δαρδανίων. Ἀεε Ἠεγπε”5 ΒἰχίἩ 
Ἐκουσεδας οἩ Ὑπςσ. η. ΤΙ. 

829. ᾿Αρχέλοχος. Τῆ6 παππε, ένας νντ]έ- 
{εῃ ἵπ {πε Ῥεδέ ΜΡΡ., αβθη]αίες νι ᾿Αρ- 
χέδηµος, Αρχέτιμος, Αρχέλαος, ἀρχέκακοο, 
αρχεπτόλεµος, απιᾶ οίμεχ σοπιρουπά5 οἳ {ια 
5416 οἶας». Ὑπ]σο ᾿Αρχίλοχος. 

859. τὼ δὲ οἱ οὔτι κ.τ.λ. 1 βαπι. Ἱ]. 26. 
ΤΙΧΧ. καὶ οὐκ ἤκουον τῆς φωνῆς τοῦ πα- 
τρὸς αὐτῶν, ὅτι βουλόμενος ἐβούλετο Κύ- 
ριος διαφθεῖραι αὐτούς. 

854. Κῆρες θανάτοιο. 966 3Ώονο, ΟΠ Υ. 
903. 

806, "Αβυδον. ΑὈγάπς, {απιεᾶ {ο ἴα 



ΟΜΗΡΟΥ ἼΙΔΙΑΔΟΣ ΕΒ’. 107 

Των αὖθ) Ὑρτακίδης ἦρχ "Ασιος, ὄρχαμος ἀνδρών, 

”"Ασιος Ὑρτακίδης, ὃν ᾿Αρίσβηθεν φέρον ἵπποι 

Αἴθωνες, μεγάλοι, ποταμοῦ ἀπὸ Σελλήεντος. 

Ἱππόθοος ὃ ἄγε φῦλα Πελασγών ἐγχεσιμώρων, 840 

Τών, οἳ Λάρισσαν ἐριβώλακα ναιετάασκον’ 
Τών ἠρχ' Ἱππόθοός τε, Πύλαιός τ’, ὄζος Αρηος, 

Ὑἷε δύω Λήθοιο Πελασγοῦ Τευταμίδαο. 
Αὐτὰρ Θρήϊκας ἠγ᾽ ᾿Ακάμας, καὶ Πείροος ἥρως, 

Ὅσσους Ἑλλήσποντος ἀγάῤῥοος ἐντὸς ἐέργει. δ45 

Εὔφημος ὃ ἀρχὸς Κικόνων ἦν αἰχμητάων, 

Υἱὸς Τροιζήνοιο Διοτρεφέος Κεάδαο. 

Αὐτὰρ Πυραίχμης ἄγε Παίονας ἀγκυλοτόξους 

Τηλόθεν ἐξ ᾽Αμυδῶνος, ἀπ᾿ 

᾿Αξιοῦ, οὗ κάλλιστον ὕδωρ ἐπικίδναται αἴῃ. 

᾿Αξιοῦ εὐρὺ ῥέοντος, 
8560 

Παφλαγόνων ὃ) ἡγεῖτο Πυλαιμένεος λάσιον κηρ 
Εξ ῬἩ - ὀθ ς ιό / } / νετῶν, ὅθεν ἡμιόνων γένος ἀγροτεράων, 

σος / 3 9 / 2 / Οἵ ρα Κύτωρον ἔχον, καὶ Σήσαμον ἀμφενέμοντο, 
. { / ΔΝ Δ / 9 ο) 

Αμφί τε Παρθένιον ποταμὸν κλυτὰ δώματ᾽ ἔναιον, 

Ῥτιάρο οἳ Χενχες, απᾶἆ {Πο Ίονες οἱ ἨΠεγο 
απᾶ Τιεππάετ. βΦεε τσ. ἄεουρ. ΤΙ. 258. 
Ονιᾶ. Ἐριξί. 18. Βίαΐ. Τπερ. ΥΠ. δ45. 

841. Λάρισσαν. Τπετε νγεΥε ΠΙΔΠΥ {οΝΠΡΒ 
οἳ ἰἨ]ς παπαθ. Όεε ΡίαΡο ΤΧ. ΡίαρΗ. ΒΥ7. 
{π του. ΤΠαϊ νΥμΙοἩ 15 Ἠεγο πιεαπ{ ]αΥ αΡοιιῦ 
1000 βίαάία 5ου{Ἡ οἳ Ττογ. 

845. ἀγάῤῥοος. διοῤᾖᾶ- -Ποιοῖπρ ταρίᾶ. 
Ῥε]ιο]. ἄγαν ῥοωδῆ, ὅ ἐστι σφοδρὰ ῥεύ- 
µατα ἔχοντα. Τ115 αἀ]εσίϊνο 56ΕΤΠΒ {ο ἵπι- 
ΡΙΥ, ὕναί ἨΠοπιογ οοηδΙἀετεᾶ {ιο Ηε]]εβροπί 
ΠΊΘΥΕΙΥ α5 α Τἱ9σγ, απᾶ 5ο Ἱν ἵ5 αοίπδ]]γ 
εα]]οᾷ ὮΥ Ἠετοάοίαβ; 195, {Πποισ] τεα]]γ α 
5εα, 16 15 ΠΥΤΟΙΥΕΥ {Παπ ΠΙΠΥ τῖνετς. Ἠεπσα 
Ἐπδίαίβῖαβ απᾶ οἴποτς Ἰανα επάεαγοιγοᾶ 
{ο εχρ]αῖη αν/αΥ {ο ερϊπεῦ πλατὺς, ὑγοαᾶ, 
ν/ηπ]ο]ι 15 αρρ]εᾶ {ο {με Ηε]]ερροπί ἵπ ΤΙ. 
Ἡ. 86. απά εἰδεν]ενο. Βιί 16 5Ποι]ά 56επα 
ἐλαῦ ἴῑε ΒΟΕΠΕΣΥ απᾶ πα βυγτουπαῖης οἨ- 
Ἰθοί5 οοπνογίησ {πο Ἰάεα οἱ α Ώπο τἶναν, 
ταίμεν {ματ α 8568. 15 Ῥτοαᾶ{]ι 15 εβπιαίεά 
ἵῃπ τε[ετοηςθ {ο 15 οἰτοιπιβίαποῬ»ς απᾶ, 
ἰποιρἩ α ΠαγτοΥ απά οοπβπεᾶ 8εα, 1ῦ 
ΤΗΥ 5{]] Ῥεο οοηβδιἀσγεά 45 α. Ῥτουά απά 
ταρ]ᾶ τΊνεν. Όεο Ἡ/οος”ς [ρεδογίρίϊοπ οἱ ἴ]ιε 
Τποαᾶο. 

846. Κικόνων. Ῥεε Ηοτοά. ΥΠΤ. 59. 
848. ἀγκυλοτόξους. Πατοἴπφ ογοο]ιεά ὁοιῦβ. 

Τμας νε Ἠωνε ἀγκύλα τόξα, ἵπ ΤΙ. Ε. 209. 
7. 922. Ῥοπιθ ἀετῖνε 16 {οπι ἀγκύλη, α 
αἰγίπφ οἳ {λοπφ, ννΠΙΕἩ γνας Ηχος {ο ἴ]ιο πῖά- 
ἀἱο οἳ {πε β]ια[ξ, ἵπ οτάεν {ο ἄτανν 1 Ῥασ]ς 
αραϊπ: Τη νΥηῖοἩ σ85ε, ίπο ἁατί να5 α]]εά 
µεσάγκυλον, αξ ἵπ Εαν. Ῥπαῃ. 1157. ἘῬπί 
ἐμῖ5 18 Ίες Ῥτοραβ]ε. Ἔ]ε εἴπαϊ]αν 60Π]- 
Ῥουπάβ, ἀγκυλομήτης απᾶ ἀγκυλοχείλης, 

οσο ἵπ ΤΙ. Β. 205. ΤΙ. 4285. ΟΕ ὕιο Ῥα- 
οπῖαπς, 5εο Ἠετοά. Υ. 19. 

650. ᾿Αξιοῦ, οὗ κἄλλιστον κ.τ.λ. Αο- 
εογάϊῖης {ο {5 τεαᾶῖησ, {ο νεγ5ο ϱ]οι]ά 
Ώ]θαἩ {μα αι ἄῑ[ιιδε {ς θεαιωίγιῖ 
τυαίεγ οὐ ἴ]ιο ἰαπᾶ. Βταῖ νε αγ αβειιγοά 
ὮΥ Βίαβρο, ἰΠαί Απίαδ να ο πιαάάγ τὶ- 
γεν, απᾶ ἴ]παί {ο αποϊοπίέ5 απάρτβίοοά 16 
Ένας: αμα, ἴἶαί πεσεῖτε ὑπίο ἵ βευεγαῖ 
ὑεαιίγωῖ γζοογ. Τε ον]θοῖθπι Ἰ]ος Ιπ ία 
Ἰαδέ ννονά οἳ ἴῑο γεγςο, αἴῃ, νε] ΘααῬο 
χοαάς Αἴης, απᾶά Ιπίετρτεί5 οἱ {ια τῖνεν 
ἄΐα, νο5ο πναΐαυ5 ννετο ρουχα Ιπίο ἴ]α 
Αχίηπδ, Ἠονψενοεν, Ἠοπιεγ ἀθβοτῖρες {15 
νετ αστοραΡΙγ {ο 1ο νι]σαν τεάϊπα 1π 
Ἡ. Φ. 158. ᾿᾽Αξιοῦ ὃς κάλλιστον ὕδωρ ἐπὶ 
γαῖαν ἵησιν. Ῥορε. ΤΠ Ἰπο, Ἠονψενετ, 
ἀοθβ πού αΡρααχ ΊῃΠ5οπιο ΜΡΟ. Αποίΐμες 
τεβ(Ίηρ 15 αἶαν. 

85]. Ἠυλαιμένεος λάσιον κῆρ. ΤΙΙ5 1β 
α ΡΙΕΟΠΗΡΠΥ βΙπηϊ]αΥ {ο {λαῦ ποᾶσαᾶ 1π γ. 
65686. ο 1’ αἸποπισς, 566 ΤΠ. Ε. 676. 5αα. 

865. ἐξ ̓ Ενετῶν, ὅθεν κ.τ.λ. Τ16β8ε Ῥ6ο- 
ΡΙο ννετα ἴμο Ενδί Ιπμαριίωπίς οἱ Ῥαρβ]α- 
ροπῖα. Αἴῑεν ἴ]με Ττο]α να, Πογ ραδβαᾶ, 
νη(ᾗ ΑΠίΕΠΟΣ, Ιπίο Τ/4]Υ, απά Ῥι]]{ ἴ]ιο οἵίγ, 
πον/ ολ]]οᾷ Ὑεπίσα, προπ {Πο Αάτίαξίο πα], 
Φεο Ὑπγρ. Αη. Ι. 249. Την. 1. Ἱ. Τπ Ἠο- 
ΠΙΘΥ”5 {ππο, {6γ 866ΠΙ {0 Ίανο Ῥεαεῃ 16- 
ππαγκαΡ]ο {ος α Ῥγθεά οἳ πια]εβ; απά 1π 
Α4ἴ6Υ {πχες {ιο Ὑεπείϊαπ Ἠοχβθβ Ὕεγο λα 
1η05έ οε]εργαίεᾶ 1Π ἴε (τεσῖαπ ΕατηςΡ, 
ΗεβγεΙ. Ἐνετίδας: πώλους στεφανηφό- 
ρους, ἀπὸ τῆς περὶ ᾿Αδρίαν ᾿νετίδος' δια- 
φέρουσι γὰρ ἐκεῖ. Όοπιρατα Ῥας. Πρ). 
29011 απὰ 5ος Μου]ς αἲ . 
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8656 

Αὐτὰρ ᾽Αλιζώνων Ὁδίος καὶ ΕἘπίστροφος ἦρχον, 
Τηλόθεν ἐξ ̓ Αλύβης, ὅθεν ἀργύρου ἐστὶ γενέθλη. 

Μυσῶν ἓὲ Χρόμις ἦρχε, καὶ Ἔννομος οἰωνιστής' 

᾽Αλλ) οὐκ οἰωνοῖσιν ἐρύσατο κῆρα µέλαιναν, 

᾽Αλλ) ἐδάμη ὑπὸ χερσὶ ποδώκεος Αἰακίδαο 860 

Ἐν ποταµῷ, ὅθι περ Τρῶας κεράϊζε καὶ ἄλλους. 

Φόρκυς αὖ Φρύγας ἦγε, καὶ ᾿Ασκάνιος θεοειδὴς, 

ΤΗλ᾽ ἐξ ᾽Ασκανίης µέμασαν ὃ ὑσμῖνι µάχεσθαι. 
Μήοσιν αὖ Μέσθλης τε καὶ ᾿Αντιφος ἡγησάσθην, 

ΎΤε Ταλαιμένεος, τὸ Γυγαίη τέκε λίμνη, 865 

Οἳ καὶ Μήονας ἦγον ὑπὸ Τμώλῳ γεγαῶτας. 

Νάστης αὖ Καρῶν ἡγήσατο [βαρ[ββαροφώνων, 

Οἳ Μίλητον ἔχον, Φθιρῶν τ᾽ ὄρος ἀκριτόφυλλον, 

Μαιάνδρου τε ῥοὰς, Μυκάλης τ᾽ αἰπεινὰ κάρηνα᾿ 

Τῶν μὲν ἄρ) ᾽Αμϕίμαχος καὶ Νάστης ἡγησάσθην, 870 

Νάστης, ᾽Αμϕίμαχός τε, Νομίονος ἀγλαὰ τέκνα, 
Ὁ ο κ ”/ όλ / 5) .”/! »/ / 

ς καὶ χρυσὸν ἔχων πόλεμονὸ ἴεν, ἠῦτε κούρη, 

857. ἐξ ᾽Αλύβης, ὅθεν ἀργύρου κ.τ.λ. 
Τ]ιεςα ῬθοΡ]ε αγο ἔἶπε βαπΏς υη( έο ΟἨα1Υ- 
Ῥε5, οἨ {πε Εαχίπο εα. ΤΠε 5ἴ]γεν παῖπες 
Ἰαά {α]εά ἵπ {ιο πια οἱ βίγαρο; Ῥαέ Ἰα 
ΙΠΘΠ{ΙΟΠ5 ἐπαί ἴτοι πἹΙπος Ἠαά ἴπεη Ῥεοῃπ 
ορεπθᾶ, {ον νγηίο]ι εἶνο οοππίσγ Ὑα5 ΑΤἴΕΓ- 
πναγάς οε]εργαίεά. εε Χεῃ. Απαῦ. Υ.ὅ.]. 

869. ἀλλ᾽ οὐκ οἰωνοῖσι κ.τ.λ. ΑΡοΟΙΙ. 
Ἠ]ιοά. ΤΙ. 818. ἀλλά µιν οὔτι Μαντόσυναι 
ἐσάωσαν. Ὑἱϊς. Απ. ΙΧ. 92δ. δεᾷ ποπ αιι- 
σιγίο ροίαῖέ ἀερε[ῖεγε ρεδίεπο. 

861. Τε γετρ κεραϊζω 5ΕΕΠΊ5 {ο Ὦθ πο- 
Επης πἹογο ἴἶαπ α Ροείῖο {οτι οἳ κείρω, 
φαδίο.. Ώαπαπι απᾶ οίμετς, Ποννενεσ, {ο]1ονν 
νο Βο]μο]ίαδε ἵπ ἀετῖνῖης 16 Ίτοπι κέρας, 
οὐγπα: ἀπὸ τῶν τοῖς κεράτοις µαχομένων 
ζώων. ΤΠ 5 οᾳ5θ, ἐπετείονε, 1έ 1 Ῥτο- 
Ρετ]γ εἰσηῖιν οογπἰνιι ἀε]ίσεγε; απᾶ ἔλεπεε 
σεπετα!]γ, {ο ἀεείχοη. Ἀπϊάαδ: κεραῖΐζει' 
πορθεῖ, ἀναιρεῖ, διαρπάζει. Τε τείετεηοε 
18 {ο Π. ᾧ., ιό ἱπῖδ. 

865. Γυγαίη λίμνη. Ῥεε Ἠετοά. Ι. 95. 
806. Ἰῄονας. Τε ἠΓαοπίαπε νενο α{ἴεσ- 

ν/αγάς σα]]εὰ 1,γάΐαπε (Βάαῦο ΧΙΤΠΙ. Ηετοά. 
ΥΠΠ. 74). απά οπε οἳ πείς Κάπσδ, παπιεά 
1άας, ἵ5 πιεπ]οπρᾶ ὮΥ Ῥαΐετου]α5. Τέ 
οοπ]ά πο Ὦθ ἔτοπα Ἠ1π1, Ἠούπενετ, ἐ]ναί ἴπεγ 
εμαπσεά ἐ]εῖς πατηε, 45 πε Ηνεὰ Ίοπς Ρείογε 
Έπε ἆσο οἳ ἩἨοπιεν, νο νο]ά 5οαγοε]γ 
Ἰανε επιριογεά απ αρρε]αίοτ νο Ἠά 
Ῥθθπ {05 ΠΙΔΠΥ ΥεαΥ5 ΙΠ ἀἴδαςο. 

807. Καρῶν βαρβαροφώνων. Τε επδ- 
{έοπι οἳ οα]ῖπσ αἲ] Ἠδίίοπς, εχοερέ {ἔ]απι- 
βε]νος, Βατύαγίαης, ἀἱὰ πο γεῖ Ῥτεναϊ! 
ΑΙΠΟΠΡ ἔιο ἄγεεκς ἴη ένο πιο οἳ ἨΗοπηεγ. 

Τ]πογἆ, Τ. 5. Οὐ μὴν οὐδὲ Βαρβάρους εἴ- 
ρηκεν (Ὅμηρος). διὰ τὸ μηδὲ Ἑλληνάς πω, 
ὡς ἐμοὶ δοκεῖ, ἀντίπαλον εἰς ἓν ὄνομα 
ἀποκεκρίσθαι. Τη τεβρεοῦ {ο ἴπο ερ]ί(]εί 
πηῖοὮ 15 Ἠετε ρῖγεη {ο ἴπε Οατίαηβ, Θ48Ρο 
(15. ΧΤΥ.), ποαρῃ Ἡε ἆοεβ ποὺ οπ{ῖγεΙΥ 
Άστος γη] Τ]ασγαΙάθς, οΏδεσνες, ἐλαί 1έ 
αΡρρ]ῖε5 ποῖ {ο {]νε Ῥεορ]ε, Ὀαέ έο ἐλεῖτ Ίαπ- 
6ιαρε; νΠΙςΙ, ἔτοπι (Πεῖς Ῥεῖπς οοπΒπι- 
8Ί1γ επσασεὰ 1π οοἹππιετος πα ἄγεεςε, 
Ἠαά Ῥεεπ οογταρἰαεἁ Ιπίο α παϊχίατε οἱ (α- 
γίαπ απᾶ ἄτθεὶς Όοπιρατε Ἠετοά. ΤΙ. 67. 
168. Βορ]. Α]. 1265. Ατὶςί. Αν. 200. Αροϊ- 
Ἰοπῖ15 ΕΙΠ]ς5 ας Τε 15 Ιπίεπάεά α5 α 84Ι- 
ο.5Π ΠΡΟΠ ἐπο 0ατίαΠ5, ασαϊηςί πνΠοπη {πο 
Τοπ]αης, ΊνΠο νερο {με ουππίσΥπΠεΠ οἱ {]ια 
Ροεέ, 58επῃ {ο Ἠαγε επἰετίαϊπεά α Ῥονψεγ/[α] 
εηπη(γ. 

872. ἠύτε κούρη. ἨΤΠϊ5 αἲ οποε Ώχεβ 
ἴλε ροεί5 πιεαπίησΣ ΨΙΕἩ 18, {ο ππατ]ς (πο 
εβεπιίπασγ απά ναπΙίγ οἳ Απιρηϊπιασμας; 
ἴησε 16 να5δ ποῦ ππαδαα] {ος {λε απτποιν οἱ 
ἴπο ἨεγοεΒ {ο Ῥε Ἱπ]αϊιά νη(Ἡ σο]ᾱ, α5 (παί 
οἳ ἄἰαπσιας ΤΟΥ Ιηδίαποε (Ἡ. 7. 256). Τῃο 
Β4Π16Ε οΠ5ίΟΠΙ 86ΕΠΙ5 45ο {ο Ἠαγε Ῥεεῃ ο0Ἡ- 
Επαεά ἵπ Ἰαΐεν πιερ. Ἠεπεο ἔλε εχ]ονί- 
αἴῖοη οἱ έπε οοπδα] Ῥαρίτίας, ἵπ Την. Χ. 
99. Άοη ογἰδίας υιίπεγα Γάογε: εἰ ρε Ρἰσία 
αἴφιε αιγαίΐα 5οµία ἐγαπδίτε Γοπιαπιῶ ΡἱΓη, 
εἰ σαπᾶογε ἰμπίσαγιπι ισεπίεπι αοἶεῖι, τὲ 
68 ΠΕΥΥΟ σεταίη, ογιεπίαγ. Το {πε 5απιθ 
οΏεοί 15 ἴ]ε 5ΡεεοἩ οἳ Οᾳ]ρασιβ {ο πα 
Ἐτίίομς, ἵπ Ταο. ΥΠ. Αστῖςο. 92. Ίο ἱενγεαί 
ταπι5 αδρεσίης, αἱ ααγὶ Πισογ αἴφιε αγφεπέϊ, 
σιοᾶά πεφιε ἐεφίέ, πεφιισ τιἰπεγαϊ. 1] τε- 
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Νήπιος, οὐδέ τί οἱ τόγ᾽ ἐπήρκεσε λυγρὸν ὄλεθρον, 

᾽Αλλ’ ἐδάμη ὑπὸ χερσὶ ποδώκεος Αἰακίδαο 
Ἐν ποταμῷ, χρυσὸὺν ὃ ᾽Αχιλεὺς ἐκόμισσε δαΐφρων. 875 

Σαρπηδὼν ὃ᾽ ἦρχε Λυκίων, καὶ Γλαῦκος ἀμύμων, 

Τηλόθεν ἐκ Λυκίης, Ξάνθου ἀπὸ δινήεντος. 

βρεοί {ο {ο οοπιραχΊδοΠ, {Ποετο 15 0Π9 Ρ16- 
οἶδε]γ Αἰππ]]αχ]γ {ο 16 Ίη ἰμο ΑΡροογρΠα! 
Τιοίεν οἱ εγεππῖα] (νον. 9. Τ1ΧΧ.):- Καὶ 
ὥσπερ παρθένῳ Φφιλοκόσμῳ λαμβάνοντες 
χρυσίον, κατασκευάζουσι στεφάνους ἐπὶ 

. 

τὰς κεφαλὰς τῶν θεῶν αὐτῶν. εο 4ἱβο 
ος Ἡ. Ρ. 62. 

875. ἐπήρκεσε. Ῥεο ἂρονο οἨ ν. 990. 
ἨΡΙΗι πε θεπθϊπιοπί «οπΙρᾶΣθ Ῥτου. ΧΙ. 14. 



ΤΗΣ 

ΟΜΗΡΟΥ 

ῬΑψωδ[Α, ἢ 

ΤλΙΑΔΟΣ 

ΓΡΑΜΜΑ, Τ”. 

Ἔπιγραφαί. 

ΟΡΚκΚοΙ. ΜΟΝΟΜΑΣΙΑ ᾽ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ καὶ ΜΕΝΕΔΑΟΥ. 

Ἕβλλως, 

ΓΑΜΜΑ ὃ) ἄρ) ἀμφ Ἑλένης οἷἴοις µόθος ἐστὶν ἀκοίταις. 

ΤΗΕ ΑΡΒάΌΜΕΝΤ. 

ΤΗΕ ΡΌΕΙ, ΟΕ ΜΕΝΕΤΑὉΡ ΑΝΡ ΡΑΒΙΡ. 

Τ19 αττηῖος Ῥείπσ χομάγ {ο 6Πσασο, α 5ἱηρ]ο οοπιραξ ἶ5 αργοεᾶ αροπ Ῥοίψθεπ Μοπε]αιαβ 
απᾶ Ῥατΐ5, ὮΥ ἔῑιε Ιπέεγγεπέῖοη οἳ Ἠεοίος, {ου ἐἶια ἀείετπιϊπαίίοη οἱ ἐἶιε ννατ (νν. Ἱ--- 
120). Ιτῖδ 15 5επί {ο οπ]] Ἠε]εῃ {ο Ῥο]ιο]ά ἴλο ΒΡΙΗΙ. Θ]ο Ἰεπᾶς Ἰετ {ο {9 ννα]]ς 
οἱ Έχογ, πΊετο Ῥτίατη 5αΐθ νηξἩ ΠΒ σοιΠςε]]οτ5, ουβετνῖπς έἶιο ἄτοεῖαπ Ἰοαάθτς ΟΠ 

Όιο Ρ]αΐη Ῥε]ονν; απᾶ Ἠε]ει ρἶναν απ αοσουπέ οἱ ἐἶλο οΠῖθξ οἳ έἶχεπη (121-944). 
Πο Κίπσς5 οἨ εἶί]εν ρατὲ ία]κα {πο εοϊεπιπ οδίἩ {ος {ηο εοπαἴβοπς οἳ {ο οοπιραέ 

(245 519). Τε ἀπε] 6ηφιος, πΥοτοῖη Ῥαγῖς, Ῥοίης ονεγοοπ.ε, ἵ5 »παἰσ]οά Απ/αΥ π 
ε]ουά Ὦγ Ὑεπας, απᾶ ἰγαπβροτίεᾶ {ο Ἠΐ5 αρατίπιοπέ (814-- 389). Β]ιο έπεπ οα]] Ἠε]επ 
{ποπα {λα γνα]]ς, απά Ὀτίησς {1ο Ίουεις ἐοσεί]οτ (985-448). ΑΡΑΠΙΕΙΩΠΟΠ, ΟΠ {Ἠθ 
Ρατί οἳ {1ο τοσίαπς, ἀεππαπᾶς (ια τεβίοτα{ἶοη οἱ Ἠε]ει, απιἆ έλε Ρεγ[ογπιαπος οἱ έ]ιθ 
ατίῖσ]ες (449- 461). 

11ο (ηγερ-απά-νοπΗϊεί]ι ἆαγ ϱ{] «οπεῖπιος ἐῃγοισλοιέ ἐς Ῥοο]ς, Τ]α Θοεπο ἵ5 8ΟΠ16- 
Ώπιος ἵπ {1ο Πε]ά Ῥε[οχο ΤΈτογ, απᾶ 5οπ]ε[ἴπηθς ἵπ Τγου 168εΙ/, 

᾽ΑΥΤΑΡ ἐπεὶ κόσµηθεν ἅμ᾽ | 

ἡγεμόνεσσιν ἕκαστοι, 

Τρῶες μὲν κλαγγῇ τ᾽ ἐνοπῇ τ ἴσαν., ὄρνιθες ὥς" 

᾿Ἠύτε περ κλαγγὴ γεράνων 

2. ἔνοπῃ. Απίιοι. ἄν. ΧΙ. 988. τὴν 
φωνὴν ἐνοπὴν σὲ λέγειν ἐδίδαξεν Ὅμη- 
ρος. Τη {ε οοηβἰταοίίοη έλεγο ἶ5 απ α1]1ρ- 
βἱ5 ο[ἔμο ργεροβίἤοῃ σὺν, κν]σ]ι {γοααθπ(]γ 
ἴα]ες Ῥ]ασε νη(]Ἡ ἐλλο αβ]αΐϊνε, α5δεᾷ αάνοτ- 
ΡίαΗγ: α5 ἵαπ Ἡ. Β. 149. 909. απἆ οἶδο- 
ΝἨθγο. 90 αἷξο σιγῇ, ἵπ ν. δ, νυλ]οὮ οοἵ- 
ΥΕΡΡΟΠά5 ΙνΙ{ έε ΒἰπηΙ]αχ α5α ΟΕ {πε Τιαξῖπ 
φἰζεμίίο. Ἀεε Ὢο5, ΕΗΡ5. απ. Ρ. 4689. 

ὃ. ἠὔτε περ κλαγγὴ κ.τ.λ. Ίπ ί8 

πέλει οὐρανόθι πρὸ, 

βἰπ]]]α, έ]χο Ἠ]κεηεςς οοηβῖςί 1π ένο Ροῖπίς, 
{πο ποΐθο, απᾶ ἴ]ε ογάεγ: ἴλε Ἰαέίον 15 5ο 
ομβεσναβ]ε, 45 {ο Ἠαγο σῖνεηπ 8οΠ16 οἱ ίμα 
αποϊεπί5 οΕςβ5ΙΟΠ {ο Ιπιασῖπα, {μαί ἰπο οπι- 
Ῥα(]ϊπς οἳ απ ΑΥΠΙΥ ννας Πτεί ]εαγησᾶ {γοπι 
ἔιο οἶοδε ΠΠὰΏπΠεΣ οἱ Π]σῃΠί οἱ έμεςο 148, 
Ῥαί ἐλῖ5 Ρρατί οἱ ἔἶο ἴπη]α, πο Ρεῖπσ 
ἀϊγοςσί]γ εχρτεςεεᾶ Ὦγ ἴ]ε απί]οΥ, ηας Ῥθδεπ. 
οναχ]οο]κθά Ὦ} 8οπιε Οἱ ἐ]ιθ αοπΙπηΕεΠ{Φ{ΟΥ8. 
ΠΜ ΤηΑΥ Ῥο τεπατ]κεᾶ, ἴῑαί Ἠοπιες ας 
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Αἴτ᾽, ἐπεὶ οὖν χειμῶνα φύγον καὶ ἀθέσφατον ὄμβρον, 
κ. [ὴ νο ». χ Κλαγγῆ ταίγε πίτονται ἔπ 

- ς 

ἸὨκεανοῖο ῥοάων, 6 

᾿Ανδράσι Πυγμµαίοισι φόνον καὶ κῆρα φέρουσαι) 
. /΄ , 8 .”/ , Ηέριαι ὃ ἄρα ταίγε κακὴν ἔριδα προφέρονται. 

κ ᾱ 

οἱ 
2 οφ / / . 9 

αρ ισαν σιγη μενεα πνειοντες Αχαιοὶ, 

Ἐν θυμῷ μεμαῶτες ἀλεξέμεν ἀλλήλοισιν. 
Εὖτ᾽ ὄρεος κορυφῆσι Νότος κατέχευεν ὀμίχλην, 10 

4 . 

Ποιμέσιν οὔτι φίλην, κλέπτῃ δέτε νυκτὸς ἀμείνω, 
Τό / ςΙ ) Ρὶ / ϱ ατα λα ϱ ὃ 
ὀσσον τίς τ επιλεύυσσει, ὀσον τ επι Λααν ιησιν 

ιν / - ς Ν ν [ό 3! ο Ν 
Ὡς αρα των υπο ποσσι κονίσαλος ὥρνυτ ἀελλὴς 

2 ’ ο 4 . π ζα ιά 

Ερχομένων µάλα ὃ ὦκα διέπρησσον πεδίοιο. 

Ρεπεγα]]γ α πνοπᾶεν{α] οοβεποβς ἵη αἲ] ἴπο 
Ραγβσοπ]ανς οἱ Ἠΐς οοπιραγί5οπ8, ποὐννϊ{ῃ- 
βἰαπάϊηρ Ἰθ ἰἔα]κες α ΗῬοετίγ ἵπ Ἠΐ5 ΕΧΡΥΕΡ- 
βἴοη οἱ {λεπι. ο 56ΕΠΙ5 5ο 5αοοπγθ οἳ έο 
πιαῖη Ἰϊ]κεπεςς, ἐ]λαί Ίο ππα]ες πο 5ογπρ]θ 
{ο Ῥ]αγ υν {Πο οἴτοιπιβίαποςϐ; 50Π16- 
πες ὮΥ ἐγαηπβδροβῖης {μα οτάςς οἱ {πεπῃ, 
Βοπιοίἴππες ὮΥ βιρεγαάἁἵπσ {παπι, απά 
ΒΟΠΙΘΗΤΗΕΡ, α5 Ίπ {5 Ῥ]ασε, ΒΥ περ]εοῖης 
ἔηαπι Ίπ 816 8. ΠΙΑΠΠΘΥ, 5 {ο Ίεανε ίμθ 
χεβἀεχ {ο βΙΡΡΙΥ επι Ἠϊπιβε]{, ἘΟΥ {ο 
Ῥτεδεπό οοπιρασίςδοη, 16 Ἠὰ5 Ῥεεῃ {ακεη ὮΥ 
γΥπρ. Απ. Χ. 264, απἆ αρρ]εᾶ {ο {16 εἶα- 
ΠΠΟΙΣ5 οἱ βο]άϊενβ 1π {πο ΒΑΠΙΘ ΠΙΔΏΠΕΥ. 
Φμκαῖες κιὸ πιδίθις αἰγὶ ΒΙγηπιοπίώ ἆαπέ 
εἶφπα ΦΥµε, αίφιο «αίλογα ἰγαπαπέ πι 
φοπίέα, Πιφζιπίφιο ΙΝοίον οἰαπιογό. δεοιπᾶο. 
ῬορΕ. εε Απὶδίοῦ, Η. Α. ΥΤΠΙ. 14. Τί 
ΕΠοι]ά Ὦο ορβετγεᾶ, Πονενον, ἴ]αέ 16 ἆοεβ 
ποῦ χαίαγ {ο {πε σεπενα] β]οιέ, ΥΠ] νν]]ο]ι 
ἄτεεκβ α5 νε] α5 Ττο]αηςδ ταβ]εὰ {ο ο 
οηδεί, Ῥαέ ΠΙΕΓΕ]Υ {ο έλα ἰαπιπ]ίαοιβ ΠῃΟΥ6- 
πιεπύ οἱ {με Ἰαΐίεν. Θεε οἨ 1. Β. 656. ΊΤ]ια 
ΥΘ8ΒΟΠ. οἱ ἐ]]ς ἀῑδογᾶον 15 εχρ]αϊπεά αἱ ἴ]ιο 
ε1ο5ο οἱ α 5Ιπή]αχ Ῥαβδησο ἵπ ΙΙ. Δ. 457. Οὐ 
γὰρ πάντων ἦεν ὁμὸς θρόος, οὐδ' ἴα 
γῆρυς, ᾽Αλλὰ γλῶσσα µέµικτο, πολύκλη- 
τοι δ ἔσαν ἄνδρες. 1 πο Αγπίαχκ, ἠὔτε 
18 {ου ὅτε, ἵπ γΥπ]σ]ι 86ηΏ56 εὖτε ΠΟΤΕ ϱεΠΘ- 
τα]]γ οεσαΥ5: απᾶ ἴπο τε]αίῖνο ἶ5 τεροαίεά 
Ίπ ν. ῶ. 35ο αἈἱ5ο Οἆ. Β. ὁρ7. Θ. 4986. Α 
Εἴπιί]αχ πδασε {5 αἶδο {ουπά ἵη ΠΠ. Οοπι- 
Ρατα Ὑ]μς. ἄεοχσ. 11. 405. Ἠον. 04. 1. 9. 
16. Ὀορ αἱδο οἩ Υ. 409. Ἱπίγα.--οὐρανόθι 
πρὀ. Βελο]. πρὸ τοῦ οὐρανοῦ, ὅ ἐστιν 
ἐν τῷ ἀέρι. 9ο Ἰ. Θ. 557. Ἰλιόθι πρὀ. 
Α. 60. ἠῶθι πρὀ. Ῥεο Μα. αχ. αν. δ 
2507. 

ϐ. ἀνδράσι Πυγμαίοισι. 1ὲ ἵδ νετγ υἨ- 
οεγίαῖπ, απᾶ Ρετ]αρς που νεχγ Ἱπιρογίαηί, 
{ο ἀϊδοονος, ναί Ῥοορίθ αγθ πηθαπέ ὮΥ {5 
ΏΦΠΘ. ΤΠΕΥ ατα Ῥ]ασεά Ὦγ Αχϊδίοί]ε απἀ 
ΒίΤαΡο οἩ {πα Ῥαπ]κ οἱ ία ΝΕ, απᾶ ένα 
Βο]οΠαβὲ ἀθβοτῖρες έπεπα 35 α ἀἰπήπαίῖγο 
Υ30ς οἱ πιεπ 1π Ὄρρεν Εσγρί, ν/]ιο 888ΕΠΙ- 
Ῥ]εά ἵπ {πεῖν Βε]άβ {ον ἴἶο Ραπροβο οί 

βοατίησ {ια 6Γ4Π6Ρ {γοπη {Πεῖγ σον, αἲ 611θ 
ἄπιο οἱ ἐλοῖτ Ῥεγίοᾶῖοα] Ῥαβδασαο {ο ἴιθ 
πνΕΥΠΙΟΥ ο]ϊπιαίο οἱ ἴλο 5ουίΠ. Ῥεο αἱδο 
ῬΗπ. Ν. Η. ΥΠ. 9. Ἴπο ἀεπιγαίον οἳ 
πο παπιο {Τοπ πυγμὴ, α ραπ, απᾶ Όια 
{αρα]οιας ποξῖοπ {οππάεᾷ {ἨεγεοΠ, (λαέ {πεγ 
ἀἷά ποῦ εχκοθεά α. ουΡῖέ 1π βἰαίατα, οαηποῦ 
Ῥο Ἱηπ{εγγεά {ποπ ἩἨοπιεν. 16 πιαγ Ῥο οϐ- 
βογνεᾷ, Πον/ονεγ, α5 α πιαίευ οἱ ογ]οβίϐγ, 
Ειαί νε (απιπιαζὕπ, ε Ῥεορ]ο οἱ ΕΠορηϊσία, 
πιρποηθᾶ {π Ἐζε]ς. χκν. 7, ἔνοπι {1ε οἵσ- 
ουπηδίαποο ἐ]ιαί Πο Ἠεβναεν «απιπιαᾶ 5ἱς- 
πΙβ68 α οί, ατα οα]]εὰ Ὦηγοπιωί ἵπ ια 
Τατ Ὑπ]σαία. 

7. ἔριδα προφέρονται. 0. 7.99. ἔριδα 
προφέρουσαι. Ἠενοᾶ. ΥΠ. 20. μέλλει τις 
ἀντιώσεσθαι πόλεμον προφέρων. ΊΤμε 
{οτοο οἱ ἔἶιο πιάά]ο ἵπ ἴδ Ῥαββασο ἴ5 
ορνίοιβ. Αι]. ἀεΙίας (Ν. Α. 1. 11.) τε- 
4675 σιγῇ ἴο µένεα πγνείοντες, Νε] 18 
α]ορείπεν Ιπαάπηϊδδῖρ]α. 

10. εὗτ᾽ ὄρεος κ.τ.λ. Έτν. ΤρΗ. Τ. 9965. 
Κλεπτῶν γὰρ ἡ νὺξ, τῆς δ' ἀληθείας 
τὸ φῶς. Μακίη. Έγτ. Ῥϊςς. ΙΧ. Φεύγων 
ἥλιον, διώκων νύκτα καὶ ὀμίχλην, ποιμέ- 
σιν οὔτι φίλην, κλέπτῃ ὃ' ἀγαθήν. Ὁ 
μὲν ποιμένι ἔοικεν, ὁ δὲ κλέπτῃ ἔοικεν, καὶ 
γὰρ λανθάνειν εὔχεται. Ἠεπεο Ηοταῦ. 
Ἐρίςι. 1. 16. 62. Ἰοσίει ῥεοσαίΐθ, εἰ /γαι- 
αἶδις οὐ]ίοο πιδει. ἩἨοπιεΥ τεργεβεηί5 
πϊςῦ 48 ΠΙΟ οοπγναπἰθομέ {ο {1 {]1εί, Ῥδ- 
οα156 {χε 5Ίεθρ ατ6 {ποπ ἀἴδρογδεά αβτοας, 
απιά πο {ο]άεὰ 35 ἵπ έἶιε π]ρΗ{.---κατέχευεν. 
Ο//πάεγε εοἶεί: 5εε ο ΠΠ. Α. 97. Β. 141: αιιά 
οἱ ἴ]ιε ραγσ]ο εὖτε οι Τ]. Α. 242. 

19. ἀελλής. ΤΠΗΙ5 αἀ]εσίίνε ἆοαβδ πού 
οσοι οδεν]ενε: ἁαιᾶ {λπεγείουθ 5οπΙΘ 
πιου]ά τεαά αέλλης, ἴλο σοεπ]ήνο οἱ {μα 
ειηβίαπΏνο ἄελλα. ΒιίπΙΝΠΣ ΠΙΕΓΕΙΥ 
βαρσεβί5 α «μαπσε οἱ αεσεη, απιὰ εχΡΙαΙΠΒ 
ἀελλῆς ὮΥ οοπίγααβῖοη {γοπι ἀελλήεις, 38 
τιμῆς {οχ τιµήεις, απᾶ αἰγλῆς {ον αἰγλήεις. 
Τ]ο Ῥαβξασο ἵ5 Ἱπηϊίαίθοά ἵπ «95δοεμ. ΈΠεΡ. 
78. αρ. Απ. ΙΧ. 250. 

14. διέπρησσον πεδίοιο. 
Ἴδο. 

96ο οἩ 1]. Β, 
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15 

Τρωσὶν μὲν προμάχιζεν ᾿Αλέξανδρος θεοειδὴς, 

Παρδαλέην ὤμοισιν ἔχων καὶ καμπύλα τόξα 
Καὶ ξίφος αὐτὰρ ὃ δοῦρε δύω κεκορυθµένα χαλκῷ 
Πάλλων, ᾽Αργείων προκαλίζετο πάντας ἀρίστους 

᾿Αντίβιον µαχέσασθαι ἐν αἰνῇ δηϊοτῆτι. 20 

Τὸν ὃ) ὡς οὖν ἐνόησεν ἀρηΐφιλος Μενέλαος 

᾿Ἐρχόμενον προπάροιθεν ὁμίλου, μακρὰ βιβῶντα, 
Ὥστε λέων ἐχάρη µεγάλῳ ἐπὶ σώματι κύρσας, 

Εὑρὼν ἢ ἔλαφον κεραὸν ἢ ἄγριον αἶγα 
Ἂ 9, Πεινάων᾽ µάλα γάρ τε κατεσθίει, εἴπερ ἂν αὐτὸν 256 

Σεύωνται ταχέες τε κύνες θαλεροί τ᾽ αἰζηοί: 

Ὃς ἐχάρη Μενέλαος, ᾿Αλέξανδρον θεοειδέα 

᾿Οφθαλμοῖσιν ἰδών' φάτο γὰρ τίσεσθαι ἀλείτην' 
Αὐτίκα ὃ ἐξ ὀχέων σὺν τεύχεσιν ἆλτο χαμάζε. 

Τὸν δ) ὡς οὖν ἐνόησεν ᾿Αλέξανδρος θεοειδὴς 30 

Ἐν προμάχοισι φανέντα, κατεπλήγη φίλον ἦτορ' 

"Αψ ὃ᾽ ἑτάρων εἰς ἔθνος ἐχάζετο, κηρ᾽ ἀλεείνων. 

Ὡς ὃ᾽ ὅτετίς τε δράκοντα ἰδὼν παλίνορσος ἀπέστη 

Οὗὔρεος ἐν [ήσσῃς, ὑπό τε τρόμος ἕλλαβε γυῖα, 

"Αψ τ᾽ ἀνεχώρησεν, ὦχρός τέ µιν εἷλε παρειάς' 356 

ὋὪς αὖτις καθ’ ὅμιλον ἔδυ Τρώων ἀγερώχων, 

16. ᾿Αλέξανδρος. ΤΗΙ5 ἵ5 ἴΠε παπιε πΊογθ 
πδιδ]1Υ ρῖνεη Ιπ {1ο Τά {ο πε 8οπ οἳ 
Ῥτίαπα, ΝἩο οαττῖοά οϐῦ Ἠε]εῃ, ἔπαπ {]αῦ 
οἳ Ῥατῖίθ. Ῥεε Πῖ5 Πϊδίοτγ ἵπ Ηγσιη. Ε. 
91. 99. ῬαπξαΠ. Χ. 192. ΟνΙά. Ἐρίϊςε. 6. 

17. παρδαλέην. ΡΙΡΡΙΥ δορὰν, ἃ5 Ιπ 
1. Κ. 459. Βομο]. Αγροϊ]. ΒΠ. σύνηθες τοῖς 
ἥρωσι τὸ δερματοφυρεῖν. Όοπιρατε Π. κ. 
29. Ῥιπᾶ. Ργιμ. ΙΥ. 80. ΑροϊΙ. Ἐμοά. ΤΙ. 
9ρ4. Τ]εοςν. Ι4ΥΙ. ΧΧΥ. 279. 

20. ὥστε λέων ἐχάρη κ.τ.λ. Ὑ]πς. η. 
Χ. 725. Γπηρακίης Μἰαθιία αἰία ἴεο οει 84γρε 
Άετασταπα (Φμαᾶεί επῖπι φεδαπα απιε), οἱ 
Τοτίό Ππᾷασειι ϱοπερενίέ σαργεαπι, αι 5ιγ- 
σεπίεπι ἴπ οογπµα σεγοµπα, (αιᾶεί Ἰήαπς Ίπι- 
ππαπε, ὧἆο. Όοπιρατε Π. Σ. 161. ἨΗεεῖοᾶ. 
Ῥοαί. Ἡ. 4256. Ειδία(Πίας οὔδεγνες οἨ {]5 
Ῥαββασο, {παί {πε απ]ο]ς ππθᾶξδατε, απά {πα 
οπιὶβῖοη οΓ {πε εορα]αίΊνες, αἀπ]ταβ]γ εχ- 
Ῥγε5ς {1ο αν{ίποςς να νΠῖοι {πε Ποπ 
5εῖζε5 απά ἀἆενοιτ5 Ἠῖ5 Ῥτεγ. Α αἴπι]ατ 
ταρ]ά1θγ ἵπ {πο ΠυτΙΗΡεΓς 15 οΏβεγναβ]ε ἵπ 
ν. 46. ΤΠε ρταπιπΙατίαΏ5 Ἠαναο οὈδετνεᾶ 
{λαί Ποππεν αἱνναγ5 18ε5 σῶμα 1ου ἴ]ιο ἄεαᾶ, 
απά δέµας ἴον ἴλα {ἱ9ἱπφ, Ῥοάγ: {ο ν/πίοὮ 
{πε Βοπο]βαςί οῬ]εοίς ἐαῦ {λε Ἠοπ βε]άοπι 
έοαο]ες {πε ἀθαά «ατοαξε. 6 Ιέ οΏβετνεά, 
Ἡονγενεσ, {λαέ πεινάων 15 Ῥτοβαβ!Ιγ αἀάεά 
{ο ππατ]ς ἔ]ε ταγΙ{γ οἵ {πε οοσαΙΤεΠ68. 

28. τίσεσθαι. ΤΗ18 15 {λε τεαᾶῖπς οἳ ἐἶιο 

γεπείαπ ΜΕ. Ὑπ]σο τίσασθαι. Αἲ ἴθ 
8απ1θ {ἴππο, {ποασῃ ]ε5ς πια], Ηενπε ἶ9 ὮΥ 
ΠΟ ΠΠΕΑΠ5 οοττεοί 1π αβδεγίῖηςσ {]λαί {πο 
Ἠοππετῖο πδασο 15 ππΙοτΠ 1Π σἰνίησ ἃ 
Ραΐέατο Ἰπ 15 οοπδίγασοβοη. ΤΠε Μ.55. 
ΥΑΣΥ αἶδο ἵπ νυν. 112. 966. Ἀεε Μαίέ. 6. 
ατ, 5 506. 

95. ὡς δ' ὅτε τίς τε δράκοντα κ. τ.λ. 
γπς. Απ. ΤΙ. 979. Γπιρτουΐδηπι αδρτγῖς 96- 
ζωζΐ φιῖ δεπέῖδις απφιεπι γερή Ἰμιποὶ πῖέρης, 
ἐγερίάιδφιιο γεαρεπίε τε]αφῖέ «4ἱἱοιζεπίειι ἴγαἙ, 
αἳ οσγω]α οο]]α ἠπποπίεηι: Παιᾶ 5εοις ὅ-ο.---- 
παλίνορσος. (ἱατίϊπφ ὃαος: Ίποπι ὄρω, 
φιβοΐο. Ἑίγπι. Ἆἴας. Ρ. 648, 27. Ἠεπεα 
86ο {6 πνοτὰ παλινορµένος, ἵπ ΠΠ. Λ. 996. 
Βο 1έ ἵ5 σεπετα]]γ τεκᾶ, ἐΠοισ] δεραταεᾶ 
Ὦγ Ἠεγπο. ἘΤ]ε εοπιροιπᾶὰ ἄψοῤῥος 18 
πΠογε {τεαπεπί]γ ππεέ νηίἩ: ϱ.6. πίτα γ. 
915. Ἡ. Δ. 162. Η. 419. ὅ., 456. απά εἶδε- 
Νηθγο. 

96. ὣς αὖτις κ.τ.λ. Τ]ε τοίγεαί οἳ 
Ῥατὶς ἵ6 ποί Ἠετε τερτεδεηίεά α5 ῬΡατε]γ 
{πο εβεοί οἱ {εατ; Ῥαέ 16 Ῥτυοεεάεά {γοπα 
Ἠΐ5 5επςο οἳ σαῇ]έ νν]έ] τεδρεοί {0 {1ο Ῥασ- 
ἔἱοπ]ασ ῬετβοἨ οἱ Μεπε]ααςδ. ἩἨε αρρθατεά 
3ὲ {με Ἠεαπά ο {Πο ΑΥΠΙΥ {ο εἨα]]εησε ἐα 
Ῥο]άεςί οἳ έε εΠεΠΙΥ ; ΠΟΣ ἵ5 Πῖ5 εΠαγασίευ 
εἰδεν]ετο ἵηπ έε Τ]αά ὮΥ απγ πιθαης ἐλαίῦ 
οἳ α οοναγἀ. Ἠεοίος, αἲ ἴἶαο επἀ οἱ {ια 
ΦΙκίμ Ῥουο]ς, σοΠ{εξΒδες ἐ]αί πο πιαπ οοπ]ά 
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Δείσας ᾿Ατρέος υἱὸν, ᾿Αλέξανδρος θεοειδής. 
ον δ) ο] , 19ὰ ώ - ε) , ὁ, 

Τὸν ὃ) Ἔκτωρ νείκεσσεν ἰδὼν αἰσχροῖς ἐπέεσσι 
Δύ πΏ ν 88 9 ϱ) Ν 
υσπαρι, ειοος αριστε, γνυναιμανες, Ίπεροπευτα, 

Αἴθ᾽ ὄφελες ἄγονός τ᾽ ἔμεναι, ἄγαμός τ’ απολέσθαι. 40 

Καί κε τὸ [ουλοίµην, καί κεν πολὺ κέρδιον Πεν, 
Ἆ Η οὕτω λώβην τ’ ἔμεναι καὶ ὑπόψιον ἄλλων. 
ῬἩ λ ́ / ” 3: σ 

που καγχαλοωσι καρη κοµοωνγτες χαιοι, 
3 -- / ” 

Φάντες ἀριστῆα πρόµον ἔμμεναι, οὕνεκα καλὸὺν 

ἳ Εἶδος ἔπ᾽' αλλ οὐκ ἔστι [2ίη φρεσὶν, οὐδέτις ἀλκή. 45 
5 ΄ ὃ 318 ε) / η 
Η τοιοσοε εωγν εν ποντοποροισι γεεσσι 

’ / 

Πόντον ἐπιπλώσας, ἑτάρους ἐρίηρας ἀγείρας, 

Μιχθεὶς ἀλλοδαποῖσι, γυναϊκ᾽ εὐειοέ' ανῆγες 
” .᾿ , , ον ε -- 3 , 
Εξ ᾿᾽Απίης γαίης, νυὸν ἀνδρῶν αἰχμητάων, 

- -- / .ᾗ 

Πατρί τε σῷ µέγα πῆμα, πόληϊ τε, παντί τε δήµῳ, 5ο 

Δυσμενέσι μὲν χάρµα, κατηφείην δέ σοι αὐτῷ; 
! . 

Οὐκ ἂν δὴ µείνειας ᾿Αρηΐϕιλον Μενέλαον: 

1πβί]γ τερχολο]ι Ἠϊπω ας ιο]: ΠΟΥ ἶ5 Ίο 5ο 
γαργοθεπίοά ὮΥ Ονίά, νο οορῖοᾶ ἨΠοπιον 
νΕΥΥ οἸοβε]γ. ἵπ {Πο επά οἱ 5 Ἠρὶςί]ο {ο 
Ἠεϊοπ. Τ]ιε πιογα] οἱ Ηοπιοτ 15 πας] ΏΠοΥ, 
Α Έχανε πϊπά, πονγενεν ῬΗπάσά ην ραδ- 
δἶοπ, 5 βεπβῖρ]ε οἱ Υ6ΠΊΟΥΡ6 48 500Π 38 ἴἶιο 
Ἰπ]αγεά ορ]εοῦ Ῥτεδεπίς5 ΙέΡο]ί: απά Ῥατ]β 
ΏΘΥοΥ Ῥο]ανεβ Ἠήπιδε]{ Η] η σναν, Ῥιιξ νν]τοιὰ 
Ἠϊς ερἰτΊί5 ατα ἀερτεβδεά ὮΥ ἶιο εοηβοίοι8- 
4655 Οἱ ΑἩ Ἱπ]αδίσθ. ἨΟΡΗΕ. Ἠσογπο αἱδο 
οῬβοτνας, (μαῦ Ῥατῖς, ἰλοισἩ επραραὰ Ἡ- 
1ΠΟΠΡ .ἐα πρόμαχοι, Νο Ἠετο αἱ ναγ5 
ἨεανΙ]γ αγπιθᾶ, γνας ἨΙπΙΡο]{ ποῖ 5ο ΝΠΙΟΗ, 
{ποισΏ 16 π]σ]έ ἀείον Ἠῖπι {ποια πηεείίης 
Μεπε]αιβ, 985 ηο Ῥχουί οἱ Ρογδοηα] Ο0Υ/- 
αγάϊσς. 

99. Δύσπαρι. Ὁπ]αρρη ΓΓαγΐ. Α βωηῖ- 
Ίαν εοπιροιπᾶ 15 αἰνόπαρις, απ Έπν, Ηεο. 
952. Τ]ιο Υεπαίαπ Ῥο]ο[αδί ας Ρτεβεγνεἆ 
ἔλο {ο]]ον]πσ {γασπιεπί οἱ ἴἶε Ῥοεί Α]ο- 
ΠΙΣΩ: Δύσπαρις, αἰνόπαρις, κακὺὸν Ελλάδι 
βωτιανείρῃ. Ἔλας αἱδο ἵπ Έταν. Οτορί. 
1989. δυσελέναςο. ΟΕ ἴἶο β4Π1θ οἶαθθ 168 
κακοῖλιον, 1π Οἆ. Τ. 29600. Ψ. 19: αἱδο 56Υε- 
τα] ΠΟΙΠ5 ΘΟΠΗΠΊΟΠ, 38 δυσπατὴρ, δυσµή- 
τηρ, απά {ῑιε Ἠ]κο: Ῥαέ πιογο ραχΠε]ατ]γ 
αἀ]εσίῖνεβ, 45 δύσποτµος, δυσπαθὴς, δις, 
Ὀεο Ῥεπί. αγ. Ἰμεχ. ν. αἰνόμορος. 

40. αἴθ᾽ ὄφελες κ.τ.λ. Ὀεε οἩἳ ΤΠ. Α. 
415. Τπ Οχὶ5 Ρ]ασο, ἄγονος βἰσηίῇος Φογη, 
α5 Ἱἵπ ΡορΗ. (4. Τ. 97. αν. Ῥπωῃ. 16014. 
Ἐπρία(μ. ὁ μὴ γεννηθείς. 1έ ἵ5δ Ώιοχο Ἡδιι- 
αἲ1γ ἴἶνο 5απις ΥΠ ἄτεκνος, οἰέίάίες. Πο 
πα 15 βοπιεν]αί νατιεά Ἰπ βπείοη. Λαρ. 
06. Ἱπ α πν]δ εκρτεβδεά ὮΥ έλα ἘπΙρεγος 
γερρεσοῦῖης Ἠϊπηδε]{. 

4]. καί κε τὸ βουλοίμην. 
λον, 5 Ίπ Τ. Α. 117. 

43, λώβην. Α ἀϊβστασε: [ύ6 ϱγο ρέγ- 

ΒΡΡΙΥ μᾶλ- 

βοπα. Τ1ο οἷᾶ τεπάϊπρ, ἐπόψιον, 15 εα]- 
να]εηέ {ο σοπβρἰοϊεπάμε, νησι, α5 Ενπεςίϊ 
οἈβογνθβ, ἶς βοπιθίίπαθς αιδεά 1π α Ῥαᾶ 8εη5ε 
απ Ταήῃ. ἘῬαέ ὑπόψιον 15 5αρροτίεά 
Όια Ρας αὐλον]ες, απᾶ 15 Ρτείενγες ὉΥ 
Ἠσγηο, νο ταιιάθις 16 ὑποίφας, ταίλλου (αι 
θιβρεσἠί.  Ἠπαδίσήαδ: ὁ δὲ ὑπόψιος ἢ 
τὸν ἐπονείδιστον δηλοῖ καὶ ὕποπτον, ὃν 
τινες ὑποβλέπονται ὕποδρα διὰ τὸ µῖσος, 
ἢ τὸν τοὺς ἄλλους ὑποβλεπόμενον διὰ 
δειλίαν. 

47. ἐρίηρας. ίγοπΦΙ/ αβασ]λεᾶ, οἴοδεῖ 
οοππεσίεᾶ : ἔτοπα ἴλια ἱπίεπθῖνο Ῥαγίσ]ε έρε, 
Ώπᾶ ἄρω, οοπ]ιπο. Ὀαπιπι τοραγάς {ο 
Ρ]ηγα] ἐρίηρες εἶ]ετ α5 α πιοίαρ]ασπι ΤΟΥ 
ἐρίηοροι, 5πος ἴ]ιε ποπαϊπα(]νο ἶ5 ἐρίηρος, ἵ 
Τ]. Δ. 2606: οἱ 48 βγποομα{εά {Ποπ ἐριήρεις, 
Τνοπα (λα {ογπῃ ἐριήρης. Βπί ἃ5 ἐρίηρος 
οσους Ῥιΐ6 ἵη 5 οπο Ῥ]ασθ, ππά ἐρίηρες 
Πνεαιεπ!]γ, ἐπῖδ αβδαπιρίϊοη 566Π15 {ο 6 
βοπιενλαῦ ατρίίνανγ. Το Ἐύγπι. Μ. Υε- 
οοσπίδος αποίῃαν ποπιϊπαίνο ἐριήρ. Ῥσ]ιο]. 
ἐρίηρας. ἄγαν εὐαρμόστους. 

49. ἐξ ᾽Απίης γαίης. 996 οἩ Ἡ. Α. 270. 
---νυόν. Ῥτορετ]γ, α ἁαιιφιίογ-ἵπ-ἷαιω. ἘΠο- 
6Ώπβ, Ἠονενθυ, ΕΙΠΑ] (λα ἴμο ἴουνπι 18 
αδοά ὮΥ ἐλπο Ῥοεί5 ἵπ α γαχ]είγ οἳ 56Π565. 
5ο αἱδο ΛΙ ἵπ Παβϊῃ. 

51. κατηφείην. Ῥοταε τοιᾶ κατηφείη ἵπ 
ιο ποπηπαίΊνθ. απά 5ο Ἠογπο ; 5αρροδίης 
ελα ταίογεποε ΙΠΟΥΘ βιΠία)]ο {ο Ῥατὶ5 λατ 
Ἠε]εῃπ, ΤΠο {αοῦ 15, (λα ποιίηαου αὖθ Ἱπ- 
ἐεπάεὰ, Ῥαῦ ἴπετο 15 απ αρροβίᾶοἩ, ΙνΗΙοΠ 
16 εαπ{να]επί {ο ὅ ἐστι πατρὶ κ. τ.λ., απά 
επιργασῖπᾳ 6 νο] Ῥνεσθεάϊης 5οπΐοπςθ. 
Οοπιραγο Ἡ. Ω. 795. Ὀθε Ποίε 0Π ΒΟΡΗ. 
ανά. Ἐ. 605. Ῥεπύ. ἄτ. ρ.46. Μα. ατ.ατ. 
6 403. 4. 

ὔρ, οὐκ ἂν δὴ µείνειας Α. Μ.; (ομίᾶκί 

1 
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Γνοίης χ’, οἵου φωτὸς ἔχεις θαλερὴν παράκοιτιν. 

Οὐκ ἄν τοι χραίσµῃ κίθαρις, τά τε δῶρ᾽ ᾿Αφροδίτης, 
[ο / / - ολ / ’ 

Η τε κὀµη. το τε εἶδος., ὅτ᾽ ἐν κονίῃσι µιγείης. 556 

᾽Αλλὰ µάλα Τρῶες δειδήµονες' ἦ τέ κεν ἤδη 

Λάϊνον ἔσσο χιτῶνα κακών ἕνεχ᾽, ὕσσα ἔοργας. 

Τὸν ὃ᾽ αὖτε προσέειπεν ᾿Αλέξανδρος θεοειδής" 

Ἔκτορ, ἐπεί µε κατ᾽ αἶσαν ἐνείκεσας, οὐδ) ὑπὲρ αἶσαν' 
ΑΝ 7 

Αἰεί τοι κραδίη, πέλεκυς ὣς, ἐστὶν ἀτειρὴς, 60 
ο 2 - Ν 9 « τμ] , 5/ εἳ η Ος τ εἷσι διὰ δουρὸς ὑπ᾽ ἀνέρος. ὅς ῥά τε τέχνη ' 
Νήϊον ἐκτάμνῃσιν, ὀφέλλει ὃ ἀνδρὸς ἐρωήν' 
ο τς / . ’ / 3 ΄ 

Ὡς τοι ἐνὶ στήθεσσιν ἀτάρβητος νόος ἐστί. 
Μή µοι δῶρ᾽ ἐρατὰ πρόφερε χρυσέης ᾿Αφροδίτης' 

ἔλοιι πιοί ιο]κίαπά ᾖῖπι Ἔλμε ορίαίῖνε 15 
Ένας αςεά πνίἩ ἂν οἵ κε 1π α περαίῖνο Ἱη- 
{εγγοραΊοη, 50 ας {ο ΙΠΙΡΙΥ α ΠΟΤΕ σεπί]ε 
Ιπρογαἤνο. Όοπιρατε ΠΠ. Ε. 52. 450. Κ. 
204. 905. Τη ἴἶιε {ο]ονῖης Ἰπα, ἴΠο 8εη5ε 
πηαςί Ῥε εαρρ]εά {παδ: {Γιο ἀῑαεί «ο, 
ἴλοι αροιζαεί ἴλεπ Ῥεγοεῖνο, ἆο. ΤΠε εοη- 
ἀἰαοπα] Ῥτοροβ]θίοἨ ει εἰ 15 {γεαιεπ{]γ 
οπηἑέθὰ Ἱπ βἴπη]]αγ οοπβίγΙΕΒΟΠ5, α5 1π ΤΙ. 
1. 245. 909: Ἱπειεπᾶ οἳ νυμῖοἩ {ε σοεπ] Ίνα 
αββο]αίε 15 τιδεά ἵπ Ἡ. Κ. 246. ἈῬεε Μαΐί. 
αγ. ατ. 5 614. απ 6256. ποίθ. 

54. οὐκ ἄν τοι χραίσµῃ κ.τ.λ. Τί ϊ5 
τεπιατ]κεά ὮΥ Ὠαοῖετ, ἴλαί Ἠοπιες, Νο 
οε]ευταίες {]ιε ἄτοε]ς {ου ἐλεῖτ Ίοπς Παῖτ 
(κάρη κοµόωντας ᾿Αχαιοὺς), απά Αο]ί]]ες 
{ος Ἠ15 5]κ1]] οἩ. ἔλο ἨαυΡ, πιακες Ἠεοίος, ἴπ 
{Πῖ5 Ῥ]ασε, οὐ]εσί ἔπεπα Ροί] {ο Ῥατῖς. Τπο 
ἄτεεξς5 πουτ]δμεά {πεῖτ Ἠαῖν {ο αβρεατ 
ΏΠοσθ ἀγοαα [ια] {ο έ]ε ΕΠΕΠΙΥ, απά Ρατῖς {ο 
Ῥ]εαςε {1ο εγε5 οἱ ΝΟΠΙΕΠ. Αολί]]ες εαπσ 
{ο Πῖ5 Ίανρ (ια ααί5 οἱ Ἠθγοεςδ, απᾶά Ῥατὶ5 
{πε απΙοιΥ5 οἱ Ίονευ5. Τῆε Β4Π16 ΤΕΆΡΟΠ 
ν/μ]οἩ 1ηα]κες Ἠεσίος Ἰετε ἀϊδρ]εαδεά αἲ 
ἔπεπι, πιαάε Αεχαπάετ α[ιεγιναγᾶ τε[αςε 
{ο 56ο {Πῖς Ίντο οἱ Ρατί5, πΝπεη οὔετεᾶ {ο 
Ῥε 5ΠοινΏ {ο Πϊπῃ, 5 Ἑ]πίατε]ᾗ τε]αίος {]ιο 
5ίοςΥ 1π Ἠῖ5 ογαίΊοη οἱ ἴ]ιε {ογίαπε οἱ Αἰεχ- 
ΑΠά6Γ. ΡοΡΕ. 9εε ΤΙ. Τ. 186. Ῥ]αίατεμ.Υ. 
ΑΙεχ. ο. 16. Παπ. Υ. Η. ΙΧ. 9δ. ΗΠεπεε 
Ἠογταί. Ο. 1. 15. 15. εφιΐσφπαπι, Υ επεγῖς 
Ῥταφίάϊο Ίετοι, «Γεσίε οσφαγίεπι, αγαίαφιε 
Τεπιϊπίς ΓπιῤεΙΙί οἴίλαγα οαγπῖπα ἀνοιᾶςα ----- 
ἴαππεπ, ᾖει{ 8εγις αἀιίίεγος (Υἶπεν Ριίτεγα 
οοἰ[ῖπεἙ. 

ὅΤ. λάϊνον ἔσσο χιτῶνα. Τοι ιυοι]ᾷ 
Ίατε }ιΐ οη α οοαί ο είοπε: ἃ ροείϊσαὶ εκ- 
Ῥτοββίοῦ, ν/μῖο ἀππρ]ῖες Μἰοπίπφ {ο ἀεαί, 
νη]οἩ να α {τεφποπί πιοᾶς οἱ ραπίδῃ. 
Ππθηί 4ΠΠΟΠΡ ἴ]ε αποϊεηί5. Όεε 49ο]. 
Ἐππι. 160. Επτ. Ου. 699. Χεῃ. Ηε]]. 1.9. 
19. Τε 15 5ο Ἰκεννῖδε αδεά ἵηπ Ἰ]μαοῖαη. 
Τ. 1. Ρ. 674. ΤΠε βε]ο]ῖαθέ, Ποννενετ, απἆ 
οὔ]πετς απἀευρίαπά 16 βΙππρ]γ {ο ππεαη, εοριζ- 
έως εξςες, Ἱ. Θ. 1οιέ ωοι[ά ]ιαῦο ὄεεπ ἰαϊίά ἵπ α 
βεριιο]γε ο] Αίοπε. ΌὉοπαιρατε ΑΡο!]. Ἐλοα. 

1. 691. Ῥιμᾶ. Νεπι, ΧΙ. 21. Ὄροι ν]αί 
απο Ῥορο αβδετί5 {παί είοπῖησ ναβ 
πού {πε ῬιπϊεΗπιεπέ οἱ αἀπ]ίετγ απποΏς (]ε 
ΤΈτο]αης, 16 ἆοθβ πο αΡΡεατ: απά (λμαίῖ 1έ 
να5 χεδοτίεᾶ {ο Ιπ ΟΟΠΙΠΙΟΠ ψΙ( οίπεχ 
Ἐπδίετη παΙοπς 15 {αν ποπ Ἱπρτοβαῦ]θ. 
Τη]5 γνας οετίαϊη]γ {πο Ῥεπα]ίγ οἱ πο 1 εν- 
18 Ίαχν. «οἨμπ υΠ. 6. Ἐν δὲ τῷ νόμῳ 
Μωσῆς ἡμῖν ἐνετείλατο τὰς τοιαύτας λιθο- 
βολεῖσθαι. Όοπιρατε ]μενῖί. κκ. 10. Ώου. 
κχι. 22. 

69. Ἔκτορ, ἐπεί µε κ.τ.λ. Ῥεε οἩ . 
Α. 416. ΈΤ]ιε οοπε]αδίοη {ο ε ἆταννη ΓΓΟΠχ 
{118 οοποεββίοι οἳ Ῥατῖς 5 οπηἑίοά Σ ναί 
ἴπε 5εηςε ἶ5 πιαπ]{ε5έ. ίπσο Ίοι θίαπισ 116 
{8ἱ11, Ι ασφιίεβοε, [ κι. παϊ]αν ονηῖ8- 
5ἶοη5 α[ίετ {πο Ῥαχίῖο]ε ἐπεὶ, νε] Ἰνετε, 
πιοδέ ῬΡτοΡαΡ!γ, τεαά]γ Πη[ευτεά {ποπ (λε 
σεβίιτγο οἱ {λε 8ΡεαΚΕΥ, ατε Γγεαεπ{1γ πιεε 
νἩ. Όοπιρατε Ἡ. Ν. 68. 715. Σ. 101. 

Ο4. Γ.105. Δ. 204. Θ. 256. Ίτπ Ἡ. 7. 964. 
ἔπο αροἀοβ!ς ἵ5 5αρρ]ϊεᾶά Ὦ} {νε ννογᾶς τοῦ- 
γεκά τοι ἐρέω. Βοπιεν]λαξ βΙπ]]αν ἶ5 {πε 
εοηδίγιςῖοη ποβεθᾶ οἩ ΠΠ. Α. 195.--κατ᾽ 
αἶσαν. ῥῬεμο]. κατὰ τὸ προσῆκον. 39 
κατὰ µοῖραν, Ἡ. Α. 256. Ἔ]ε αβαγπιαί]οπ 
6 Ἠεχο τεπᾷεγεά βίΤοµσεΥ ὮΥ α ἀεπία] οἱ 
Ώιο ορροβ!{ε : αδῖπ Βορῃ. 624. Τ. 68δ. γνῶτα 
κοὺκ ἄγνωτά µοι κ.τ.λ. 

61. εἷσι. Ῥεε οἩ Τ]. Α. 29. 
64. πρόφερε. Ῥσεμο]. ὀνείδιζε. Απά 5ο 

16 15 αἱ5ο εχρ]αϊπεᾶ ὮΥ Φιϊάαςδ απά Ἠε- 
βγο]Ια5. Ἠεγπε οοπΏπες {Πῖς πιθαπῖης οἳ 
πε νετρ {ο ἰΠῖ5 Ῥαβδασε ἵπ Ἠοπιογ. Ιέ 
966115, ἨονενοαΥ, ἵπ {πε 8Β4ΠΙ86 56Π56 Ιῃπ 
49δο]μ. Ασαπη. 194. ΤΠε ἄτεεκς, Τό τιαΥ 
Ῥε γεπιαγκεᾶ, τεσατάεᾶ Ῥετδοπα] Ῥεαα{γ α5 
4Ώ Ἰπεβδάπ]αβ]ε αἀναπίασο. Ἠεπεε {λε Ἱῃ- 
Ἠαλμιίαπί5 οἳ Ἐσεδία ἀεετεεὰ {ο ΡΗΙΗρ οἳ 
Οποίοπα, ΥΠΟ 5 ΥεΓΥ Παπάδοπιθ, ἰμε 
Ἠοποιχς οἱ α Ἡετο, απά οὔεγεά βαοτίῇοες 
η {πο {επιρ]ε νν]]ο] {Πεγ ταῖρεά ονθυ 18 
{οπῦ. «ΑΦ απ ερϊίμαεί οἱ Ύεπιξ, χρυσέη 
ΠπΠρ]θς αἴπαρ]γ θοαγηῖ : απά ἴἶναβ αἱξο 5Ώε 
5 οβ]]εά αιγεα Ἱπ Ὑ]χς. π. Χ. 16. Ονιᾶ. 
Μει. Χ. 277. Ῥε]λο]. χρυσέης' καλῆς. 
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Οὔτοι ἀπόβλητ᾽ ἐστὶ θεῶν ἐρικυδέα δῶρα, 

115 

"Ὅσσα κεν αὐτοὶ δῶσιν, ἑκὼν ὃ οὐκ ἄν τις ἕλοιτο. 

Ἀῦν δ) αὗτ᾽ εἴ μ’ ἐθέλεις πολεµίζειν ἠδὲ µάχεσθαι, 

Ὄβλλους μὲν κάθισον Τρῶας καὶ πάντας ᾿ Αχαιούς, 

Αὐτὰρ ἔμ᾽ ἐν µέσσῳ καὶ ᾽Αρηΐϕιλον Μενέλαον 
Συμβάλετ᾽ ἀμφ᾽ Ἑλένῃ καὶ κτήµασι πᾶσι µάχεσθαι" το 
Ὃ / δέ / , / 

ππότερος δέ κε νικήσῃ, κρείσσων τε γένηται, 
- Ὦ Ξ - . 
Κτήμαθ’ ἑλὼν εὖ πάντα, γυναϊκά τε, οἴκαὸ ἀγέσθω" 

. 

Οἱ ἄλλοι, φιλότητα καὶ ὕρκια πιστὰ ταµόντες, 

Ναίΐοιτε Τροίην ἐριβώλακα' 
1” .) ε / 4 ὸ { ’ Άργος ἐς ἱππόβοτον καὶ ᾿Αχαιΐδα καλλιγύναικα. 

τοὶ δὲ νεέσθων 

73 

Ὃς ἔφαθ᾽' Έκτωρ ὃ αὖτ᾽ ἐχάρη μέγα μῦθον ἀκούσας, 
Καί ῥ' ἐς µέσσον ἰὼν Τρώων ἀνέεργε φάλαγγας, 
Μέσσου δουρὸς ἑλών' τοὶ ὃ ἱδρύνθησαν ἅπαντες. 

Τῳ δ᾽ ἐπετοξάζοντο κάρη κυµόωντες ᾿Αχαιοὶ, 
Ἰοῖσί τε τιτυσκόµενοι λάεσσί τ᾽ ἔβαλλον. 80 

Αὐτὰρ ὁ μακρὸν ἄὖσεν ἄναξ ἀνδρῶν ᾿Αγαμέμνων' 
” - - - 

Ίσχεσθ’, ᾿Αργεῖοι μὴ [βῥάλλετε, κοῦροι ᾿Αχαιῶν' 
Στεῦται γάρ τι ἔπος ἐρέειν κορυθαίολος “Έκτωρ. 

Φ μ, ., ὃν / ” φον 
Ὡς ἔφαθ οἳ ὃ ἔσχοντο μάχης, ἄνεω τ ἐγένοντο 

2 /! Ἐσσυμένως' Ἔκτωρ δὲ μετ) ἀμφοτέροισιν ἔειπε' 85 

Κέκλυτέ µευ, Τρῶες καὶ ἐὐκνήμιδες ᾿Αχαιοὶ µ ρ µ χαιοι 

65. οὗτοι ἀπόβλητ᾽ ἐστὶ κ.τ.λ. Ἠεπερ 
Ἐτπτ. ἨΠρρ. 106. τιμαῖσιν, ὦ παῖ, δαιµό- 
γων χρῆσθαι χρεών. ἸΙμπεῖαη ἵπ Τίπποι : 
οὔτοι ἀπόβλητά ἐστι δῶρα παρὰ τοῦ Διός. 
Αυτίαη. Ἐρίοίεί. ΤΙ. 3295. ᾿Ασεβοῦς μὲν, 
ὅτι τὰς παρὰ θεοῦ χάριτας ἀτιμάζει. 
Ονῖᾶ. Μεί. ΧΙΠΙ. 199. θοπα πέο δια φιΐσφιιε 
γεσιιφεί. ---ἀπόβλητα.  Ῥολο]. ἀποβολῆς 
ἄξια. Της ννογὰ 15 αδεά ἵπ α βΙπΠΙ]αΥ ραδ- 
5αρο ἵη 1 Τΐπι, ἵν. 4. Τπ ίὰε πεχύ Ίἶπε, 
ἑκὼν ἵ5δ πο {ο Ῥε ἴἔακεη 1π 1ΐ5 τδιϱ] 8ο- 
οερίαίίοπ οἱ (µῦεπ. 10 βἰσηϊβεςβ 51ο ανγ- 
ὐέγίο. 

7ο. εὖ πάντα. Ἐππεβίϊ τοπάθΓβ οπιπία 
οπππίπο; Ὀτί, ΡεΓ]ιαβς, εὖ Ἱπιρ]ίες έλαί ἴ]α 
νιοίος ν]] ΟΠΙΥ ἴα]κα ναί Ἠε ἶ5 /αϊίη 
επ{ϊέ]εά {ο. Τὸ αΡρεατ {ἐλμαί Ῥατὶς αά 
οαντῖεά οβ" νι Ἠε]επ Ἠευ {γεβδγθΒ αἱβο. 
Ῥεε ΤΠ. ἆ. 291. Ν. 6260. Χ. 114. 5αᾳ. 

75. ὅρκια πιστὰ ταµόντες. 3εε οἨ Ἡ. 
Β. 124. 

Ἴδ. µέσσου δουρὸς ἑλών. Ἐλί]εν {ο ἵπ- 
ἀῑσαίε α Ῥασῖβο Ιπίεπίίοη, απᾶ {μαί Ἡε 1να5 
ποῦ αροπί {ο Ἠασ] 16; ος, {ου έλα ΡΙΥΡΟΒΕ οἱ 
πια]Ίηρ ἴλε Ττο]απς {.1ἱ Ῥασ]ς Ιπίο ἐΠεῖς 
χαΠἱ5. Βεπί]εγ που]ά τεβᾶ, µέσσον δου- 
ρὺς, ἰῑιαί {πε εκρτεβεῖοη ΤΙΣΥ απεϊπι]]αίο 
να] ἐαί ἵπ Ἡ. Α. 197. Τῆε ἔογπι, Πουγ- 
εγετ, ἶ5 εἶπεν ἀῑβετεπέ ἵπ Ἰῑπᾶ, ος φάλαγ- 

γας πιιδὲ ο τερεαίεά 35 {νο αποοαρανο, 
Φεε Μαΐϊτ. αν. αγ. δδ ὀ605. 906. 

81. ὁ. Ῥεεοῃ Π. Α. 11, 
85. στεῦται. Ἐτοπι στεῦμαι, 5γποορα{εά 

{οΊ1 στεύοµαι, ἴο α[ίγπα, 1ἱ6ο {ο ἀείεγπιῖπο. 
ΦοΠο]. Ψεπεί. κατὰ διάνοιαν ὁρίζεται. ἼΠε 
ποτά ἶ5 ΡρατεΙγ Ἡοπιοτίς, απά 15 αβεά ἴπ 
βενεχα] βἰσηϊῃοαίίους, αἲ οἱ ν]]οἩ, Ἠουν- 
8νεΥ, ἀρποίο απ 6ηρεν ἀεδίτε, ος ἀείεγπηῖ- 
πα ίοη οἱ ἐς πῖπᾶα. Όοπιρατε ΤΠ. Β. 69. 
Ε. 892. 1. 941. Σ. 191. Φ. 455. 

86. κἐκλυτὲ µευ, Τρῶες κ.τ.λ. Τὲ ηα5 
Ῥθεπ αβ]κεὰ Ίπουν ἔῑιο ἀῑ[ενεπέ πα{Ιομ5 οοσ]ἀ 
ππάεγδίαπά οπ6 αποί]εχ 1η {Ἠεβε οοπ{ετ- 
επςθς, βἶποε ΊνΕ Ἰαγθ ΠΟ ΠΙΘΠΗ{ΙΟΠ 1π ΗΟΠΠΕΣ 
οἳ απΥ Ιπίεγργείεν Ῥείννεεπ {πεπα. Θοπ1ε 
ΥΘΑΡΟΠ τηαΥ Ῥε ο[ετεά ἴ]αί ίΠεγ Ῥοί] βΡο]κε 
Ώιο 84Πιθ Ἰαησιασθ; {0Υ {Πε Τγο]αηβΒ, α5 
πΙΑΥ Ῥο6 56επ η Πίοπ. Ηα]ῖο. 1. Τ., Ἡετο 
οἱ ἄτεοῖαπ εχἰταςίίοη οτἰρίπα]Ιγ. ἘΏανάα- 
ης, ἴῑιο Ενδί οἳ είν Ἰήπσς, γα Ῥουτ ἵπ 
Ατοεβᾶϊα; απά 6ΥΕΠ ἰῃαῖτ ἨβΠΙΕΡ Ψ/ΕΥε ρε- 
Ποτα]]γ ἄτεεκ: ας5 Πεοίο, «4πολῖεεε, «άπ- 
ἄγοπιασλα, «4είήαπαα, ὅο. ΟΙ ε]ιο Ἰαδὲ οἳ 
Ώιερο, ἵπ ραγίίσπ]αν, ἨοποΥ ρῖνες Ἡ5 α 46- 
γὶναίίοιπ νησι 15 ριτεὶγ Ετεεῖς, ἵπ Ἡ. Ζ. 
4095. Ῥαέ Ἡονενεν 1ὲ Ῥο, {]ῖς 5 πο πἹοτθ 
Έναπ ἐθ Ἰπθί ρτϊν]]ερο οἳ Ῥοδίχγ. ἀΐπεας 
απά Τυσηα5 ιάεγρίαπὰ εαοἩ οἴ]ες ἵη Υἱγ- 

1 2 
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Μῦθον ᾿Αλεξάνδροιο, τοῦ εἵνεκα νεῖκος ὄρωρεν. 

Ὄβλλους μὲν κέλεται Τρῶας καὶ πάντας ᾿Αχαιοὺς 

Τεύχεα κάλ᾽ ἀποθέσθαι ἐπὶ χθονὶ πουλυβοτείρῃ 

Αὐτὸν ὃ ἐν µέσσῳ καὶ ᾿Αρηΐφιλον Μενέλαον 90 

Οἴους ἀμφ) “Ελένη καὶ κτήµασι πᾶσι µάχεσθαυ 
{ / φ ή ’ / 

Οππότερος δέ κε νικησῃη, κρείσσων τε γένηται, 

Κτήμαθ’ ἑλὼν εὖ πάντα, γυναϊκά τε, οἴκαδ ἀγέσθω" 

Οἱ δ) ἄλλοι φιλότητα καὶ ὅρκια πιστὰ τάµωµεν. 
ων ” η) ς υ 3 ’ η. ΑΝ. 95 -” 
Ὡς ἔφαθ” οἱ ὃ αρα παντες ἀκην ἐεγένοντο σιωπ] . 956 

Τοῖσι δὲ καὶ µετέειπε [βοὴν ἀγαθὸς Μενέλαος" 

Κέκλυτε νῦν καὶ ἐμεῖο' μάλιστα γὰρ ἄλγος ἱκάνει 
Θυμὸν ἐμόν' φρονέω δὲ διακρινθήµεναι ἤδη 

᾿Αργείους καὶ Τρῶας, ἐπεὶ κακὰ πολλὰ πέποσθε 

Εἴνεκ) ἐμῆς ἔριδος, καὶ ᾿Αλεξάνδρου ἕνεκ) ἀρχῆς. 100 
« / οκ. / , 9 - / 
Ημέων ὃ ὁπποτέρῳ θάνατος καὶ μοῖρα τέτυκται, µ . 
Τεθναίη! ἄλλοι δὲ διακρινθεῖτε τάχιστα. 

Οἴσετε ὃ) ἄρν᾽, ἕτερον λευκὸν, ἑτέρην δὲ µέλαιναν, 
Γῇ τε καὶ Ἠελίῳ: Δι ὃ) ἡμεῖς οἴσομεν ἄλλον. 
”Αξετε δὲ Πριάµοιο βίην, ὄφρ᾽ ὅρκια τάµνῃ 1056 

αν] ή 

Αὐτὸς. ἐπεί οἱ παῖδες ὑπερφίαλοι καὶ ἄπιστοι ς » 

611, απᾶ {νε Ίαπσαασε οἱ ἔε Ῥοεί ἵς 5ρ- 
Ῥοβεἆ {ο Ῥο απίνεγβα]]γ ΙπέεΙΙσΙρ]ο, ῬοΡΕ, 
Ἠοπῃπεσ Ία5 οη]γ τιπᾶο {πε ἄτεε]κς απά Ττο- 
ΊαΏ5 πδο {Πο 84ΠΠς Ίχηπσιασε: ἴ]με αἶ]ῖος 
ἀἰβετεᾶ ἵηπ βΡρεαεςΒ, Ῥοΐ]π ἔποπα ἔπεπι απά 
ἔποπα εαοἩ οίλεν. Θεε οἩ ΤΙ. Β. 867. 

95. ἀκὴν ἐγένοντο. εε οἩἳ ΤΠ]. Α. 94. 
ΤΈΠε οοηβίτασίίου ἵ5 αΙπη]ατ ση] 5εαοὮ α5 
πλησίον ἦν, σῖγα ἔστω, απᾶ ἴιε Ίο. 

ϱ7. κέκλυτε νῦν καὶ ἐμεῖο. Όε πιαΥ οἳ- 
5ε:νε ν]αί «1ο ΗΟΠΠΕΣ {αΚες {ο σῖνε εΥεΥ 
οπε Ἠϊ5 Ῥγορες οἰαγασίετ : απά Ἠον; πί5 
βΡρεεσ] οἱ Μεπε]αιιβ 15 βα]έεά {ο (πε Ἱια- 
οοπῖο. ἨΟΡΕΗ. ἹΙηπα ν. 919. Ἠτοι μὲν 
Μενέλαος ἐπιτροχάδην ἀγόρευε, Παῦρα 
μὲν, αλλὰ µάλα λιγέως, ἐπεὶ οὐ πολύμυ- 
θος, 0ὐδ' ἀφαμαρτοεπής. 

98. φρονέω. βο]ο]. ἐλπίζω. 
99. πέποσθε. Επδία(μῖας οκρ]αϊης {Πῖ5, 

ὮΥ 8ΥΠςΟΡΕ, {ού πεπόνησθε, απᾶ οίΊεσς, νι] 
{πε Φο]μο]αδέ, {ου πεπόνθατε. Βαΐ Τὲε 18 
ΏΠΟΤ6 ΡΥΟΡαΡΙΥ Ῥαέ {ου πεπόσχατε, Ίτοπι 
πέποσχα, Ρεν{εοί οἳ πάσχω, νΠῖοὮ 15 {οαπᾶ 
Ἰη Ερίοµαγπι. αρ. Πέψπι. ΛΙ. Ῥ. 609. 11. απᾶ 
Αίεειολογ. αρ. Ἠ]οί. ει. ΤἩο ννοτὰ οεσασ5 
αραϊτπ ἵη 04. Κ. 405. Ψ. 60. Όοπιρατε Π. 
Β. 607. Ἐ. 886. Ῥεε Μαΐι. αν. αγ. ξ 945. 
Α: α]] ενεηίς, εἰίπεν {ο ἀετιναίίοη {ΓοπΠΙ 
πάσχω 15 ἴπε εογγεοί οΠ8, ΟΥ {ΟΙ πένω, 
πέπονα, πέποµµαι. Ῥεε Βε]μπεῖά. Τιεκ. ἴπ 
φοο. Τηα5 Εαν. Οτοςί. 1691]. πόνους πονή- 
σας µυρίους. 

100. Αλ. ἕνεκ ἀρχῆς. Ἠεγπο ἔα]κος 

ἀρχῆς, βεῖ]. τῆς ἔριδος, ἵπ αΡΡοβΙξίοη σε] 
᾿Αλεξάνδρου: Ῥαῦ Τε ΘΧΡΤΘΡΕΙΟΏ πΙΑΥ 
οᾳπα]]Ψ ππεαἩ, οπ αοοοιπέ οἱ το θεφππῖπα 
οἵ {λε φαγγεῖ οη ΐο Ῥατί οί Ῥατῖ. Όοπι- 
Ρανο ΠΠ. Ε. 69. Χ. 116. Ον νε τπαγ απάεΓ- 
είαπᾶά ἀρχὴ, νι 0]ατΚκε, ἵπ έλε 8εη5ο οἳ 
πο Τα ἐπορρίηπι. 

108. οἴσετε δ' ἄρν᾽, κ.τ.λ. ἈΤΠε Ἔτο- 
1415, 545 ἴα οἷά Θε]ο]αςί, ννενε τοφιίγεά 
{ο 5αετῖβσθ Όννο Ἰαπηῦ5 ; οπε πηα]ε, οἳ ννλ]έα 
εο]οιχ, {ο ἴπο 5αηπ5 απᾶά οπθ {επια]ε, ο 
Ῥ]ασ]ς, {ο {πε εατίῃ: α5 ἴ]πα 5απ 15 ἴμπο {Δ- 
που οἱ Ισηί, απά πε εατί], ἴἶνε πιοίπεν 
απᾶ ΠΙτςο οἳ ππεη. Τ1ε ἄγεε]5 ννεγε {ο 
οὔεσ α Ο]τὰ {ο εαρίέεγ, ρεγ]αρς {ο ο αριίον 
Χεπῖας, Ῥεσαπδο {πο Ττο]απς Ἠαά Ῥτοκει 
ἔπο Ίαννς οἱ ΠοδρίίαΠίγ. Ῥορε. Τηε νο 
γϊαιπης νγετο Εαγηϊς]εᾷ ὮΥ {ο Ττο]αης, Ῥε- 
εβ1156 ίΠο ναχ ν/ας 1π {]μεῖγ οοιΠίχΥγ. Τῆε 
νετ οἴσετε 15 ἴμε {αΐέατο ΙπάΙσα Ίνα, Ἰηδίειά 
οἳ ἴε Ἱππρετγαίϊνε, απᾶ πού α τε] ΙΠΙΡετα- 
νε [ποπ με {πίτα Τογπῃ, ππρηῖοπεὰ ΟΠ 
11. Β. 9δ. Ῥεε ο ΠΠ. Κ. 88δ. Πο Ιάϊοπα 18 
πε 6ατηε ἵπ Ἐπσ]ςη. Τῆας Ἱγε ελοπ]ά 5αΥ : 
Ὑοιι τοῖ ὀγίπα ἔιο Ἰαμπῦς, απᾶ ιοε ιο]ζ ὑγίπφ 
α ἐήγα. 

106. Πριάμοιο βίην. 
658. 

106. ὑπερφίαλοι. 1Τὲ ἆοος πο αΡρθας 
Εναί ἐς αἀ]εοίῖνε πεοερεατῖ]γ «ΟΠΥΕΥΕ 16- 
Ρτοας], ἔποαρ]ι 16 15 σεπετα]]ν αβεὰ ἵπ ἃ 
Ῥαά 8εηβο. Τη 04. ΑΔ. 9227. Σ. ΤΙ. έχε αἀνετο 
ὑπερφιάλως βΙπΙΡΙΥ ΠΊΕΔΗΒ εποεεάἰποῖψ. Όοπι- 

0οπωρατε Τ. ΕΒ. 
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Μή τις ὑπερββασίῃ Διὸς ὕὅρκια δηλήσηται. 

Αἰεὶ ὃ ὁπλοτέρων ἀνδρῶν φρένες ἠερέθονται' 
τ ΑΗ / , 6 ΄ . ὁ / 

Οἷς ὁ ὁ γέρων µετέῇῃσιν, ἅμα πρὀσσω καὶ ὀπίσσω 
, αἱ ν. ο αν , , 

Λεύσσει, οπως Οχ αριστα μετ ἀαμφοτέροισι γενηται. 110 
ΥἩ - 

ὋὪς ἔφαθ” οἱ δ᾽ ἐχάρησαν ᾿Αχαιοί τε Τρῶές τε, 
πλ ΄ / θ θὶζ - λέ 

πόµενοι παύσεσθαι ὀϊζυροῦ πολέµοιο. 
, 2ο 9 ” τα , 5 9 1 ε) 9 

Καί ῥ’ ἵππους μὲν ἔρυξαν ἐπὶ στίχας, ἐκ ὃ᾽ ἔβαν αὐτοὶ, 
΄ ΄ δα / Ν . / » Ἱ ο / 

Τεύχεά τ᾿ ἐξεδύοντο, τὰ μὲν κατέθεντ᾽ ἐπὶ γαίῃ 

Πλησίον ἀλλήλων"' ὀλίγη ὃ ἦν ἀμφὶς ἄρουρα. 115 
5’ 9 Ν ο / / ”/ 

Έκτωρ δὲ προτὶ ἄστυ δύω κήρυκας ἔπεμπε ρ μ 
ο 

Καρπαλίµως ἄρνας τε φέρειν, Πρίαμόν τε καλέσσαι) 

Αὐτὰρ ὁ Ταλθύβιον προῖει κρείων ᾿ Αγαμέμνων 
ΝΠας ἔπι γλαφυρὰς ἰέναι, ἠδ ἄρν ἐκέλευεν 

/ ο) 

Οἰσέμεναι' ὁ ὃ ἄρ᾽ οὐκ ἀπίθησ᾽ ᾿Αγαμέμνονι δίῳ. 120 

Ἶρις ὃ αὖθ) 'Ελένῃ λευκωλένῳ ἄγγελος ἦλθεν, 
Εἰδομένη γαλόῳ, ᾿᾽Αντηνορίδαο δάµαρτι, 

Τὴν ᾿Αντηνορίδης εἶχε κρείων “Ἑλικάων, 

Λαοδίκην, Πριάμοιο θυγατρῶν εἶδος ἀρίστην. 
ιοί Ν 

Τὴν ὃ ερ) ἐν µεγάρῳ' ἣ δὲ µέγαν ἱστὸν ὕφαινε, 126 

Δίπλακα, πορφυρέην' πολέας ὃ ἐνέπασσεν ἀέθλους 

Τρώων ϐ) ἱπποδάμων καὶ ᾽Αχαιῶν χαλκοχιτώνων, 

Οὓς ἔθεν εἵνεκ᾽ ἔπασχον ὑπ ΄Αρηος παλαµάων. 
2 - »ε , , , τμ. 
Αγχοῦ ὃ ἱσταμένη προσέφη πόδας ὠκέα Ίρις) 

Δεῦρ᾽ ἴθι, νύμφα φίλη, ἵνα θέσκελα ἔργα ἴδηαι 190 

Τρώων ϐ) ἱπποδάμων καὶ ᾿Αχαιῶν χαλκοχιτώνων, 
Οἳ πρὶν ἐπ᾽ ἀλλήλοισι φέρον πολύδακρυν ἄρηα 

Ἐν πεδίῳ. ὁλοοῖο λιλαιόμενοι πολέμοιο. 

Ῥαχθ αἶ5ο Οἆ. Φ. 289. Τ]ο ἀετιναίοη οἳ 
Ώιε γεχΏ {γοπα φιάλη, α ορ, ἵῃ {Πο 8εΠ56 
οἳ ουεγῇοιοῖπᾳ, 15 5οατοε]γ Ῥτοραβ]ο. Ῥαΐί- 
ΤΠΑΠΠ ΞΙΠΡΡΟΒΘΕ ἐπαί λε {οσπῃ 15 5αρθαα{ες, 
ΤΥ α ἀα]οσίῖο «παησε, {ου ὑπερφύης. 

108. ἠερέθονται. γε ἴἶφμί αξ αἴτ; 1. ο. 
απείαδίε. Έταριη. Ἰποετί, αγ. Φἱοῦ. Ἡβη καὶ 
νεότης ἐπικουφίζει νόον ἀνδρός. Ἐπδορπῖς: 
Τὸ νέον ἅπαν ὑψηλόν ἐστι καὶ θρασύ. 
Ἠοταί. Ατίι Ῥ. 165. Ιπιρεγὺίς ]τεπῖε, ἑαπ- 
ἄεπι οικἰοᾶε τοπιοίο, αιδίπϊς οπρίάιξφια, εἰ 
απιαία τεἰἴπφιεγε ρεγηΐπ. ΟΟΠΙΡΔΤΕ α]5ο Ἡ. 
Ψ. 689, απά έἶιε ρατα]]εὶς έπογο οἴεθά. 

109. οἷς. Ἐοτ εἴ τισι. Όεε ο ΤΙ]. 5. 8Ι. 
116. ἀμφίς. Θεο οἩπ ΤΙ. Β. 19. Ῥε]ο]. 

βραχὺ ὃ’ ἦν τὸ μεταξὺ τῶν στρατευμάτων 
διεῖργον αὐτοὺς χωρίον. Ῥαίππαπη (]μεχί]. 
ΤΙ.100) Εῖνες αποίµεν Ιπέετργείκ{1οἩ, νίο] 
18 Ἠΐρ]]γ ἱπιρτοραρ]θ. Όοπιρατε Ὑ1ς. ἄλπ. 
ΧΙΙ. 129. 

122. δάµαρτι. ἈΞε]ο]. γυναικὶ, παρὰ τὸ 
δεδμῆσθαι καὶ ὑποτετάχθαι τῷ ἀνγδρί. 

196. ἰστὸν ὕφαινε. 8ε οἨ ΤΠ]. Α. 91. 
126. δίπλακα. Ἐπδίαθι. λείπει ὑφὴν, ἤ 

τι τοιοῦτον' τινες δὲ τὸ χλαϊῖναν λείπειν 
φησίν. Θεθ Βο, Ε]Ιρς. (ν. Ρ. 990. Τ]ε 
ουπιπηεηία{ου5 αχΡρ]αῖη 16 Ὦγ δίµιτον χλαῖ- 
ναν. 3εο Β]οπιβε]ά5 «1ο5θ. οἩ «49δοῃ. 
Ῥετς. 282. ΤΠαΐ {ια νγοτᾶ 15 ῬτορεσΙγ απ 
αἀ]εσίῖνε, ἵ5 οἶεατ ἴτοπι ΤΠ. Ψ. 240. Έοσ 
πορφυρέη», ἴ]ιε οἰάεχ εἀϊάοπ8 τεβὰ µαρμα- 
ρέην, ωλίίε αἲ πιαγὺία; Ῥαῦ νε {εχί ας 
Ῥεαοπ τεβίογεᾶά Ὦγ Ἠ/οὶξ απά Ἠεγπε, αἴίεν 
Ατρίατεμας, Ζεποᾶσξας, απᾶά ἴἶπο εατ]ετ 
ε]ῖσς.---ἐνέπασσεν. 9]ιε μας αρτύπ] πο, 1.α. 
επιυγοϊάετίπα {]εγεοπ. Ῥομπο]. ἐνεποίκιλλε. 
ΟΌοπιρατε ΤΠ. Χ. 44]. 

190. νύμφα φίλη. ΤΗ15 {ονπα οἳ {πο νο- 
ολΐΐνο, {ον νύμφη, οεσιτ8 οπΙγ Ἠενχο απά ἴπ 
Οά. Δ. 745: απ ἵη ἴεδο {νο Ῥ]ασςθΒ οΠΙΥ 
16 {πε γνογᾶ αΡρΠεά οί]ετινῖδε {απ {ο ἃ 
οἰγφῖπ ον ὑγίάο. Ἀθε Ῥε]μποῖά. Ἰμεχ. {π 0. 
Ἠεγπε οἆ Τη]. ΤΠΙ. 1. 21.---θέσκελα ἔργα. 
Φος οἩ Ἡ]. Β. 967. 
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Οἳ δὴ νῦν ἔαται σιγῇ,---πόλεμος δὲ πέπαυται;--- 
2 / / Ν 3} Ν , 
Ασπίσι κεκλιµένοι, παρα ὃ ἔγχεα μακρα πεπτηγεν. 1356 

Αὐτὰρ ᾽Αλέξανδρος καὶ ᾿Αρηΐφιλος Μενέλαος 

ἸΜακρῇς ἐγχείῇσι µαχήσονται περὶ σεῖο' 
Τῳ δέ κε νικήσαντι φίλη κεκλήσῃ ἄκοιτις. 

ὋὪς εἰποῦσα, θεὰ γλυκὺν ἵμερον ἔμβαλε θυμῷ 
2 ” / α σ, Ν / 

Ανδρός τε προτέροιο, καὶ ἄστεος, ἠδὲ τοκήων. 140 

Αὐτίκα ὃ) ἀργεννῆῇσι καλυψαµένη ὀθόνῃσιν 
« ο μα αν / ΔΝ νά / 

Ωρμᾶτ᾽ ἐκ θαλάμοιο, τέρεν κατὰ δάκρυ χέουσα, 
Οὐκ οἴἵη' ἅμα τῆγε καὶ ἀμφίπολοι δύ᾽ ἔποντο, 
Αἴθρη, Πιτθήος θυγάτηο, Κλυμένη τε [βοῶπις. 

Αἶψα ὃ ἔπειθ' ἵκανον, ὅθι Σκαιαὶ πύλαι ἦσαν. 145 

Οἱ ὃδ᾽ ἀμφὶ Πρίαμον, καὶ Πάνθοον, ἠδὲ Θυμοίτην, 
Λάμπον τε, Κλυτίον ϐ’, Ἱκετάονά τ’, ὅζον ᾿"Αρηος. 

Οὐκαλέγων τε καὶ ᾽᾿Αντήνωρ. πεπνυµένω ἄμφω, 
Ἐΐατο δημογέροντες ἐπὶ Σκαιῇσι πύλῃσι, 
Γήραϊ δὴ πολέμοιο πεπαυμένοι ἀλλ ἀγορηταί έ µ Μµ Ύορ 150 

᾿Εσθλοὶ, τεττίγεσσιν ἐοικότες. οἵτε καθ’ ὕλην 
/ ) / ”/ ’ τε 

Δενδρέῳ ἐφεζόμενοι ὅπα λειριόεσσαν ἱεῖσι. 

195. ἀσπίσι κεκλιµένοι. Ῥαρβρ]γ ἐν οτ 
ἐπί. Απά 5ο αραῖη ἵπ Ἡ. Λ. ὁΤ]. δ. 649. 
Ὑιτνς. Απ. ΙΧ. 2329. «οἴαπί {οπφΐς αππὶπὶ 
Ιαεήῖς, εἴ δομία ἐεπεπίε: ΧΙ. 190. ΠΏεβσιπί 
Μεἰ[ιιγε ᾖιαδία». εἴ 5ομία γεοίπαπό. 

198. κεκλήσφ. 9εε ο ΤΠ]. Β. 260. 
14]. καλυψαµένη. ΓΠατίπη οουεγεᾷ Πογ- 

Με{{; αοσοτάῖης {ο {πο βἰσιεῦ απὰ ΡΤΙΠΙΑΥΥ 
Ἄδασο οἱ (ο πΠάά]ε νετρ. ο αραῖπ ΤΙ. 
Ξ. 184. Ῥτορετ]γ ὀθόνη βἰσπίβος ᾖπο πετ 
(04. Π. 107): νεποο 16 15 αρρ]εά Ῥοε]ι 
{ο τεῖ[ς απὰ Γετηα]ε εἰοίλήηπς. Όοπιρατε ΠΠ. 
Σ. 595. Ἠετοά. ΤΠ. 106. Τί 15 5οατοεΙγ 
ἨΘΟΕΒΕΑΥΥ {ο οῬΏδεγνο, (Παῦ ΥΟΠΙΕΠ πεγετ 
αρρεατεά αμτοαᾶ, Ίπ νε εατ]γ ασθε8, ἹΠ- 
γε]]εά. Ὀεε Ῥε]ουυ, ν. 419. 0Ο. Α. 981. 

1435. ἀμφίπολοι. Ῥεε οηἨ ΠΠ. Α. 99]. 
144. Τε Βολο]ιαςί απ[οστης 5, ἔμαί νπεη 

Ἠε]εῃ, νο Ἠαᾶ Ῥεεπ οαττίεά οϐ Ὦγ Τ]ε- 
Βει15, νας ἀε]νεγεά Ὦ} πο Ὠοβοιγί, ίΠεγ 
Ῥτοασηί ανναγ «τα, {ο ν]οξε μπε 5]ε 
νιας εοηβδ]σπεά αἱ ΑρΠΙάπον. ΟΙΠο6Γ8, Ἠουγ- 
εΝΟΥ, 51ΡΡΟ5ο {αί {115 εαπποί Ῥε ήτα, 
.θ πποί]ιεν οἳ ΤΠεβεΙς, α5 519 εοπ]ἀ πθδνες 
Ίανε Ῥεεηπ απ αἰεπάαπί οἳ ἨΗε]επ. Επί 
Ώπετο «81 Ῥε πο 68115ε {0 5α5Ρρεοί {πε σεπιι- 
Ίπεπεςδς οἱ {μα Υετβδε προἨπ {λαί αοεοιηΐ, 
βἴπος {πε οιβδίοπη οἱ {ιο πε, νηῖς] τε- 
ἀασεά Ἠεοιρα απᾶ Απάτοπιασμο {ο {λῖς 
βΙπαίῖοη, γγοι]ά αοσοαηί {07 α βΙπ]]ασ πδασο 
1η ἰῃμο Ῥγεβεπέ Ιηδίαπσοθ. ὧ6θ ἴπο Ἠεοιρα 
οἳ Επτίρίάε5, απἀ «οπΊρατε ΤΙ. 7. 464. 5ᾳᾳα. 
Οπ (λα πηγίµο]οσγ, 5εο Ηγσῖπ. Ἐαῦ. 79. 
Ῥεμο], Ώγεορας. 0855. 6095 απά οὐπιρατθ 
Πετος. ΙΧ. Τὸ. Ἐδυδαπ. Χ. 25. 

145. Σκαιαὶ πύλαι. Πο Ῥοεραῃ ραίε5 
οη]γ απε εΧΡΤΕΣΞΙΥ ππεηπθϊοπεά Ὦγ Ἠοππεν, 
απᾶά οἩ {π]5 στοιπᾶ Ἠεγπο ἀεπῖθβ ἐλε εχ- 
Ι5ίηοε οἱ ΠΥ οἴπετ. Ώατες ΡΗχγσίαβ, ΟΠ 
{πο οοΠίσατγ, {ε]]ς 15, {λαί Ττογ Ἠαά βενεΏ 
δαΐο5. Ἠ/μεί]ετ {χῖ5 1ης. οὗ Ίνα5 πο, ἴπε 
οᾳ5ε, 16 5 ενἰάεπέ ἔνοπι Τ. Β. 809, νηετο 
Ώνε Ττο]αης απε 5α]ά {ο ἶδδιο ἔγοπα αἲἰ ἴῑε 
φαΐεε, ὑλαῦ ἴλεγο Ίνετε, αἱ Ἰεαδί, πιοτο ἔλαπ 
οπ6 5ἶπος 19 ἶ5 ποῖ βαΜΙ5ΓαοίογΥγ {ο πΠάεΓ- 
βίαπᾶ πᾶσαι, νθ]ι Ἠεγπε, ἵπ {ηθ 8επ5ε ΟΕ 
ὅλαι. Τμο Βεφαπ ραΐεδ ννεχο ΡΤΟΡΑΡΙΥ 5ο 
εα]]εά {ποπα Ῥεῖης {ο ἴπε {6 οτ αοεδίετη διά 
οἳ {με οἵέγ, {ποῖηρ έΊε ἀτεσῖαπ «Ἀπηρ. 

146. οἱ δ' ἀμφὶ Πρίαμον, κ.τ.λ. Τηα8 
15, Εγίαπι, ᾖαπί]μις, ὅο. το] ἐοῖγ οοΊη- 
Φαπίοπς, οΥ αἰίεπααπίφ: πι ΥΠΙΕἩ 8ΕΗ56 {19 
ατίϊσ]ε 15 {γεφπεπ!]γ αδεά γι ἐπε Ῥγεροβί- 
{οπ5 ἀμφὶ ΟΥ περὶ, απᾶ α Ῥγορθες ΠβΙηΘ. 
Οοπιρατε ΤΠ. 7. 4056. Βοπιείίπηες, Ποψενετ, 
πο Ῥῃγαςε τηογε]γ Ἱπιρ]ες {]χε Ῥεγδοη Ἠϊπῃ- 
6ε]{, πνἨοπη έ]νε Ῥγορεσ ηδΙηΕ ΕΧΡΤΕΡΕΕΡ, 5 
ἵπ Ηετοά. ΤΤΙ. Τ6: Ῥαΐ Μαιθτίερ 15 οεγίαϊπ]γ 
τους ἵπ α[λνπιῖίηςσ ἴΠαῦ 56Η 16 ἴπε ϱ.5ε 
Ίετε, απά (ἶναί ννο οβηποί ΦΠΡΡΟΡΕ ΑΠΥ ο0Πῃ- 
Ραπίοης οἳ Ρτῖαπι απά πε τεΣί (αγ. ατ. 
6 27]. 9). 

149. δημογέροντες. Της εἶάεγε οἱ ἐ]ιε Ῥεο- 
Φί6; 1.8. ἴ]χε Ἠεπάς οἳ ἴ1ε ρν]ποῖρα] {απ1111ε5. 
Βε]ο[. οἳ τοῦ δήµου ἐντιμότεροι. 

162. ὅπα λειριόάσσαν. ᾖῬε]ο]. ἔπιθυ- 
μητὴν, ἡδεῖαν. Οὔιει πεπᾶεν 16 οεαῖς 
εἰεπᾶεγ; απᾶ 5ο ΗεδγοΠία5: λειριόεις ἁπα- 
λός. Τήπο Ἰαίίεν Ἱπίετρτεία{ῖοη βιΗἱ95 Ῥοςέ 
ΨΙΙΗ {11ο 9ο οἳ {πο αἀ]εσίϊνε ἵπ ΤΠ. Ν. 8905 
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- / , .. 4 ο 8.9 ὁ , Τοῖοι ἄρα Τρώων ἡγήτορες ἦντ᾽ ἐπὶ πύργφ. 
Οἳ δ᾽ ὡς οὖν εἶδον ᾿Ἑλένην ἐπὶ πύργον ἰοῦσαν, 
"κα πρὸς ἀλλήλους ἔπεα πτερόεντ᾿ ἀγόρευον' 155 

Οὐ νέµεσις, Τρῶας καὶ ἐὐκνήμιδας ᾿Αχαιοὺς 
Τοιῇὸ ἀμφὶ ικὶ πολὺ ό ἄλγεα πάσχειν᾿ οιῃὸ αμϕι γυναικὶ υν χρὀνον ἄλγεα χ 

- . ΄ - ” ή 

Αἰνῶς ἀθανάτῃσι θεῇς εἰς ὦπα ἔοικεν. 
ΑΝ - 

᾽Αλλὰ καὶ ὣς, τοίη περ ἐοῦσ', ἐν νηυσὶ νεέσθω, 
ν] - ϱ) - { 

Μηὸ) ἡμῖν τεκέεσσί τ᾿ ὀπίσσω πῆμα λίποιτο. 160 

ὋὪς ἄρ᾽ ἔφαν' Πρίαμος ὃ ᾿Ἑλένην ἐκαλέσσατο φωνῇ" 

Δεῦρο πάροιθ ἐλθοῦσα, φίλον τέκος, ἴζευ ἐμεῖο, 
/’ ”/’ , , , , , ον 
Όφρα ἴδῃ πρότερόν τε πόσιν, πηούς τε, φίλους τε 

” / 

Οὔτι µοι αἰτίη ἐσσὶ, θεοί νύ µοι αἴτιοί εἶσιν, 

Οἵ µοι ἐφώρμησαν πόλεμον πολύδακρυν ᾿Αχαιῶν' 105 
/ / η 

ἝὭς µοι καὶ τόνδ᾽ ἄνδρα πελώριον ἐξονομήνηῃς, 

Ῥαέ να {ΟΥΠΠΘΥ, Ρεχ]αβς, ἵ5 ποτε ασγοεαΡ]ο 
{0 ἴπε ἀεγίναῖοπ οἱ ίθ νυοτᾶ {Γοπ1 λείριον, 
α Μη: απά ἴ]ιε σταΡ»ΏοΡΡεΥ 8ΕΕΠΙ15 {ο Ἠανα 
Ῥθεπ ϱεποετα]]γ οοπβιἀετεά ὮΥ ἴπο αποϊεπί5 
35 α πιηδῖσα] ογεαίατθ. Ίε Ἠαγο αἱ5ο, 1η 
Ἠορίοά. Έμεος. 41. νεᾶν ὀπὶ λειριοέσσῃ. 
γΠρ!!, Ιπάεεᾶ, αΡΡ]Ι65 ἴῑιο ερἰ(λαίς γαιοῶ 
απά «πογιία ἵο οἴσαῖα: ὈῬαῦ ΑΠΑΟΥΕΟΠ 
Ῥναῖρες 165 ππε]οᾶγ ἵηπ 04. 45: απά 5ο αἶδο 
ΎἨεοςς, Τὰ, ΤΙ. 148. τέττιγος ἐπεὶ τύ γα 
φέρτερον ἄδεις. Ἰμποῖαη γεπιατ]κ5 ἵπ Ἠετο, 
ο. 4. οἱ ἀαγορηταὶ τῶν Τρώων τὴν ὅπα τὴν 
λειριόεσσαν ἀφιᾶσιν εὐανθῆ τινα λείρια 
γὰρ καλεῖται, εἴγε µέµμνηµαι, τὰ ἄνθη. 
Οοπιβατα Ν]σαπά. ΤΗεχ. 245. Ο4 ἴἶιε βυγθεί- 
ηεβΒ οἳ {μα νοῖςε ἵπ οἷά αρα, Νεείον ἴδα 
οε]ερταίαά εχαπηρἰθ. Τέ βΠοι]ά 6εοπῃ, Πουν- 
ενεΣ, λαί {15 ἆοες ποί επιΏγαςθ {16 ννηο]α 
ο πε 6οπΙραΓΙΒΟΠ, ΝΥΠΙοἨ τηαΥ εχ{οπᾶ α]δο 
{ο πε Ἱπβτπιθῖες ο{ αρο. ΈΤπαςδ ΦοΙΟΠΙΟΠ 
ΟΟΠΊΡΑΥΕΒ αΠ οἷά ΠΙΦΠ {ο  ΡΤΑΒΞΗΟΡΡΕΣ 1η 
Ἐϊοσ]ες. χ1]. ὅ: Ιπ νΠῖο] Ἡς 566ΕΠΙ5 {ο α]]αάε 
{9 {πε Ῥτο]εσίης Ἠπαβς, απᾶ μγϊνε]]εά αρ- 
Ῥεαγαπος ΟΕ {λε Ἰηδεσί. Απάᾶ Ἠεπσαθ, Ρεί- 
Ἰαρςδ, Άγοςο {με Γπρίο οἳ Τπποπαβ, {τοπι 
ΝΗΙΕΙ. Ἠσοπιου 15 βαρροβδεά ὮΥ Ἐπδίαήας 
{ο Ἠανο ἀοτ]νεά Ἠϊ5 Αη]: νο, α[ίεν 
Ἠνίης {ο απ οχίγοπηα ο]ά Ἀρο, Ίνα5 ἑαγπεά 
αἱ Ἰα5ῦ ΙΠπίο α 6ΓΑΞΞΗΟΡΡΟΓ. 

106. οὐ νέµεσιςο. Φα. ἔστι. ᾖΙί ἱ ποί 
ὑϊαπιοισογίλη. Ῥε]ιο]. οὐ µέμψις. Οοππρατε 
Ἡ. 3. 80. Θο αἶδο Ὑινρ. π. ΤΥ. 949. 
ια ἰαπάσπι 4 αφοπία Τεµογος οοπεϊάεγε {εγγα 
Πην]άϊα εδ ΈΤΠε εκρτεβείοη 15 οᾳπἱνα]οπί 
ἰο εο παῖγχωπι. ὌροηἨ ἐπί Ῥάβδασε Οπἵῃ- 
Παπ ας χε [ο]]ον]πςσ τεπιατ]κ5 ἴπ Τη8{16. 
Οναί, ΥΠ. 4. 91. Ύοπ ρωίαπέ ἱπαίφπιπι 
Τγο]απί μγἰποϊγες, αγαῖον Ί γο]αποδφμε ϱγορ- 
{ον ΠΠεἴεπῶ ρεοίοπι {οί ππαία, απίο ἐεπιμογίς 
αραΐϊο, βιίίπεγο. ϐκώπαπο ἰφἰέμγ ία Γογπια 
ογεεπάα εἰ Ίο επίηι Ἰιου ἀῑοΙί [βατίς, 
φιά γαριῖέ; ποπ αἰϊφιϊς ]τεπῖς, πο ΊΠιίδ ἐ 

Όπιίφο; δε 8ΕΊΕΒ, εί Ῥγιιαεπἡβαϊπιῖ, εἰ Ὦγίαπιο 
αφείἀσπίεε. γι οἱ ἴμθε γεα, ἀεοεππιὶ θε]ῖο 
εα]αιφδίας, απιὶφεί {οί δεν, ἐποπιπεπίο 
Φ1ΠΙΠΙΟ «ἰεογίηιίπα, ού Γαοειι ἐίαπι, επ φιια 
ἐοί ζαογγπιαγιι ογἱφο Πα ἱεεεί, ὑπτίκαιι αἴφιισ 
αὐοπιπαπααπι «8ο ορογίεδαί, εἰ αιιάἰέ ]ασ, εί 
εαπι Πήίαπι αργείίαπα Ἰπαία 8ε [οσαί, εἰ ἐποιιθαΐ 
εἴίαπι, αίφιε κἰδὶ ε59ε πιαζογπι οαίδαπι πεφαέ. 
Ἠεποε αἰ5δο ]μισίαι ἵπ Εἰα]. Μοτί, Λεπίρ. 
2Πεγο. Μεπ. Εἶτα αἳ χιλίαι νῆες διὰ τοῦτο 
ἐπληρώθησαν ἐξ ἁπάσης τῆς Ἑλλάδος, καὶ 
τοσοῦτοι ἔπεσον" Ἑλληνές τε καὶ βάρβαροι, 
καὶ τοσαῦται πόλεις ἀνάστατοι γεγόνασιν; 
Μετο. ᾽Αλλ” οὐκ εἶδες, ὦ Μένιππε, ζῶσαν 
τὴν γυναϊκα' ἔφης γὰρ ἂν καὶ σὺ ἀνε- 
µέσητον εἶναι, Τοιῇδ' ἀμφὶ γυναικὶ κ.τ.λ. 
ες αἱ5δο γα]. Μακ. ΤΠ. 7. 9. Ατὶς, ΕΠ. 
Νίο. ΤΙ. επῦ ᾖπο. 

157. ἀμφὶ γυναικί. Τ]ε Ργεροβίίοη ἀμφὶ 
να αν ἀαΐῖνο βἰσπ]ῇεβ Ργορίε; απά 15 15ο 
ὰ (15 86Π56, {ποισ] τας, ἶ5 ποῦ οοπβπεᾶ 
{ο Ηοπ]θΥ, 35 50Π1Ι6 Ἰανο {λοισμί,. Όθε 
Μαι. αντ. αν, ξ 688. ϱ. 

158. αἰνῶς. Ώομο]. λίαν, πάνν. 90 αἱδο 
π Αρο!]. Ἠ]ιος. ΤΠ. 156. ὑπερφίαλος πέλει 
αἰνῶς. 480. ἀλλὰ µάλ’ αἰνῶς Δείδω. Ἠσε- 
το. ΤΥ. 6]. αἰνῶς ἀξύλου.---εἰς ὦπα. Τι] 
γεβμεοί ἴο. Ίπ ΒΙπΙΙ]αΣ οοπδίγαςοξΙοΠΒ {ια 
Ῥγεροβί{ϊοπι 15 πιογθ αβα]]1γ οπαέεᾶ. Οι. 
Α. 908. αἰνῶς γὰρ κεφαλήν τε καὶ ὄμματα 
καλὰ ἔοικας Κείνῳφ. Ό6ε οἩ Τ. Α. 115. 

160. πηούς. Ποαίζοπε ή πιαγτίαφα. βε]ιο]. 
τοὺς κατ’ ἐπιγαμίαν συγγενεῖς. 

164. οὔτι µοι αἰτίη ἐσσὶ, κ.τ.λ. Υἱχρ. 
«ἀὖπ. ΤΙ. 601. Ίο εἱθί Τηγπααγἰαϊς ΓαοεΒ 
ἠποίδα Παοσπα, (μζραίμευε Ῥαγίε: ΙΠοώη 
ὑποίεπιεπίία, Ὠϊσήπι, Ἠας ουογὲῖέ ομεΒ, φίει- 
πζέφε α οπζηιύπε 1 γο]απι. 

166. ὥς µοι καὶ τὀνδ ἄνδρα κ.τ.λ. 
μις Ίου τοῖ παπιο ἠἶπι, ὅο. 36ο Μαέ. 
αν. 6ν. 5δ δ1]. 5. 516. 9. ΤΠϊβ νίενν οἳ 
Όνε τοοϊαπ Ἱεπάεις {ποπ ἐπο να] οἳ 
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Ὅστις δὃ ἐστὶν ᾿Αγαιὸς ἀνὴρ ἠῦς τε μέγας τε. 

"ΗΒ τοι μὲν κεφαλῇ καὶ μείζονες ἄλλοι ἔασι" 
Καλὸν δ᾽ οὕτω ἐγὼν οὕπω ἴδον ὀφθαλμοῖσιν, 

Οὐδ οὕτω γεραρόν΄' βασιλΏϊ γὰρ ἀνδρὶ ἔοικε. 170 

Τὸν ὃ "Ελένη µύθοισιν ἀμείβετο, δῖα γυναικῶν' 

Αἰδοῖός τέ µοι ἐσσὶ, φίλε ἑκυρὲ, δεινός τε. 
ε - - 

Ως ὄφελε θάνατός µοι ἁδεῖν κακὺς, ὁππότε δεῦρο 
Υἱέΐ σῳ ἑπόμην, θάλαμον γνωτούς τε λιποῦσα, 

-Ὁ 

Παῖδά τε τηλυγέτην, καὶ ὁμηλικίην ἐρατεινήν. 175 

᾽Αλλὰ τά γ΄ οὐκ ἐγένοντο' τὸ καὶ κλαίουσα τέτηκα. 

Τοῦτο δέ τοι ἐρέω, ὅ μ’ ἀνείρεαι ἠδὲ µεταλλᾷς. 
Οὗτός γ ᾿Ατρείΐδης εὐρυκρείων ᾿Αγαμέμνων, 

᾽Αμϕότερον βασιλεύς τ᾿ ἀγαθὸς κρατερός τ αἰχμητής' 

Ττογ, 15 Ἰπβίῖν Ἰουκεά αροῃπ α5 απ αρῖς- 
οὖε οἱ στοαῖτ Ῥεαπίγ, 45 νε] α5 α πιαδ- 
{εγρῖεοε οἳ εοπἀάποῦ 1π ἩἨοπιεγς ὙΝΠο ὮΥ 
5 πιεαἨς θοηα]ηίς ἴ]ιε τεαάςτς σνἩ πε 
Άσιτο απ απα]ιβσατἶοης οἱ εας] Ἠθγο, ἵπ ἃ 
ΠΟΤΕ Ινε]γ απά αρνεεαβ]ο ΠΙΔΏΠεΥ. ἈῬενε- 
τα] στεαί Ῥοεί5 Ίανε Ῥεει εησασεᾶ Ὦγ ἔ]ιε 
ῬεααΜγ οἱ εἰῖ5 Ρᾷδξασε {ο αἩ Ππηίαίοπ οἳ 16. 
1η Θίαε. Τηεῦυ. ΥΠ. Ρμοτρας, 5ίαπάϊπς ννῖἩ 
Απίσοπε οἩ {λε {οννεν οἱ Τ]εβες, 5Ίιοννς 
Ἠεχ ἴ]ιο ἔοτζθς α5 {Ίεγ νγετο ἀταννα πρ, απά 
ἀθδετίρες {είν ϱοΠΙπιαπάοθτς, ΝἨο Ἠετο 
πεϊσηροπτίπσ Ῥεῖηοες οἳ Ῥαρυ[α. ΤΕ 15 αἶδο 
Πππιαέεά ὃγ Έαςςο ἵπ Ἠΐ5 τά Ῥου]ς, νΊχεγε 
Ἐνπαϊπία, {ΡΟΠ1 ἔ]λε γνα]]5 οἱ 1 εγαδα]επι, ροϊηίς5 
οι {πο ο]]εί νιαττῖους {ο έλα Κῑπσ. ὮἨῬορΕ. 
15 5λου]ά Ῥε οῬδεγνεᾶ, ἨἈοννονετ, ἐλαί {μα 
ἀεδεγίρίῖομ οἱ Φίαξῖας 15 πο ἔακοιι Ίτητηθ- 
ἀἰαίε]γ ἔποπι Ἠοππες, Ῥαέ ἐμτοιρ]ι ἐπο ἵπ- 
Μετνεπίῖοηπ οἳ Ἐπτίρίάες, ν]ιο Ἠπς Ιπέγο- 
ἀπσοεὰ απ ασεὰ αἰθεπάαηί {ΟΥ έχε Ρατροςε οἳ 
Εἰνίης α Ῥτεςϊσε]ν αἰππί]αχ ἀοεδογίρίίοη {ο 
Απίῖσοπθ (Ῥποηῖςς. δ6). Το απ οἱά οἳ- 
1εείίοῦ, νε] Ίας Ῥεεν γερεαέεᾶ Ὦγ Ῥεα]]- 
δεν, ἐλαί Τέ αρρεατς 5ίπαηρθ, Ίου Ῥτίαπι 
5λοπ]ά Ῥε ππασφααἰηέεά νΙέἩ λε Ῥογδομ5 
οἳ ίε ἄτεσίαπ Ιεπάενς ἵπ έλα ἐεπί] γοαν οἳ 
Ἆλε ναν, απά ρατΗοπ]ατΙν νε ὌἼ]γεςες, 
ΝΊο Ἰαὰ Ῥεετ ΟΠ 2Η ΕΙΠΡΗΞΕΥ ἔο Τγου ; 1έ 
18 Ταἶτ]γ απηβννετεᾶ, ἐλαέ έπε ἄτεε]ς ἆο ποῦ 
Άρβρεατ, ΟΠ ΑΠΥ ΤΟΥΤΠΕΥ οσραξΊοΠ. {ο ανα 
αἀναποεὰ 50 Ώηθαχ {με ννα]]ς οἳ Ττογ ; απά 
Ἐτίαπα πΙαΥ Ῥο βαρροβεά {ο Ἰανα Εοτσοίξεη 
ἔπε {εαέυτες οἳ ΊἼψεξες, εἶπος ἔἶο Ππιο οἱ 
Ἠὶ5 ἀερατίατο. 

179. ἁδεῖν. 
ἀρέσαι. 

175. παϊδά τε τηλυγέτην. ΕῬΤΟΡΘΣΙΥ, 
α ο]]ά δογπ ἴπ οἷά αφε: Ἡ. Ε 155. ἈῬαμο]. 
κυρίως τηλύγετοι καλοῦνται οἱ τηλοῦ τῆς 
γονῆς ὄντες παῖδες, ὅ ἐστιν ἐν γεροντικῇ 
ἡλικίᾳ σπαρέντες.. Ἰπ {5 αοοερίαῖο, 
Ἠοπενετ, {έ εαυπού Ροββῖρ]γ αρΡΙγ ἴἔο Ηεν- 

1αἆ ὄεεπ ργε[ογγεᾶ. Βελο]. 

ΠΙΙΟΠΕ, ια ἀαπασ]ίες οἳ ἨΜεπείαις απά 
Ἠε]επ. ίποε Ιπ οἷά ασε, ἰπετείοχε, ἔπετε 
16 Ἰο5ς Ἰ]κε]]ιουά οἳ πιαπΥ οἨλ]άτεῃ, {ιο 
ποτά ἶ5 σεπεγα]]γ ἰακεπ ἵπ α 5εεομᾶατγ 
βἰσηϊβοαίϊοἨ Σ ἵη ανμΙεἩ 5οπᾳε απάετείαπά 1έ 
{ο πηεαη απ οπ{ή, οἴλετς α δε[οτεᾷ, απ οἴμετ5 
α ἀε[ίοαίε οι. (Ἡ. Ν. 40.) ΈΤῆε {ογπιεν 
866ΙΩ5 {ο ποτε Ῥτοραβ]ε Πηενρτείαἴ]οῃ 5 
βἴποο ἨΠοππεν 5αὖ5 εχρτεςε]γ ἵπ 04. Δ. 14. 
84. ἴιαί Ηεντηιίοπε να5 αη ΟΠΙΥ ολ], α- 
Ώποισ]Ώ οὔ]χετς Ἰανε πιαϊηίαϊπεᾶ α εοπίσασΥ 
ορΙΠΙοΗ. Όεε Ηεγπε οπ Αρο]]οᾶ. ΒΙΡΙ. ΠΤΙ. 
11. Ἱ. Όοπιρατο Ἡ. 1. 145. 478. Μοξο]. 
1άγ]. ΙΥ. 79. Ὠαάετ]εῖι εοπείἆετς {με 
πνογά α5 εφπἰνα]εμί {ο θαλερὸς γεγὼς, ἴπ 
{ο ὑἶοοπι ο) ζ1ε, α5 ἀετινεὰ {ποπῃ τέθηλα, 
Ῥετ{. ο{ θάλλω. 

176. ἀλλὰ τά γ οὐκ ἔγενοντο. Θωοῖ 
ορίατεγΏπ, φιοάφια Ἰαοίωπι ορογίευαί, Ίο 
ετεπῖέ. (ἩἨλΕΚΕ. 

179. ἀμφότερον βασιλεὺς κ.τ.λ. Τηϊ58 
να5 ίμε νεις5ε ννηῖσ] ΑΙεχαπάετ {πε ἀτεαξ 
Ῥτε[εγτοά {ο αἲὶ οἴ]ετς ἵπ Ἠοπιεγ; απᾶ 
νε. Ἡε ῬτοροβεςῬ α5 {ο ραΐθετα οἱ 115 
ΟΠ αοἰϊοης, 45 Ιπο]αάϊπσ νἨαίενεν «απ Ῥε 
ἀεεῖγεά Ιπ α Ῥτϊηςο. Ῥ]αί. Οταί. 4ε {ογε. 
Α]εχ. Ι. ῬοΡρΕ. Χεπορῃ. Μεπι. ΤΠΠ. 2. 2. 
Η τί δή ποτε οὕτως ἐπήνεσε τὸν Αγαμέμ- 
νονα, εἰπών' ᾽Αμϕότερον βασιλεὺς κ.τ.λ.; 
"Αρά γε ὅτι αἰχμητής τε καὶ κρατερὸς 
ἂν εἴη, οὐκ εἰ µόνος αὐτὸς εὖ ἀγωνίζοιτο 
πρὸς τοὺς πολεµίους, αλλ’ εἰ καὶ παντὶ 
τῷ στρατοπέδῳ τούτου αἴτιος εἴη; καὶ 
βασιλεὺς αἀγαθὸς, οὐκ εἰ µόνον τοῦ ἑαυ- 
τοῦ βίου καλῶς προεστήκοε, αἀλλ᾽ εἰ καὶ ὦν 
βασιλεύοι, τούτοις εὐδαιμονίας αἴτιος εἴη ; 
Α1ΙΡΟΠ. ΕρΙαΡΙ. Ἠεν. ΥΤΙ. (οπεζίο δεζῖοφιμε 
ὀοπιβ, φιῶ εορμία τατα εδ. Φα]. Β. 0. 
αοίγοπιῖ πείς εἰ ὑοπί ἱπιρεγαίοτὶς ο[Πεῖωπι 
εὐππιί επδεφιεδαέιγ. ἙῬ. .. (ιοά αἰ[τοι πι 
ὑπργίπεϊε «δὲ, εί νγαζίο βίγεπιµ5 εταί. εἰ ὀοπιιξ 
οοπεἰ[ίο. 
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ὋὩς φάτο" τὸν ὃ ὁ γέρων ἠγάσσατο, φώνησέν τε' 
ΊὮ µάκαρ ᾿Ατρείδη, μοιρηγενὲς, ὀλ[βιόδαιμον, 
τ εκ} , . Ὁ / -- . -- Ἡ ῥά νύ τοι πολλοὶ δεδµήατο κοῦροι ᾿Αχαιῶν. 
"Ἠδη καὶ Φρυγίην εἰσήλυθον ἀμπελόεσσαν, 

Ἔνθα ἴδον πλείστους Φρύγας, ἀνέρας αἴολοπωλους, 1856 

ΔΛαοὺς Ὀτρῆος καὶ Μύγδονος ἀντιθέοιο, 
ο“ ο ο 9 ’ αρ ΄ ο Οἵ ῥα τότ᾽ ἐστρατόωντο παρ᾽ ὄχθας Σαγγαρίοιο 

Καὶ γὰρ ἐγὼν ἐπίκουρος ἑὼν μετὰ τοῖσιν ἐλέχθην 

"Ἠματι τῷ, ὅτε τ’ ἦλθον ᾽Αμαξόνες ἀντιάνειραι΄ 

᾽Αλλ) οὐδ οἳ τόσοι ἦσαν, ὅσοι ἑλίκωπες ᾿ Αχαιοί. 190 
κ ἑ -- ” ’ . 

Δεύτερον αὖτ᾽, Οδυσῆα ἰδὼν, ἐρέειν ὁ γεραιός 
ΛΣ] 

Εἴπ᾽ ἄγε µοι καὶ τόνδε, φίλον τέκος, ὅστις ὅδ' ἐστὶ 

Μείων μὲν κεφαλῇ ᾿Αγαμέμνονος ᾿Ατρεΐδαο, 

180. εἴ ποτ’ ἔην γε. πο πιεαπῖης οἳ 
ΏΊχεδε γνογάς 15 ποῦ νετΥ αρραχεπί. Εαδίαίμ. 
πραῦὔνει τὸν ἐπὶ τῇ µνείᾳ τοῦ ἀνδρὸς 
λυπούμενον ἴσως κατ αὐτῆς' οἱονεὶ λέ- 
Ύουσα, ὡς οὐ νῦν ἐστιν, ἀλλά ποτε ἦν. 
Ἠενπο νιου]ἀ απἀετδίαπᾶ εἴ ποτε {ο Ὦα 
Ἄδεά Ἰηβίεαά οἱ ὅποτε, ἴαδ; «ιαπᾶο 1ῑία 
εγαΐ 8006Υ πεις. Τὲ 86εΠΙ5 {ο Ῥε α, {ογιησ]α 
εχργεββῖνε οἱ τερτεί {0Υ α Ἰοδῦ Ῥοββοββίοη : 
---116 πυαβ πιῖπο 9Πσ6: ομίά ᾖιο Ἰυζγο εί { 
Όοπιραγε Τ. Λ. Τ62. Ω. 426. 0. 9. 208. 
Τ. 915. ΟΕ ια οοπβίγισξῖοη οἱ {Πο {ΟΥΠΊΕΣ 
Ρατί οἳ {λα πε, 5εε {ιο ποίε οπ ΦοΡΗ. 4. 
ο. 955. Ροπίέ. 6. Ρ. 126. 

183. µοιρηγενές. Ῥεμπο]. ἀγαθῇ µοίρᾳ 
γεγεννηµένε. Απά 5ο Ειβδίαήαδ, Ἠϱδγ- 
ο μίας, απά οίΠετς, 

189. δεδµήατο. ΙΠπρεγίο έἔπο Ῥαγεζαπί; 
1.6. ἄγό ποπί {ο οὔεή. ΤΠε δε οἱ {πο Ῥετ- 
{εοῦ ννοα]ά Ἠανε Ῥεεπ πποτε τερι]αν. 68 
οἩη Ἡ. Α. 37. ἘΒαγπεβ, Ιπάθεᾶ, τεαάς δεδ- 
µήαται υἷες ᾿Αχαιῶν, Ῥαΐ νποαῦ πε αιι- 
ὑλοτϊόγ οἱ α βΊησ]ε Μ. 

184. Φρυγίην. Β)ηφία Ἠα[ογ, πνοιισἩ 
Νίο {πο Βαπρασία5 Πονγεά απ] 16 {ε]] 
Πίο {πο Ἐπαχίπε. ῬΗΠ. Ν. ΗΠ. ΥΙ. 1. Φα- 
σαγὶς Ποῖις ον ἵπ ΠΡΙγηθία; ἰάσιι Φαπ- 
αγίωε α μ[εγίσφιιο ἀῑοίμδ. Οοπαιραχο Ηεβίος, 
Ἠεορ. 944. 
185. αἰολοπώλους. Ἀεθ οπ ΠΠ. Δ. 186. 
1857. παρ’ ὄχθας. 4οπα ἴ]ο ὑαπλ. ἙἘ- 

βίαίμ. οἱ δὲ μεθ Ὅμηρον παρ᾽ ὄχθαις 
φασίν. Τ]ῆ15, Ἠονψανεν, ἵδ πο αἱἰοσείπον 
ένας, 8ἶπος παρ ὄχθαις 5ἱσΗΙΠ68, πει} ιό 
ὐαπῇε; αβ ἵπ 49βδομ. Τ]μεῦ. 988. ΦορἩ. ΡΗΗΙ. 
726 ἍἜΤ]ε ποοαβαῖνε ο6σιγ5 1Π ἴ]νε 8ΕΠ50 
οἳ 05 ραβδαρο ἵπ 49δο]. Ῥτοπῃ, 896. 366 
Ῥ]οπιβε]ά {π ου. Όοπιραγε Ἡ. Δ. 487. 

189. ᾽Αμαζόνες ἀντιάνειραι. Αοεοναῖπς 
{ο Ὠϊοάοταβ ΒΙου]5, ἴπο ΑπΠΑΖΟΠΡ νεγε α, 
μα οἱ νναγ]]κο νΥοσΠεῃ, Ίο Ἰαά βε]εά 
ἵη Α{γίος 50µ)ο Εππε Ῥείοσο (ιο Ττο]αἩ αν. 

ΤΠΙ6Υ α[ζουννατᾶβ αρρεαχ {ο Ἠαγο εδίαρ]εμεά 
{πποπιδε]νες ἵπ Οαρραἀοσῖα, απᾶ, ΡΥ ἀερνεες, 
ἔο Ίανο ογαττΙΠ α σγεαί ρητί ο{- Αδία Μάπος, 
οχίεπάϊης {]εῖτ Ροββεβδῖοµ5 αἶοπς ἴμο Βκ- 
Ίπε, 45 [αν αφ ἴλο Οπβρίαπ θεα. Ὑατίουβ 
αοσοπΠί5 αγα σῖνεη οἳ ἔπαεια ὮΥ Ηετοάοίας, 
Ἰαβᾶµ, ϱ. ΟατΗΒ, απᾶ Ῥ]αίατοι πω Ἐ. 
Τιοδεὶ; Ὀιτ, {ον {πο πηοδί αχ, 5ο Ἱπνο]νεά 
1η {αβ]6, πα ΠΙΒΗΥ ανα Ῥεεπ Ἱπάποεά {ο 
ἀοιρί Πιεῖν εχκϊδίοπος; απά {ΡΟ οὐΠ- 
βἰάενς θ]χεῖγ Πἱδίουγ 45 α Ῥτουῦ οῇ έα ογεάιι- 
ΠΨ οἱ πιαπ]άπά (ΗΡδ. ΧΙ. ρ. 947). Ῥ]αίατε]ι 
85ο 5.5 οἳ ἐλεῖτ νοπάετ{α] εκρ]οῖί5, περι- 
φανῶς ἔοικε µύθῳ καὶ πλάσματι. ϱ. ΘΠΑΥΧ- 
ηεθΙ5 το]αίθς ἵπ Ἠῖ5 Ῥοβδί-Ποπιθτῖσα, πα 
616γ αδβὶσίοᾷ Ῥτίαπα ἵπ {πο Τγο]αἨ Ἱναν 5 
απά Ὑ]τσι] ἀεβοτῖρες {ἐ]αῖν αΏρεαταπος, απά 
οε]ευταίες {ειν αομἰενεπιεηί5, ππάεχ {Πεῖτ 
Φπαοεεπ Ῥομίλμοβί]εα, ἵπ {Π, Ἱ. 490. Γιο 
Απιαβοπίάιι {μπας αφηιἶπα ρεῖς Βεπί]ιεςί- 
ζεα ΓιγεΠΒ, Ἰπιοαίεφγιο πι πιό» αγαεί, «4πιγεα 
θηεσίεπ επεγία οἴπφιία Ἱπαπιπια, Ρεἰιαἰγία, 
αιιάείφιιο οἶγὶς οοποιίγΥΟΥΕ 9ἶγζο. Ἠοππεῦ ΠΠΕΠ- 
Μ1οἳ8 {επι οποε ασαίπ ἵπ ΠΠ. . 186, απᾶ 
Ἡ {ο Β1π1θ θρ](μοί. Θομο]. ἀντιάνειραι" 
αἱ ἶσαι κατὰ δύναμιν ἀνδράσιν, ἢ αἱ ἔναν- 
τιούµεναι ἀνδράσιν, ἐξ οὗ πολεµικαί.--- 
γτνσι] Ίαβ {α11γ απά Ῥοσαθ{α11γ εκρτοβςεά 
ἴπε 1ά9α, οἱ ἐπ αρϊ(μεύ 1π {θε Ῥαββασε οἶ(εᾶ 
8ρουύθ. Έον α. {π]] αοσοιπί ο {νερο Ἠενο- 
1Π68, απᾶ {1ο ορίπ]ουδ τεβδρθείηςσ ἴλμεπι, 
5εο ἙΒσγαπί 5 Ποαί]ιοι Ἠψί]λοίοση, Ἱ. 95. 
Υ. 110. Τί 5Ποι]ά θθεπι (λαῦ Ετίαπα, ΟΠ 
ἠ1]5 οσσαδῖοἩ, επί ΙΠίο Ῥ]χγσῖα {ο αδδὶςε 
Οἵγσις απᾶ )Γ0άοπ, 5οἩ5 οἳ ήπιας, απᾶ 
Ώιεγείοτο Ῥγοίπενς οἱ Ηεοιρα (Ἠ. Π. 718), 
αβαϊηθί ἐπο ΑΠΙΑΖΟΠΒ. 

195. κεφαλῇ. ας 15 (ἶε τεαάϊπς οἵ 
Όιο Μ55., απά αοοοτᾷς νθ] λα οοπβίτα6- 
Ποπ 1Π {ο ποχέ ΥεΓ56. ΟΟΠΙΡΩΓΕ 46ο ν. 
168. Ἠεγπο Ἰαβ αἀορίεᾶ κεφαλὴν, ἴ]ιο 
τοπάϊπς οἳ Απτίδίιαγομαδ" Πίο, ]οιιρι 
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Ἐὐρύτερος ὃ ὤμοισιν ἰδὲ στέρνοισιν ἰδέσθαι. 

Τεύχεα μέν οἱ κεῖται ἐπὶ χθονὶ πουλυβοτείρῃ, 1956 
Δ - ” 

Αὐτὸς δὲ, κτίλος ὣς, ἐπιπωλεῖται στίχας ἀνδρῶν. 

᾿Αρνειῷ µιν ἔγωγε ἐἴσκω πηγεσιµάλλῳ, 
ο } 5. / -.. , 3” / 
Οστ᾽ ὀΐίων µέγα πῶῦ διέρχεται ἀργεννάων. 

ιά - 

Τὸν ὃ) ἡμείβετ᾽ ἔπειθ' "Ελένη, Διὸς ἐκγεγαυνῖα" 

Οὗτος ὃ αὖ Λαερτιάδης πολύµητις ᾿Οδυσσεὺς, 200 
Φ / ) Νά 2) ΄ -- ορ 
Ος τράφη ἐν δήµῳ Ιθάκης, κραναῆς περ ἐούσης, 

Εἰδὼς παντοίους τε δόλους καὶ µήδεα πυκνά. 
π αν 

Τὴν ὃ αὗτ᾽ ᾽Αντήνωρ πεπνυµένος ἀντίον ηὔδα 

ἸὮ γύναι, ἦ µάλα τοῦτο ἔπος νημερτὲς ἔειπες. 

δη γὰρ καὶ δεῦρό ποτ ἤλυθε δῖος ᾿Οδυσσεὺς 2056 

Σεῦ ἕνεκ) ἀγγελίης σὺν ᾿Αρηϊφίλῳ Μενελάφ' 
Τοὺς ὃ ἐγὼ ἐξείνισσα, καὶ ἐν µεγάροισι φίλησα, 
᾽Αμϕοτέρων δὲ φυὴν ἐδάην καὶ µήδεα πυκνά. 

᾽Αλλ) ὅτε δὴ Τρώεσσιν ἐν ἀγρομένοισιν ἔμιχθεν; 

Ῥτάντων μὲν Μενέλαος ὑπείρεχεν εὑρέας ὤμους" 210 

"Αμϕω ὃ ἑζομένω, γεραρώτερος ἦεν Ὀδυσσεύς. 

᾽Αλλ) ὅτε δὴ μύθους καὶ µήδεα πᾶσιν ὕφαινον, 

{ο]ουνεά ἵπ ἴλε εατ]ογ εἀ[ίοις οἳ είς 
Ἠνοσ]ς, οἨ {Πο ογ]σα] ργϊποῖρ]ε οἳ 195 Ρεῖπσ 
πε ππογο ἁβοι]ε Ἰεοίῖοπ. 16 8εεπι5 αἀ νίς- 
αΡΙ6 {0Υ γνεϊσ]]εν ΥΕΒΡΟΠ5 {ο τε]εςῦ. 

197. πηγεσιµάλλῳφ. Ώεπεο τοείῖεγε τγᾶ- 
ἀἰίο. ΤΠϊς 15 ἀοαθί]ες έ]πο ἴγιε πιεαηῖπα, 
38 1 ἶ5 Ρτορετ]γ εχρ]αῖπεά ὮΥ ΑΡροιοπία5; 
εὐπαγεῖς μαλλοὺς, τουτέστιν εὐτραφεῖς, 
ἔχοντι. Έτοπι πήγνυµι, ᾖφο, οοπιρίπφο. 
ῴεῬ οἩ ΠΠ. 1. 124. ΌΤΠίς εἰπι]ο ἵ5 εοηβ- 
ἀετεὰ νεχγ Ρεααεϊ{α] απά παίατα]; ας ίπε 
ΥΩΤΗ 5 σεπεγα]]γ εοηδἰἀεγεᾶ α 5ΥΠΙΡΟΙ ος 
παἰΠοτΙέγ, {τοπ Ρεῖης ἐτα]πεά {ο Ἰοαά απά 
εοπάποέ ἴ]ε Βοοκ. Ατὶςί, Ηϊξε. Απίαι. ΥΠ. 
19. ἐν ἑκάστῃ γὰρ ποίμνῃ κατασκευάζου- 
σιν ἡγεμόνα τῶν αῤῥένων, ὃς, ὅταν ὀνό- 
µατι κληθῃῇ ὑπὸ τοῦ ποιµένος, προηγεῖται. 
Ἠεισα, ἴἶνε Ἰΐπς οἳ Ῥεγδῖα ἵ5 τεργεδεπξεά 
ππάεχ με ἤσινε οἱ α ταπ], ἵῃ ΏαΠ. ν. 8. 
20. Τη Εκοά. αν. 15. ν]εγα {με ἨΗεῦτονν 
Νογά βἰσπίῇες α Ταπι, ἴλπο Τ,ΧΧ. Ἠθνο 
ἄρχοντες;: απᾶ ἵπ Εζεξ. αν. 195. ἠγε- 
µόνας. Τμε απ Ὑπϊσαίο, Ἠοψενεν, ἵπ 
Ῥοίμ Ἰπδίαπσθς, μίνες αγἱείε, Οοπιρατθ 
1εγειῃ. ]. 8. Ζεε]Π. κ. 8. 

201. κραναῆς. «πασφη, πιομπίαϊποις. 
ΘΟΠο]. τρηχείας. Ὑδ. π. ΤΠ. 919. 
εοριζος [{λασω. Ἠεποε Οἴοετο, ἄε Οταέ. Ἱ. 
44. (μις γεὶ (8οῖ]. απιογὶ ραΐγία) ἰαπία 
εί οἱε εἰ ἑαπία παίιτγα, αἱ Πί]ασαπι ἀζαπα, ἵπ 
αερενγἰπιῖε δασι{ῖε {απφιαιι πἰάῖιπι α[ῇπαπι, 
εαρίεπεϊδεΏπας ον ἐπιπιογίαζέαἑ απἰεροπεγεῖ. 
ΟΙ. 0ἀγβἙ. Ε. 208. 5ᾳᾳ.---Ο8 δῆμος, ἵπ ἴῑιε 
5εΠ56 οἱ πόλις, 56ε οἨ ΤΙ. Β. 647. 

909. εἰδὼς παντοίους κ.τ.λ. ὧθθ οἩ ΤΙ. 
Β. 718. 

205. τὴν ὃ' αὗτ ᾽Αντήνωρ κ.τ.λ. ΤΠ 
{15 νῖεν; οἱ ἴ]ια Ιεαάενς οἱ χε αΣΠΩΥ, 1ὲ Ἰαά 
Ῥεεπ απ ονεγαίσ]έ ἵπ Ηοπηοτ {0 Ἰανε {ακεπ 
πο ποβςε οἱ ΝΠεπε]ατς, ΝΠο Ίνα5 ποῦ οπ]ν 
οπε οἱ έλα ρτ]ποῖρα] οἳ ίπεπα, Ῥη{ ἵνας Ἱπι- 
πιεαϊαίε]γ {ο επσασο {πο αἰεμίίοη οἳ {με 
ΥΕΛ46ΕΣ ἵπ {νε βἵησ]ε οοπηραξ. Οπ ἴπε οίμετ 
Ἰαπᾶ, 16 Παὰά Ῥεεη α Πρι Ἱπάεσοταπῃ {ο 
Ἠανε πιαάε Ἠε]επ 5Ρρεα]ς οἱ Ἠϊπι, Ἠε Ἰα5, 
Ώπετείοτε, Ραί Πῖ5 ρταίδες5 ΙΠπίο {πε ππουί] 
οἳ ΑΠίΕΠΟΥΣ ΥνΥΗΙΟἨ να αἱδο α Ππιοτθ ατα] 
ΝΑΥ Έπαπ {ο Ἠαναο Ῥγεσεπίεά Ἠπη {ο {πε 
εγε οἱ ΕΒτίαπα Ιηπ ἰλμε Β4Π18Θ ΠΙΩΗΠΕΣ νη(Ἡ 
έμε τες. Ῥ0ΡΕ. 

206. σεῦ ἕνεκ᾽ ἀγγελίης. ΊΤ]ιαί 15, περὶ 
σοῦ. ο ΤΠαογά. ΥΤΤΙ. 16. ἀγγελία τῆς 
Χίου, 1.6. ουποεγπίπᾳ Ομΐοε. 99. ἀγγελίαν 
τοῦ ξυμπαρακομισθῆναι, Ἱ.ε. τεδρεοίῖπα (λε 
οοπτεαποε. Όοπιρανε 1. 100. 140. Τις 
15ο οἱ {πο σεπ]Ίνε 15 νετγ ΕΟΠΙΠΙΟΗ, ΡαΙ- 
Πσπ]ατ]γ α[νετ νετος οἳ Λεαγίπα, πφιϊγίπη, 
απᾶ με Ἰ]κε. Όεε Ῥεπί. ἄν. Ρ. 287. οἩ 
ΒΟΡΗ. ΑΠΕ. 1182. Μαι, αν. αν. δ ὀ90.--- 
ΤΗϊ5 επιραςςΥ οἳ ὈἼγεςες απά Μεπε]ατς 18 
ππεπ{]οπεᾶ ἵπ Ἠετοά. ΙΤ. 117. ἨἘΤπαϊ οἳ 
Ό]γερες ἵη 0Ο. Δ. 249. 5ᾳᾳ. ννας Ρετίοτιπεά 
οἩ ο ἀῑβετεπί οσοβδίοῃ. 

210. ὑπείρεχεν. εε οἩ ΤΙ. Β. 426: απᾶ 
οἨ) ν. ὁδὸ, οἱ ἴπε «Ἠαησε οἱ οοηδίγασξἶοη 
1π {Πε {ο]]ονησ πο, 

919. αλλ᾽ ὅτε δὴ μύθους κ.τ.λ. ΤΗϊ8 
Ῥαδββαρε οοποετηϊπρ (πε ἀϊΠετεπί εἰοφπεπος 
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΄Ἠτοι μὲν Μενέλαος ἐπιτροχάδην ἀγόρευε, 
Παῦρα μὲν, ἀλλὰ µάλα λιγέως, ἐπεὶ οὐ πολύμυθος, 

»ον 3 9 ε) λ / ο σ 
Οοὐὸ αφαµαρτοεπΏης, εἰ καὶ γένει ὑστερος ἠεν. 215 

᾽Αλλ) ὅτε δὴ πολύµητις ἀναῖξειεν ᾿Οδυσσεὺς, 
Ν 

Στάσκεν, ὑπαὶ δὲ ἴδεσκε, κατὰ χθονὸς ὄμματα πήξας, 
-- η] "δι ο τα / ”/ 5 ώή ΄ 

Σκήηπτρον ὃ οὔτ᾽ ὀπίσω οὔτε προπρηνες ἐνώμα, 

᾽Αλλ) ἀστεμφὲς ἔχεσκεν, ἀἴδρεϊ φωτὶ ἐοικώς' 
σΣ 3 / ’ 

Φαίης κε ζάκοτόν τέ τιν᾿ ἔμμεναι, ἄφρονά ϐ) αὕτως. 220 

᾽Αλλ) ὅτε δή ῥ' ὅπα τε μεγάλην ἐκ στήθεος ἴευ 
κ α ο / Ὦ Ἀ ΄ / 

αἳ επεα νιφάδεσσιν εοικότα χειµερίῃσιν, 
-.ῇ 

Οὐκ ἂν ἔπειτ ᾿Οδυσῆΐ Υ᾿ ἐρίσσειε βροτὸς ἄλλος" 

Οὐ τότε Υ ὧδ᾽ ᾿Οδυσῆος ἀγασσάμεθ' εἶδος ἰδόντες. 
π 2 . Τὸ τρίτον αὖτ᾽, Αἴαντα ἰδὼν, ἐρέειν ὃ γεραιός 

ον αυ 

Τίςσ τ 

2250 

ἄρ᾽ ὅδ' ἄλλος ᾽Αχαιὸς ἀνὴρ ἠῦς τε μέγας τε, 

Ἔξοχος ᾿Αργείων κεφαλήν τε καὶ εὐρέας ὤμους; 

Τὸν ὃ Ελένη τανύπεπλος ἀμείβετο, δία γυναικῶν' 

οἱ Μεπε]αις απᾶ ΤἼγεςες ἵ5 ΙπεχργεββΙρΙγ 
1αδί απά ῬεαιΗ{α]..  Τ]16 ο]ο5ο Ἰασοοπίο 60Π- 
οἴδεποςς οἳ {ιο οπο ἶ5 Ἠπε]γ οβρροβθᾶ {ο ἴ]α 
οορίοιΒ, νεμεπιεπ{, απάἆ Ῥεπείταίίης οΥΔ{ΟΣΥ 
οἱ ο οίμεσ; νε] ἵ5 5ο οχαιἱβί(εΙγ ἆθ- 
5ογϊρεᾷ ἵπ {ἴμε Αἰπηῖ]ο οἱ ἴπο 5πονΥ {α]1πς 
Τα απά αἰπ]κίηπσ ἄεερ. Έοτ 16 15 ἵπ Οῖ5 
Όλα Ῥοαπίγ οἳ ιο οοπΙραγΊδΟΠ ουηβῖδίΒ, ας- 
οοτάῖπσ {ο ΟΠΗ ΠαἨ, Τη5τ. Οτας. ΧΠΙ. 10. 
64. Ίπ ἴζῖηβεε Γαουπάΐαπι εἳ πιαφπιάῖπεηι 
2απαΐϊ, οπἱ ογα[ίοπεῖιι πού Πιὐεγπῖς εἰ 
σορία τογύογιίπι αίμα ἱπηρεία ραγοπι ἐγυωϊε, 
ῬορΕ. Απ. αεΙ]. ΥΠ. 14. δε εα ἔρεα 
σεπεγα «ἀῑοσπαὶ, Ίαπι απϊφιέις ἱγααία αὖ 
11ΟΊπΕΥΟ, φιπέ ἐγία ἴπ ἐγίνιις: πιαφπἰ[σιπι ἔτι 
[ἴψβεο εἰ ιιὐογέπι; ειθέῖῖε ἵπ επεῖαο οἱ σ0- 
ΜθΙ Ππαίηι πιοάεγαΠπφ μα ἵπι ΙΨερίογο. 
---πᾶσιν. Έοτ ἐν πᾶσιν, ἐν πλήθει. Ῥο Π. 
Σ. 296. ἐνὶ δήμφ.---ὕφαινον. Ῥο ΠΠ. Η. 524. 
ὑφαίνειν μῆτιν. Ἠεβιοά. {.. 97. ῥάψαντες 
ἀοιδήν. Α Ί]κε εχΧΡγΘΒΒΙΟΠ ἶ5 πλέκειν λό- 
Ύους, Ισ 15 {γεααεπί]γ επιρ]ογεά ὮΥ 
Ἐττ]ριάςς. 

219. ἐπιτροχάδην. Φωππαγίζη, θγίοΠη, 
ταρία/η. Ἐπρίαίπ. αντὶ τοῦ κεφαλαιωδῶς, 
ταχέως, ἐσπευσμένως, ἐν τῷ ἐπιτρέχειν τὰ 
πολλά. ΟαΙπθ]. Τπδι. Οχαῦ. ΧΤΙ. αδί αργα. 
Π{οππογις Όγετοπο φιαεπι σι απἰπιῖ ᾖπουπι- 
αἰίαία, εἰ ργοργίαπι----ἷᾶ επῖπι ἐδί πο ἀεθνταγε 
νεχρ]ς---εέ οαγοπίεπι 5ρεγτασιῖε οἰοφιοπέῖαπι 

ἠΠεπεῖαο ἀεαδ. Ἠεποο ἴῑε ερ]εί ἄφα- 
"µαρτοεπἠὴς (ν. 9156), ἀῑφγεςίοε, ἀἰεσιγεῖτο, 
«αιάεγίπᾳ ]γοπι ἴιο γοϊπί. ολο]. ἅπο- 
τυγχάνων τοῦ σκοποῦ τῶν λόγων. 04. 
Δ. 610. Αἰεὶ πρῶτος ἔβαζε, καὶ οὐχ ἡμάρ- 
τανε μύθων. πε εοπ( αχ ἵ5 ϱαἷὰ οἳ Α]αχ 
Ἰη Ἡ. Ν. 854. 

214. λιγέως. (Ἴαγα του. ΤΗϊ5 ἵδ ιο 
ΠΊΟΥΘ πεπεγα] αοοερία6ῖοη οἱ ένα νοχά, 48 
1η Π]. Τ. 5. Ψ. 918. απᾶ εἱδον]ετε; Ῥιαΐ 

ἴλο αποϊεπ{β 86εεπ1 {ο Ἠαγνο απἀοτγδίοοά 16 ἵπ 
{πε 8ΕΠ8ε οἱ εμανϊίεν. Οἴσετο ἄε (αγ. Ογαί. 
ο. 19. Πεπείαιηι ὄρεωπι, ἀπ]οσπα ὀζωπι φιῖ- 
ἄσπι ἐγααῖΐ Ηοπιεγς, δεᾷ Ῥαισα ἴοφιεπίοπε. 

215. γένει. 1π αφο. Ἀεμοὶ. τῇ ἡλικίᾳ 
νεώτερος ἦν. 

910. ἀλλ” ὅτε δὴ κ.τ.λ. Όεεοπ ΤΠ]. Α. 
610: απά οοπ]ρατο Ἱπίτα ν. 295. Δ. 994. 944. 
1. 191]. απά εἰδεν]ετοα, 

917. στάσκεν, ὑπαὶ δὲ κ.τ.λ. Ουαϊπί]. 
Τηβ66. Οναί. ΧΙ. 9. 158. ΛΓίγε επῖπι αιιάϊ- 
υγ αλοίιγὸ οπιγα ἀῑειεοίαί, εἰ Ἴμᾶευ 8ο ἴρεο 
οοπιμοπῖζ. οσο Ργαοερῖέ ΠΗοπιγις ζ)1ἱἱς ετ- 
οπιρίο, απεπα βίεςδο οσι]ῖς Ιπ ἴΕΥΤαΠΙ ἆ4ε- 
Εχῖβ, Ιπιπιοίοᾳιθ 5οερίο, ῥΡτῖαδα παπα Π]]απα 
εἰοαπεπ/ίο Ῥτοσε]]απι εΠιπάετεί, αῑοϊί,---- 
Ἠεηςο Ον]. Μεί. ΧΙΤΠΙ. 125. 4 ἀθπλί, αἴφιιε 
οσιζος αιζζιπι {είχα πιογαίας ιβιιέ αἆ 
Ίγουθγ6. ΟΟΠΙΡΑΥ6 3].ο Ὑἱτρ. Ἐπ. ΥΠ]. 
249. 

290. ζάκοτον. 6αγγιεά απαὴ ὃν {λε τἶο- 
ἴοπος οἱ Ῥαφείοι. Ἔ]ε πνοτὰ ἆοθβ ποί οσσασ 
εδεννμογο. Ὀο]ο]. πάνυ ὀργίλον. 

999. νιφάδεσσιν ἐοικότα Χχειµερίῃσιν. 
Ῥεπεο. Ἐρ. 40. Πίαφιε ογαίο ία Ὀ]γεείς 
αγά Ποπιγιπι οοποϊίαία, εὖ αἶπο ἴπίεγπιῖβ- 
βἶοπα ἵπ ΠιΟγΟΠι πῖοϊ ΦΠΡΕΓΌΕΠΙΕΡ, ογαίογὺ 
ἀαία εδ. θε 3150 ἴ]λο Ῥᾶδβασε {τοπι Ομἵῃ- 
Παπ. οἴξεά οἨ ν. 919, απά ΡΗπ. Ερίςι. Τ. 
90. Ῥο]ο]. λόγοι πολλοὶ καὶ πυκγοί. Ίο 
πηεεί Ψ] α ΟΟΠΙΡΑΥΊΡΟΠ νετΥ αἰπιί]αγ 1π 
Ὠουί. ακχ!]. 2. ΤΧΧ. Προσδοκάσθω ὡς 
ὑετὸς τὸ ἀπόφθεγμά µου, καὶ καταβήτω 
ὡς δρόσος τὰ ῥήματά μου, ὡσεὶ ὄμβρος ἔπ᾽ 
ἄγρωστιν, καὶ ὡσεὶ πιφετὸς ἐπὶ χόρτον. 

206. τίς τ᾿ ἄρ᾽ ὕδ' ἄλλος κ.τ.λ. Τ1ε59 
Ἰπες ατα Ἱπηία{ος, γν]ι Υείθγεησε {ο ΜΠο, 
1η Τποῖβη. Οοπίοιηγ], δ. Τίς γὰρ ὅδ' ἐστὶ 
πάχιστος ἀνὴρ, ἠῦς τε μέγας τε, Ἔξοχος 
ἀνθρώπων κεφαλὴν καὶ εὐρέας ὤμους ; 2 
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Οὗτος ὃ Αἴας ἐστὶ πελώριος, ἕρκος ᾿Αχαιῶν. 

᾿Ιδομενεὺς ὃ) ἑτέρωθεν ἐνὶ Κρήτεσσι, θεὸς ὣς, 250 

Ἔστηκ” ἀμφὶ δέ µιν Κρητῶν ἀγοὶ ἡγερέθονται. 

Πολλάκι µιν ξείνισσεν ᾿Αρηΐφιλος Μενέλαος 

Οἴκῳ ἐν ἡμετέρῳ, ὁπότε Κρήτηθεν ἴκοιτο. 

Νῦν ὃ ἄλλους μὲν πάντας ὁρῷ ἑλίκωπας ᾿Αχαιοὺς, 
4) }ὰ. / Ν 3” ϐ / : 

Οὐς κεν εὐ γνοίην, καὶ τουνοµα μυύὔησαιμην 2350 

Δοιὼ ὃ οὐ δύναμαι ἰδέειν κοσµήτορε λαῶν. 

Κάστορά ϐ) ἱππόδαμον, καὶ πὺξ ἀγαθὸν Πολυδεύκεα, 
. / ’ / / [ή 

Αυτοκασιγνήτω; τώ µοι µία γείνατο µήτηο. 
Ἂ Σ 4 / ή Σ . -- 

Η οὐχ ἑσπέσθην Λακεδαίμονος ἐξ ἐρατεινῆς; 
Ἀ -- 9 [ο , 3,38, ’ 
Η δεῦρο μὲν ἔποντο νέεσσ᾽ ἔνι ποντοπόροισι, 240 

Νῦν ὃ᾽ αὗτ᾽ οὐκ ἐθέλουσι µάχην καταδύµεναι ἀνδρῶν, 
Αἴσχεα δειδιότες καὶ ὀνείδεα πόλλ’, ἅ µοί ἐστιν; 

ὋὩς φάτο᾽ τοὺς ὃ ἤδη κάτεχε φυσίζοος αἷα 
᾿ , κά / -. /Ὁ , 
Εν Λακεδαίμονι αὖθι, φίλῃ ἐνὶ πατρίδι γαίῃ. 

1 - 

Κήρυκες ὃ ἀνὰ ἄστυ θεῶν φέρον ὅρκια πιστὰ, 245 
”Λ δύ .. στ 5./. : Ν . , 

ρνε δύω, καὶ οἶνον ἐύφρονα. καρπὸν ἀρούρης, 
Α ες ἓ] |) τες ης ε δὲ -- ῃ 

σκῷ ἐν αἰγείῳ' φέρε δὲ κρητῆρα φαεινὸν 

Κήρυξ Ἰδαῖος ἠδὲ χρύσεια κύπελλα" 

Ἴτρυνε δὲ γέροντα παριστάµενος ἐπέεσσιν' 
ὼ 

Ὄρσεο. Λαομεδοντιάδη᾽ καλέουσιν ἄριστοι 250 

Τρώων ϐ) ἱπποδάμων καὶ ᾿Αχαιῶν χαλκοχιτώνων 
ἛἜς πεδίον κατα[ῆναι, ἵν ὄρκια πιστὰ τάµητε. 

Αὐτὰρ ᾿Αλέξανδρος καὶ ᾿Αρηΐφιλος Μενέλαος 
Μακρῆς ἐγχείῃσι μαχήσοντ᾽ ἀμφὶ γυναικί" 
τν - δέ / εονα / ϱ) ια] 
ῳ εἕκε νικησαντι γυνη και κτ]µα εποιτο. 2505 

Οἱ δ) ἄλλοι, φιλότητα καὶ ὅρκια πιστὰ ταµόντες, 

Ναίΐοιµεν Τροίην ἐρι[βώλακα" τοὶ δὲ νέονται 
.{ 

"Αργος ἐς ἱππόβοτον καὶ ᾿Αχαϊΐδα καλλιγύναικα. 
9 / . δ) 5 ’ . έλ ὃ [4 , 

Ὡς φάτο' ῥίγησε ὃ ὁ γέρων, ἐκέλευσε ὃ ἑταίροις 

ἵππους ζευγνύμεναι τοὶ ὃ) ὀτραλέως ἐπίθοντο. 260 

Αν ὃ ἄρ᾽ ἔβη Πρίαμος, κατὰ ὃ ἡνία τεῖνεν ὀπίσσω" 

929. ἕρκος ᾿Αχαιῶν. Ῥεε οἨ ΤΙ. Α. 254. 
996. καὶ τοῦνομα. ῥῬαρῥρ]γ ὧν. ες ΟΠ 

Π. Α. 19. 
944. πατρίδι γαίφ. Τ]ναι 15, αἲ ΤΊεγαρπα: 

Ῥιπά. Ῥγίι. ΧΙ. 956. επι. Χ. 106. Ῥεε 
Ἠεγπο οἩ ΑΡο. Τ11.2.2. Μν. Β. ΚπὶσΗΐ, 
ἵη 5 Ῥγοἰεφοπιεπα, οΏ]εοί5 {ο Ηειεπ΄5 16- 
ηοταποθ οἱ {λε ἀθεαίλ οἱ Ίνες Ῥτοί]ετβ 45 απ 
Ἱπιρτοῦαβ]ε οἴγοαπηδίαπςε: Όαέ Ἠεν Ίος 
Άβδεπες {οπή Ἠει οοαη{νΥ νν] τεαά1]γ 5οἱνο 
ἐπο ἀπΠοα]ίγ. 

947. κρητῆρα. ΟΕ 16, απᾶ {πε κύπελ- 
λον, πιθηβοπεά 1Π πε Γο]]ον1ης Ἰπε, 5εο 
οἩ ΠΠ. Α. 470, ὅ8δ4.---Έπε ἄσκος αἴγειος Να5 

α Ἰεαίπετη Ῥοίέ]ε {ου οοπ{α]πῖης ΠΕ, 6εΠε- 
ΥΑΙΙΥ πιαἆο οἱ φοαἰκΕίπ, 5 Ῥεῖησ πιογε ἆπ- 
γηῬ]θ.  ΦιαοἩ νεο {ποδο πιεηοπεά 1π 
Μαιέ. ΙΧ. 17. ΤΠεγ ατε 5Η111 βεά 1π βραῖπ, 
απᾶ ολ]]εά ῥογγασ]ας. 

952. τάµητε. Ύιῖσφο τάµηαι, απᾶ 5ο 
Ἠεγπε. Ί]ε ΜΑΡΑ. νασγ, 8οἵηε 45ο σἰνίης 
τάµωµεν. ΑπίΠΟΣΙΙΥ 8εεπῃ5 στγεα!]γ {ο {8- 
νοις {πε τεαᾶῖης πον’ τοβίοτγεᾶ {ο έἐῑπε {εχέ, 

267. νέονται. Ἐγεδεηπέ, {οτ {πίατο, 9ε8 
Ώιε ποίε οἨ Βορῃ. Απί. 95. Ῥεπί. ΕΥ. ρ. 215. 

259. ἑταίροις. 4ῑεπάαπίε. Μοχθ αβΙδ]Ιγ 
ουπιγαᾶες, α5 1π ΠΠ. Α. 179. 1859. 
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Πὰρ δέ οἱ ᾽Αντήνωρ περικαλλέα βήσατο δίφρον. 
Τὼ δὲ διὰ Σκαιῶν πεδίονὸ ἔχον ὠκέας ἵππους. 

᾽Αλλ’ ὅτε δή ῥ ἵκοντο μετὰ Τρῶας καὶ ᾿Αχαιοὺς, 
᾿Εξ ἵππων ἀποβάντες ἐπὶ χθόνα πουλυβότειραν, 2605 

Ες µέσσον Τρώων καὶ ᾿Αχαιῶν ἐστιχόωντο. 

ἼΩρνυτο ὃ) αὐτίκ) ἔπειτα ἄναξ ἀνδρῶν ᾽Αγαμέμνων, 
Αν ὃ) ᾿Οδυσεὺς πολύµητις' ἀτὰρ κήρυκες ἀγανοὶ 
ο Ν -- / -- Ν 5 
Όρκια πιστὰ θεῶν σύναγον, κρητΏρι δὲ οἶνον 

Μίσγον, ἀτὰρ [Αασιλεῦσιν ὕδωρ ἐπὶ χεῖρας ἔχευον. 270 
) , ως , , , 
Ατρείδης δὲ, ερυσσάµενος χεἰρεσσι μάχαιραν, 

υ, 9 

Η οἱ πὰρ ξίφεος μέγα κουλεὸν αἰὲν ἄωρτο, 
2 ας / / , . ο κρν ὐ 
Αρνῶν ἐκ κεφαλέων τάµνε τρίχας αὐτὰρ ἔπειτα 

Κήρυκες Τρώων καὶ ᾿Αχαιῶν νεῖμαν ἀρίστοις. 

Τοῖσιν ὃ ᾿Ατρείδης µεγάλ’᾽ εὔχετο, χεῖρας ἀνασχών' 276 

Ζεῦ πάτερ, Ἴδηθεν µεδέων κύδιστε, µέγιστε, 
᾿Ἠέλιός θ’, ὃς πάντ᾽ ἐφορᾶς καὶ πάντ) ἐπακούει ἐλιὸς 6. ος εφορᾳς καὶ παν κούεις» 

Καὶ Ποταμοὶ, καὶ ΓΓαἴα, καὶ οἳ ὑπένερθε καµόντας 
Ἅ θ ιά / θ [ε, 5.» / » ιό 

[ ρωπους τινυσύογ» ὁτις κ επιορκογνγ ομοσσΏ; 

ς - 
Ὑμεῖς µάρτυροί ἐστε, φυλάσσετε ὃ ὄρκια πιστά. 260 

Εἰ μέν κε Μενέλαον ᾿Αλέξανδρος καταπέφνῃ, 
Εαν 3/ νις / νο Ν / ΄ 

Αυτος ἔπειθ Ελένην εχέτω καὶ κτήµατα παντα» 
ς - .) / / ΄ - 
Ημεῖς ὃ ἐν νῄήεσσι νεώµεθα ποντοπόροισιν 

Εἰ δέ κ᾿ ᾿Αλέξανδρον κτείνῃ ξανθὸς Μενέλαος, 
1 ς .] - 

Τρῷῶας ἔπειθ) Ἑλένην καὶ κτήµατα πάντ᾽ ἀποδοῦναι, 285 
ο) 2 ! » 

Τιμὴν ὃ ᾿Αργείοις ἀποτινέμεν, ἥντιν' ἔοικεν, 

908. ἂν δ’ ᾿Οδυσεύς. Τ]ιαῖ 15, ἀνώρνυτο. 
269. κρητῆρι δὲ οἶνον Μίσγον. Ῥεε 0ἨΠ 

11. Β. ο4]. 
271. µάχαιραν. ὮῬεθ οἩ 1]. Α. 220. 
272. ἄωρτο. ΤΗ15 Βεοπης {ο Ῥο ἴε Ῥ]α- 

Ῥεγί. Ραβ5. οἱ ἀείρω, {ογπιεὰ {Γ0Π1 ἴ]ιο 16- 
Ρυ]αχ {ογΏ1 ἧρτο ΟΥ ἄερτο, Ὦγ α «μαπρε ος 
νονε]ς αΙππ]]αχ {ο ἐ]λαῦ Ἱπ ἔῤῥωγα, πέπτωκα, 
εἴωθα, απά ἴἶο κα. 

215. αρνῶν ἐκ κεφαλέων κ.τ.λ. ΟΌοπι- 
Ραχε Ὑ]τρ. «Απ. ΥΠ. 245. ΤΠο «ΘΓΕΠΙΟΠΥ 
οἱ οτί] α οονεπαηί, ο{ Πο Ἠοπιετ 
Ἠα5 Ἠεγε αίνεη α πηπαίε ἀεβοτ]ρίῖοη, 60Πῃ- 
πηεηοεᾶ να εαήτς α ΡοτίῖοἨ οἱ Ἰαῖχ {γοπα 
Όχε {ογε]εαά οἱ ἐε ν]ουῖπα, απᾶά ἀἰδαἡριιζ- 
ης 16 ΑΠΠΟΠς {μα οοπ(γαεῖπσ Ῥρατίες, (λαί 
αἱ πϊρ]ις ϱἨαχο ἵπ {1ο οαίΠ. γρ Ἰαβ 
Ἰπηϊία{εᾶ (5 ἀοδοτ]ρίίοη οἱ ἴλε 6ΕΓΕΠΙΟΠΥ 
ἵη «Ἐπ. ΧΤΙ. 161. 5ᾳᾳ.;: απᾶ Ἰαβ8 σἵνεῃ (ια 
α.]αταὔίον νι Ῥεσι]ίαν ϱγαπάθΙΣ απά εἷ- 
1θοἳ Ίτ ν. 176. Ιείο Ίο εοὶ ἰεβῖδ, εἰ ασ 
πιζ]ιό {εγγα τοσαπέῖ, Θιαγ. Ργομίσγ ἰαπίος ρούμῖ 
ΊεγΙεΥγε ἰαὐογε, Ιί ραίε οπιπ{μοίσῃς, ὅ-ο. 

277. ᾿Ηελιός θ’. Τ]ιο ποπιϊπα{ὶνο {0Υ {μα 
ποσβνθ. εε ο Εγ, Ῥηοη. 796. Ῥεηί, 
αν, Ρ. 960, 

278. καµόνταυ. Ί]ιοβο 0ογη ομξ οί] 
τοῖί, 1.6. ἴλε ἀεαᾶ. 3οΠο]. τελευτήσανταο, 
ἀποθανόντας. Ἠοπιον {εφπεπ{]γ επΙρΡΙογΒ 
Έχε {ενα απά 5ο «4ὐδεμ. Φαρρ]. 146. 927. 
Ἐν. ΗΡΙ. 766. ἙΒυίπιαπη (Τμεχ]]. Ρ. 109) 
698οΥν6Ρ, (λαέ έλα ΑίίΙΟΡ ΠΠΟΥΕ ΟΟΠΩΠΙΟΠΙΥ 
πδο ία ρετίεοί κεκµηκότες 1π 5 8εηρο. 
ΦΙΤΩΙ]άΣ]Υ ἰΠε Ῥτοβεηί κάµνων 15 αφγοίις. 

279. τίνυσθον. Φίπ6ε 0115 15 π ἰλμε ἀπα], 
{λε τοίεγεπςθ πηἉβδί Ῥο {ο Ῥ]αίο απά Ῥτο- 
ΒεΥΡΙΠΘ. ε6 οἩ ΤΠ]. Α. 667. Ίπ ΠΠ. Ἑ. 259. 
πο Ἐατίεςδ απο Ἰπγερδίεὰ νυν] ἔ]ο οΠσο οἱ 
ριηήβΗίης έοδε ρα1]{γ οἱ ρετ]χΥ. ΟΕ ενα 
οοηβίγισΒῖοῦ οἱ ἴ]πο χε]αίϊνε ὅτις ἵπ ἐἶιο θἵη- 
βυ]α1, νι έε απ{εσεάεπέ ΤΠ {χε ρ]ηγα]. εεθ 
Ῥεπί. αν. ρ. 257. ποίε οπ ΦοΡΙ. Απ 707. 

281. εἰ µέν κε Μ. Οἱ (5 οοηβίγασίῖοη, 
ΝΜΙΕἩ. 16 τερεαίεὰ Ἱπ τν. 284. 988. 5εε οἱ 
Ἡ. Α. 197. 

980. ἀποδοῦναι. Έον ἀποδόντων. Τ]ε 
Ἱπβπαίνε {ος {Πο Ιπρογηίνο, θα οἨ Π]. 
Α. 20. Τ]ή8 πεασε, Ἠονενεν, 185 ]ε5ς {τε- 
απεπέ, ν]εη {ο (τά ρούβοῦ Ἱπρεγαίϊνα 
16 {ο Ῥο ιπάεχβίοοᾶ. Όοπιρατε Τ. 7. 99. 
- 79. 976; απάὰ 8ε06 ΤΟΙΡΟΠ ΟἨ Έγ, Ἠεο, 
δυο 
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Ητε καὶ ἐσσομένοισι μετ᾽ ἀνθρώποισι πέληται. 
] - 

Εἰ ὃ' ἂν ἐμοὶ τιμὴν Πρίαμος Πριάμοιό τε παῖδες 
Τίνειν οὐκ ἐθέλωσιν, ᾿Αλεξάνδροιο πεσόντος, 

» ” - 

Αὐτὰρ ἐγὼ καὶ ἔπειτα µαχήσομαι εἵνεκα ποινῆς, 

Αὖθι µένων, εἵως κε τέλος πολέµοιο κιχείω. 
η αλ 9 , 3 -- , λέι λ -- 

. και απο στοµαχους αρνων ταµε νηλει χα κ 

Καὶ τοὺς μὲν κατέθηκεν ἐπὶ 

Θυμοῦ δευοµένους' ἀπὸ γὰρ μένος εἴλετο χαλκός" 
- - 7 / ’ 

Οἶνον ὃ ἐκ κρητηρος αφυσσαμενοι δεπάεσσιν 

Ἔκχεον, ἠδ' εὔχοντο θεοῖς 

Ωδε δέτις εἴπεσκεν ᾿Αχαιῶν τε Τρώων τε" 
Ζεῦ κύδιστε, µέγιστε, καὶ 

Ὃ , , εις κ ϱ/ / 
πποτεροι προτεροι υπερ οΟρκια πηµηνειαν» 

ἵΩδέ σφ᾽ ἐγκέφαλος χαμάδις ῥέοι, ὡς ὅδε οἶνος, 

Αὐτῶν καὶ τεκέων, ἄλοχοι ὃ ἄλλοισι μιγεῖεν. 
ὋὪς ἔφαν᾽ οὐδ ἄρα πώ σφιν ἐπεκραίαινε Κρονίων. 

Τοῖσι δὲ Δαρδανίδης Πρίαμος μετὰ μῦβον ἔειπε" 
Κέκλυτέ µευ, Τρῶες καὶ ἐὐκνήμιδες ᾿Αχαιοί: 

τ . τ 1 

Ητοι ἐγὼν εἷμι προτὶ Ίλιον ἠνεμόεσσαν 

ΑΑψ, ἐπεὶ οὕπω τλήσομ᾽ ἐν 

287. ἥτε καὶ ἐσσομένοισι κ.τ.λ. Τηϊ5 
Μαάαπιε ΤΏασῖεν γεπάρυς, Τε ἐγιδιέε »]ια[ῖ 
ὂε γαἰά {ο ιο Ροβίεγίέη οἱ {λε (ἄατεε]ε ΤοΥ εΌετ. 
1 ἐΠ]π]ς 5Ἡε 15 5Ίησ]ε ἵπ ἐῑαί εχρ]]σαίίοη ; 
Ώπο πια]οτῖέγ οἱ ἔπε Ἱπτετργείετς {αχῖπσ 1έ 
{ο Αἰσπιίγ, εαῦ λε ν]είοτγ οἱ {μα ἄτοεε]κ5 
Ἀπᾶ {Πῖ5 ΡεσΙπΙασΥ αοκπον]εάσππεπέ ελοι[ά 
ὂε τεοογᾶεᾶ {ο αἲῖ Ῥορεγίη. Τ Τὲ πιεαπ5 
1ΠΟΥ8 Παπ {Π115, αέ ]εαδί Τ6 οππποέ 6ΟΠΠε αρ 
{ο {πο 5επς5ε ΜΙαάαπιε Ώαεῖεγ σῖνες Ιὲ: {ος 
ἃ παίῖοη Ῥαί ππάες ῬετρείααΙ αϊῤιαίε 15 
ταίπεν επξ]ανεᾶ, ἔ]ναπ τεοεϊνεά {ο {τ]επά- 
6Η1Ρ απάἆ α]]απσε, ν]ο] αὖε {ια ἔεγτης οἳ 
ΑΡραπιεπιποΠ”5 8ΡοεςἩ. 1Τίέ 5εεπις5 ταίΠεχ {ο 
Ῥε α Ἀπο, ἀεπιαπάεά 45 α ΤΘΕΟΠΙΡΕΗΠΞΟΘ {ΟΥ 
{πο 6χρεΠ5ες οἱ {πε νναγ, ΨΠΙοἩ, Ῥείης πιαᾶο 
ΟΥΕΣ {ο {πε ἄτεε]ςς, εοι]ά γεπιαῖπ {ο {ιεῖγ 
Λονίεγί(έη [ο ετεν; αι ἵ5 {ο 84Υ, ΠΙΟ 
ἵἨ6υ αλοπ]ά πενεν Ὦο πιο]εδίεά {οΣ, οΥ 
ν/ηῖοἩ εποπ]ά πενετ Ῥε τεάεπιαπάεᾶ ἵηπ ΠΥ 
Άρο 5 α 6356 Οἱ Ιπ]ΙτΥ. ΤΠε Ῥήγαςε ἶ5 
{1ο ΒαπΠθ νε πδε αἲ (5 ἆαγ, πει αΠΥ 
Ῥυγεῄῃᾶςο οὗ ρταπί ἶ5 αἲ οπςς 1ηὰάε ΟΥΕΥ {ο 
8 ΤΙ8ΒΏ απᾶ μα λεῖγε Γοτ ευεν. 11 ἐπὶ σνΏ]ὶ 
Άρτος {πε Βοπο]αξί”5 ποίε, νλ]ο] {ε]]5 τας 
Ώνε τηπ]οί ἵναξ τεροτίεᾶ {ο Ἠανε Ῥεεπ Ἰα]ξ 
ἔπε σοοᾶς έεπ Τη {με Ῥερίεσεά οἵίγ. ῬοΡΕ. 
ΟΕ Ώιε αἰσπίβοαίίοη οἱ τιμὴ ἵπ ἴἶε Ῥτο- 
οεάῖησ απά {ο]ονίπσ Ἰϊπες, πΠ]ε]ι 15 εφπῖ- 
να]επέ π({Ἡ ποινἠ η ν. 290, 5εο οἩ Τ]. Α. 
159. 

29]. τέλος πολέμοιο. Ὀεε οἩ Τ]. Π. 690. 
Τΐ{ ΠΙαΥ ὃε τεπιωγκεά σεπετα]]γ, ἐλαῖ τέλος 
ἵρ ποί αἱἰοσείπες Ρ]εοπαφέῖς, Ῥαΐ, {οἱ]ουνεᾶ 

290 

9 . ’ 

χθονὸς ἀσπαίροντας, 

295 

αἰειγενέτῃσιν. 

ἀθάνατοι θεοὶ ἄλλοι, 

300 

905 

ὀφθαλμοῖσιν ὁρασθαι 

ὮΥ α που Ιπ έἶιε ρεμ]Ίνο, πατ]κ5 {ηε Ῥτε- 
οἶδε ἄππε αἲ ννπ]ε] ἴ]λε τεδα]έ ΙΠπάϊσαίεά 15 
οοπ]ρ]είε. ΤΠιας τέλος θανάτου, 1π ν. 909: 
απᾶ 50 τέλος ἥβης, τέλος γάμου, απᾶ ἴπε 
Ἠο, 

992. ἦ, καὶ απὸ στοµάχους κ.τ.λ. Υ1ρ. 
Απ. ΧΠΙ. 219. Ταύις ἰπίεν δε Πγιπαδαπέ 
7αμάετα ἀῑσίῖς, (οπερεσίι πι ππεαϊο Ῥγουεγάτη : 
ἔππα γἱΐε βαογαίας Γπ Παπιπιαπῃ ]ασα]απί Ῥεσι- 
ἄε. ἘΕπδίαίΠ. οὐ λαμβάνει τὸν στόμαχον 
κατὰ τὴν νῦν συνήθειαν, αλλὰ κατὰ τὴν 
τότε στόµαχοι γάρ φησι, τὰ κάτω µέρη 
τοῦ λαιμοῦ. 

295. ἀσπαίροντας. Ζαπίϊπη, αἰγπιρο( πρ. 
0ἀγ5». Θ. 696. Ἡ μὲν τὸν θνήσκοντα καὶ 
ἀσπαίροντα ἰδοῦσα. ΤΠϊς 15 ένα Ἠοπιετῖα 
{οττη, νλῖο] 15 αξεά αἶδο ἵπ Ἠετοά. Ι. 9. 
ΥΤΠΙ. 6. εε Υαἱοκηςτ οἩἳ {με Ἰαΐεν 
Ῥα5βασε. ΈΤ]ε 6αΏχε οοπηππεπί{α{ογ Ίας αἶ5ο 
Ἠ]αξίτα(εά είς απά αἰπαϊ]αν Ἰνογάς,---5αο]ι 
35 ἁλαπάζω, ἀβληχρὸς, απά {πε κα, 
ν/μ]ο]ι 1π Ἰαέεν ννγ]ίευς οπη]{ έπε Ἱπ]Ια] α.--- 
η Ἠῖ5 ποίε οη Τ]εοοτῖί, Αἀοπίαζ. ρ. 220. 
ΤΠε {οππι σπαίρω οσσατ5 1π ΑΡοΙ]. Ἠμοά, 
ΙΥ. 874. παῖδα Φφίλον σπαίροντα διὰ 
Φλογός. 

20907. τις. Ἐὸον ἕκαστος, α5 Ἰπ ΤΙ. Β. 965. 
2909. ὑπὲρ ὅρκια πηµήνειαν. ΕΒγαίεν 

2ας]αγαπάιμη. Της πςε οἱ έ]λθ ῬτεροβΙξῖοἩ. 
ὑπὲρ 15 Ηοπιετῖο. Θο ασαῖπ Τ. Δ. 67. 906. 
ΤΠε Ρτεροβῖθῖοη 15 οπηεά 5πρτα, ν. 107. 
1Π Ώιε 54Πη8 8εΠ56 Ὢς Ἠαγε 1η ΤΠ. Η. 951. 
ὅρκια πιστὰ ψεύδεσθαι. 

906. ἐν ὀφθαλμοῖσιν. Θεε οἩ ΤΙ. Α. 687. 
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Μαρνάμενον φίλον υἱὸν ᾽Αρηϊϕίλῳ Μενελάφ. 
Ζεὺς μέν που τόγε οἷδε καὶ ἀθάνατοι θεοὶ ἄλλοι, 
ς ΄ / / / / Οπποτέρῳ θανάτοιο τέλος πεπρωμένον ἐστίν. 

"Ἡ ῥα, καὶ ἐς δίφρον ἄρνας θέτο ἰσόθεος φώς' 
ο, 3) λος 

Ἂν 

310 
ώ αχ. ΔΝ δ) στρ - . / - 

αρ ἔβαιν αυτος. κατα ηνια τεινεν Οοπισσω 

Πὰρ δέ οἱ ᾽Αντήνωρ περικαλλέα βήσατο δίφρον. 

Τὼ μὲν ἄρ᾽ ἄψοῤῥοι προτὶ Τλιον ἀπονέοντο. 

Ἕκτωρ δὲ, Πριάμοιο πάϊς, καὶ δίος ᾿Οδυσσεὺς 
- . ο , . ΔΝ ”! 

Χώρον μεν πρωτον διεµέτρεον, ανυνταρ ἐπειτα 316 

Κλήρους ἐν κυνέῃ χαλκήρεϊ [άλλον ἑλόντες, 

Ὁππότερος δὴ πρόσθεν ἀφείη χάλκεον ἔγχος. 
Λαοὶ ὃ ἠρήσαντο θεοῖς, ἰδὲ χεῖρας ἀνέσχον, 

Ωδε δέ τις εἴπεσκεν ᾿Αχαιῶν τε Τρώων τε’ 

Ζεῦ πάτερ, Ἴδηθεν µεδέων., κύδιστε, µέγιστε, 320 

Ὁππότερος τάδε ἔργα µετ᾽ ἀμφοτέροισιν ἔθηκε, 

Τὸν δὸς ἀποφθίμενον δῦναι δόµον ᾿Αϊδος εἴσω, 

Ἡμῖν ὃ αὖ φιλότητα καὶ ὄρκια πιστὰ γενέσθαι. 
Ὃς ἄρ᾽ ἔφαν' πάλλε δὲ µέγας κορυθαίολος "Έκτωρ, 

ἈΑψ ὁρόων' Πάριος δὲ θοῶς ἐκ κλῆρος ὄρουσεν. 39256 
ς κ 3! ϱ) ος Δ / τ 6, Ὁρ 

Οι μεν επει ἵζοντο κατα στιχας» Ώχι ἑκαστῳ 

ο Σ ΄ Ν / / - Ίπποι ἀερσίποδες, καὶ ποικίλα τεύχεα κεῖτο. 
Αὐτὰρ ὑγ᾽ ἂμφ' ὤμοισιν ἐδύσατο τεύχεα καλὰ 

- { .. 

Δίος ᾿Αλέξανδρος, Ἑλένης πόσις ἠὐκόμοιο. 

910. ἐς δίφρον ἄρνας θέτο. Ἠεποεο ἵέ αρ- 
Ῥεαχς; ἐ]λαί 1η βαογ]ῃσοῬ οἱ 015 πατε, η 
ν/μῖοἩ α ουχ5ε ἶ5 Ἱπγο]κεά ἵη σα59 οἱ α Ργεβο]Ἡ 
οἱ θε οα{1, λε νΙοίῖτηβ Ίνεγο ποῦ 6αθεη, 48 
Ἡροη. οἴπες οσσαβδίοη5; πό οἈγτ]εὰ αΝΥΑΥ, 
απ ἀεβίτογεᾶ, ὮΥ ἴπε οοπίπασἰῖπσ Ῥαγίθς. 
10 ϱΠοι]ά 5εεπι ἔγοπα ΤΠ]. Τ. 267. ἐλαί {11εγ 
ΝΕΥΘ σαθί ΙΠίο ἴο 56α. Θε]ο]. ἔθος ἦν τὰ 
ἐπὶ τοῖς ὅρκοις γιγνόµενα ἱερεῖα τοὺς μὲν 
ἐγχωρίους γῇ περιστέλλειν, τοὺς δὲ ἐπ- 
ἠλυδας εἰς τὴν θάλασσαν ῥίπτειν. 

915. χῶρον μὲν πρῶτον κ.τ.λ. ΟΌοπ]- 
ρατε Ὑπρ. ππ. ΧΠΙ. 116. 

916. κλήρους ἐν κυνέῃ κ.τ.λ. Φεε Ῥεπί. 
αγ. Ρ. 440. ποίθ οἩ 439βοΠ. ΤΠεΡ. 454: απᾶ 
γα]οκῃ. αἆ Ἠετοά. ΤΠ. 128. ἸΙηδίειᾶ οἱ 
ἴπο οἱά τεπάϊπρ πάλλον, Υ905885 απᾶ οἴπετβ 
Ἠαγο βαρρεδίεᾷ βάλλον, 8ἶπορ ΟΠΊΥ οπθ 
Ῥεγδοη γναβ8 τεφαῖγεᾶ {ο ελαμο ἴ]ιε [οί; απιᾶ 
{6 18 ΕΧΡΓΕΡΕΙΥ εἰαΐεά {ο Ἰανε Ῥεεπ ἆοπα 
ὮΥ Ἡοεείον. ἈἘἨεβίάθς, {πε επιεπάαοῃ 15 
ΑΡρυπάαπ{]γ οεοπβτπιθὰ ὮΥ ιο Ίβασο οἱ 
Ἠοππες Ίπ οἴμεγ Ῥ]αςθΒ. Όεε ΤΙ]. Η. 176. 
187. Ψ. 962. Βο Υἱνς. π. Υ. 490. (σπ- 
ΦΕπΕΤΕ οἶγὶ, ἀε]εοίαπαφιμε ὤγεα δογέεηι «4 οοσρῖέ 
αἶσα. 

: 918. Τμε οἷά τεπᾶϊπρ 18 λαοὶ δ' ἠρή- 
σαντο, θεοῖσι δὲ χ. ᾱ. Βτί ἴ]ιε οοπβίτασοξῖοτ 

1π γετβς νν]ῖο], βΙσπ]{γίηρ {ο ργαΝ, απο {ο]- 
Ἰοψγεά Ὦγ α ἀαΐῑνε, ἵ5 ππασ] Ιπιργογεά ὮΥ 
Πιο γεααῖησ απά Ῥιποίιαίίοη οἱ {λε {εχί, 
νο] 15 ραπούϊοπεὰ ὮΥν ΜΜ. απίλονΙ(γ. 
9Ο αἰδο ἵηπ Π. Η. 177. Όοπιραχε ν. 296. 
ΒΙΡΤΑ. 

99]. τάδε ἔργα ἔθηκε. Ἠαγιπι γεΥΗΠ, 1.ο. 
Ἰπι]ας Ῥιισπα αιιοίο εί. ΤΗΙ8 τ15ε οἱ τίθηµι 
16 πο απαβια], ρατΠοπ]ατ]γ ἵπ ἴπο Έγαρε- 
ἀἴαπς, Ἐπτ. Ῥαρρ[. 960. τί κτᾶσθε λόγχας, 
καὶ κατ’ ἀλλήλων φόνους Τίθεσθε; 1ρῃ. 
Α, 19894. Ἰὼ, ἰώ' μεγάλα πάθεα, μεγάλα 
ὃ’ ἄχεα Τοῖς Δαναῖΐδαις τιθεῖσα Τυνδαρὶς 
κόρα. 1418. µάχας ᾿Ανδρῶν τιθεῖσα καὶ 
φόνους. ο αβαῖπ ἵηπ ΤΠ. Δ. 89. φιλότητα 
μετ’ ἀμφοτέροισι τίθησι Ζεύς. ΤΠ ἴ]ιε βαπιθ 
Βεηῃ5ο βάλλω 18 αἱ5ο αδεᾷ Ίπ Π. Δ. 16. 

9260. ἑκάστῳ. Ῥοπιε ΜΡΡ. Ἠανε ἑκάστου. 
Ἔλθιεν νη] ἀο; Ῥαέ νε τοσοεϊνεά {εχί ἵβ 
βαρροτίθἀ ὮΥ Ἡ. Α. 607. Ε. 195. Κ. 419. 
απ εἱδεν/ποτο, 

927. ἀερσίποδες. Ιή{Πῖπα αρ ἴ]ε ]εεί ; 1.6. 
Πεεί, φιῖος-ραοεᾶ. Ῥε]ιο]. αἴροντες εἰς ὕψος 
τοὺς πόδας. Ἴπετε 18 α Αεισπια ἵπ ἴλο 
οοπβίγπο(ῖοη. ῥῬο]μο]. ὙΠ]οΐδοπ: τὸ ἔκειτο 
οὐκ ἔστι κοῖνον ἐπὶ τῶν ἵππων, αλλὰ 
προσυπακούοµεν τὸ ἔστασαν. ἈῬεε ΟἨ Ἰ]. 
Α. 690. 
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Κνημῖδας μὲν πρῶτα περὶ κνήµῃσιν ἔθηκε 

Καλὰς, ἀργυρέοισιν ἐπισφυρίοις ἀραρυίας' 
Δεύτερον αὖ θώρηκα περὶ στήθεσσιν ἔδυνεν 

Οἷο κασιγνήτοιο Λυκάονος' ἥρμοσε ὃ αὐτῷ' 

᾽Αμϕὶ ὃ ἄρ᾽ ὤμοισι [9άλετο ξίφος ἀργυρόηλον, 
Χάλκεον᾽ αὐτὰρ ἔπειτα σάκος µέγα τε στιβαρόν τε’ 
Κρατὶ ὃ ἐπ᾽ ἰφθίμῳ κυνέην ἐύτυκτον ἔθηκεν 

ππουριν' δεινὸν δὲ λόφος καθύπερθεν ἔνευεν' 
Εἴλετο ὃ) ἄλκιμον ἔγχος, ὅ οἱ παλάμ]φιν ἀρήρει. 

950 

356 

.. Θ 

ὋὪς ὃ) αὔτως Μενέλαος ἀρήϊος ἔντε ἔδυνεν. 

Οἳ 8) ἐπεὶ οὖν ἑκάτερθεν ὁμίλου θωρήχθησαν, 840 

Ἓς µέσσον Τρώων καὶ ᾿Αχαιῶν ἐστιχόωντοι 
Δεινὸν δερκόµενοι' θάµβος ὃ ἔχεν εἰσορόωντας 

Τρῶάς ϐ) ἱπποδάμους καὶ ἐὐκνήμιδας ᾿Αχαιούς. 

Καί ῥ' ἐγγὺς στήτην διαµετρητῳ ἐνὶ χώρῳ, 

Σείοντ᾽ ἐγχείας, ἀλλήλοισι κοτέοντε. 

950, κνηµῖδας. «ἄτοατες, οἳ Ῥταςς, οὗ οἳ 
τη, {ος ἔμα ἀθίεπεε οἱ ἔῑια Ίεσς, αιιά {45- 
ἐεμεὰ αξοπί ἐπο απο]ες ντ Ῥίίοης, νο] 
ΝΕΓΘ ΒΟΠΠΕΠΠΙΕΣ οἱ σο]ά οἱ 5νεν. θε ΤΠ. 
Φ. 692. Ἠεείοά, Βοιῖ. Η. 199. «τεανες 
οἳ Ἰεαβχεγ ννογο ποτ Ὦγ Παβδραπάπιεη ; 5 
Ἰη 0. Ω. 228. Τὲ 5Ποπ]ᾶ 5εεπι ἔγοπι ἴ]ε 
εχρτεδδίοπ ἐθκνήμιδες ᾿Αχαιοὶ, ΝΠΙΕἩ 5ο 
{τεφπεπ!]γ οσσοαγ5 ἵπ Ἠοππετ, ας ες 
Ρίεσε οἱ ΑγπΙΟΙΣ 1να5 ΙΠ ΤΠΟΤΕ σεπετα] α5α 
8πποηΏςσ {Πε (πγοε]δ, απᾶ, {ποασὴ γνογπ 
ὮΥ Ῥαπῖ5, πο αΠΙγετβαΙ]γ πἀορίεᾶ ὮΥ ἴπε 
Ττο]αης. 

906. Πέ αρρεατς {τοπι {5 Ῥαδξασα, 60ΠΙ- 
Ραγεά νι ν. 966. Ολαί ιο σάκος απᾶ 
ἀσπὶς, αοσογᾶ]ης ἴο ἨοπΠοΥ, νεγε {με 5.1Π6. 
Ίπ {αοξ, Ἠούενετ, {ἔῑε σάκος να5 α Ῥαχ- 
Ῥατίο 5ΗΙε]ᾶ, επεῖγε]γ ἀϊξμμοί Ίτοπι ἴπε 
Ετεοίϊαπ ασπίς. ἈΦεθ οη Ἡ. Β. 989: απᾶ 
«οππρατε Ἐν. Ῥπωῃ. 198, 199. 

907. δεινὸν δὲ λόφος καθύπερθεν ἔνευεν. 
Τε τηοςί τεππαγκαβ]ε Ῥατί οἳ ἴπε Ἠε]πιοε 
ψ/ᾶ5 {ηε λόφος, οἳ ογεδί, νΥπΙοἩ ννας Εχεᾶ 
Ἰπίο {ο φάλος, οἨ 60πε; ἨΝλεπεθ Έχε Πε]- 
τηεί ἵ5 ΞΟΠΙΕΠΠΙες οα]]εά αὐλῶπις, α5 ἵπ ΠΠ. 
Ἐ. 182, ἴτοπι {πε οτ]ῃσε, αὐλὸς, Ιπίο νΥμῖολ 
ἔπε ογεςί ννας Ἰηξογίεᾶ. Τπεςο ογεδί5 εγθ 
6επενα]]γ οἳ Ἡογςε-Παϊσ, πνπεποε {πε Ἠε]πιεε 
15 {γεηπεπί]γ ἀϊξαησαϊκμεᾶ ὮΥ ἔἶε ερῖί(μεί5 
ἕππουρις, ἱπποχαίτης, ἱπποδάσεια, απᾶ 
έἔπε Κε. Ἐπδίαίμ. ἵππουρις' ἡ ἄνω ἔχουσα 
περὶ τὸν λόφον τρίχας ἐξ ἵππων οὐρᾶς' 
ὅπερ ἐγίνετο διὰ τὸ φοβερώτερον. Ἠεπερ 
Ὑ1χς. «π. Χ. 869. «γε σαριέ Πφεπς, 
ογἱδίαφιε ἠγειέιξ εφαῖπα. Όοππρατε ΤΠεοςΓ. 
1ἀγ]. ΧΥΙ. 81. ΧΧΙΙ. 186. Βοπιείππες 
ἔηπεε ος ποτε οἱ έπεςε Ρ]αππες ννεγε απῖερά, 
Ἀπά (λε Πε]πιεί γης βοοογάϊηρ]γ τρίλοφος, 

945 

τετράφαλος, ἀμφίλοφος; Ῥαΐ ἴθ {οτη: 
5ΘΕΠ5 {ο Ἠαγο Ῥεεη πηοδέ Τη 56. ο. 
Ῥεπέ. ἄν. Ρ. 495. ποίε οἩ 9δοῃπ. Τε] . 
960. Ἠεπεε ἴ]ο τρυφαλείη, ν. 912, 5 
σεπετα]]γ εχρ]αϊπεᾶ Ὦγ {πε σναπηπηατίαἩς, 
ἡ τρεῖς φάλους ἔχουσα. Τ]ε ποάδῖης οἳ 
Έχε οτεξδίέ γνα5 5αρροβδεά {ο τεπάετ 15 αρ- 
Ῥεαταπορ Τιοτθ {εττ]ῇο. Ἰμπαοστεί. 11. 699. 
Τεντίβοας οαρίέαπι φιαἰεηέες πιπεῖπε ογἱείας. 
Όοπιρατε Π. Χ. 192. Τί αρρεατς {Τοπη {πο 
8Ώογε Ραξεασο, ἐλαί {πε ἀε[εηδῖνε ΑΓΠΙΟΙΥ 
οἳ ἔε απεϊεπίς εοηβἰςίεά οἳ α Ἠε]τππεί, 
Ῥτεαβίρ]αίε, απᾶ σγεαγες, αἱ] οἱ Ώταςς. Τε 
Ῥγεαδίρ]αίε αΡΡΕαΑΥ5 {ο Ἠανε πιεί {πα Ρε]έ, 
γε νναδ α εοηδἰἀεγαΡ]ε ἀείεποε {ο {ια 
Ίοννες ρατί οἱ ἔἶιε Ῥοάγ., νε] απ αρρεπάαπέ 
ϊτί {ο Ῥτοίεσί {πε {ΠΙσΗ5, 5ο ἴλαί ενα 
{οτερατί οἱ {με 5ο]ά16υ ννας επΏ]γε]γ οογετεᾶ 
{γοπα {πε {ητοαέ {ο πε απο]ε; εχε]ιδῖνο οἳ 
{πε αἀάϊοπαὶ Ῥτοίεσίοηπ οξ ια ε]ε]ά. 
ὦθε Μ]Ιεοτα”ς Πε. ο «φώπεεσε, νο]. Ἱ. Ρ. 
168δ. ἘΤπεῖν οβεπεῖνε ἹΥΕΔΡΟΠΕ, οὗ αἲ ]εαςδί 
πο οΠΙεξ οἳ {λεπι, Ίνετε {1ο Άρεατ, {16 
βνγογά, {πο Ῥουν, απά {πε 5ἶπσ; νι ἀατίς, 
ἀκόντια, οἳ νατῖοας ἀεβοτίρΗοης. 

942. δεινὸν δερκόµενοι. [ιοολίπα ἐεγγίρῖη. 
Τ]ιο δε οἳ α πειίετ αἀ]εσοίνο, Ἰηδίεαά 
οἱ αἩ αἀνετΏ, αξίετ {ο νετῃς δέρκεσθαι 
απᾶ βλέπειν, ἵ5 νετγ αξια] ἵπ ἨἩοπιεν; απά 
16 Ίαςδ Ῥθειπ Ιπηίαίεά αἰδο ὮΥ ἴπε ΤμαΠπ 
Ροεί. ΈΤ]ας Ὑϊτσ. απ. ΥΠ. 467. ἵοντα 
επί. πιαστεί. Ὑ. 94. αοεγνα {μεῃς. 
Βοπιενμαίξ αἰππῖ]ατ 15 {πο πςο οἳ {πο αςο- 
ευμδαίἴνε, Ῥαέ αἀνετρία]]γ, α[ίεχ πο εαπιθ 
νΕΥΡ5. Ῥεε Ῥεηπί. τ. Ρ. 419. οἩ δοῃ. 
Τµε8. 68. 

946. σείοντ’. Αποΐμες γεαάϊπς ἵ5 σεῖόν 
τ΄: Ῥαέ, αἰνοαρἩ πε ρ]αγα] απἀ ἆπαὶ ατθ 



ὉΜΗΡΟΥ ΙΛΙΑΔΟΣ Τ”. 129 

Πρόσθε ὃ' ᾿Αλέξανδρος προῖει δολιχόσκιον ἔγχος, 

Καὶ βάλεν ᾿Ατρείΐδαο κατ ἀσπίδα πάντοσ’ ἐΐσην, 

0ὐδ’ ἔρῥηξεν χαλκόν' ἀνεγνάμφθη δέ οἱ αἰχμὴ 
᾽Ασπίὸ ἐνὶ κρατερῇ. Ὁ δὲ δεύτερος ὤρνυτο χαλκῳ 

᾿Ατρείδης Μενέλαος, ἐπευξάμενος δΔὰ πατρί' 500 
- ο ’ 

Ζεῦ ἄνα. ὃὺς τίσασθαι, ὅ µε πρύτερος κάκ ἔοργε, η] 2 

- ο. / 

Δἴον ᾿Αλέξανδρον, καὶ ἐμῇς ὑπὸ χερσὶ δάµασσον, 

Ὄψφρα τις ἐῤῥίγῃσι καὶ ὀψιγόνων ἀνθρώπων 
μι ὃ / ασ 5 λ / να 

Ξεινοδόκον κακὰ ῥέξαι, ὅ κε φιλότητα παράσχῃ. 
5 « κ. λὼ .ᾗ ὃ λ ΄ 3! 

ΗΠ ρα. καὶ ἀμπεπαλων προῖΐει ὀολιχόσκιον ἔγχος, 30ὔῦ 
ιά Καὶ βάλε Πριαμίδαο κατ’ ἀσπίδα πάντοσ’ ἐίσην. 

Διὰ μὲν ἀσπίδος ἦλθε φαεινῆς ὄβριμον ἔγχος, 

Καὶ διὰ θώρηκος πολυδαιδάλου ἠρήρειστο" 

᾽Αντικρὺ δὲ παραὶ λαπάρην διάµησε χιτῶνα 
Ἔγχος' ὃ ὃ ἐκλίνθη. καὶ ἀλεύατο κῆρα µέλαιναν. 360 

᾿Ατρείδης δὲ, ἐρυσσάμενος ξίφος ἀργυρόηλον, 

Πληξεν ἀνασχόμενος κόρυθος φάλον' ἀμφὶ ὃ ἄρ᾽ αὐτῷ 
Τριχθά τε καὶ τετραχθὰ διατρυφὲν ἔκπεσε χειρός. 

Ἰπέθγπιϊκεά 1Π {]ιε οοπΒίΣΠοίῖοπ, έῑπα Γουππεν 
Ἠαὰ Ῥεεῃ ἀϊδοοπίίπαθα, απά Ὑνοι]ά 5οατσε]Υ 
Ῥο ταβαπιεᾶ, Το 6 αραῖπ ἀπορρεᾶ ἵπ {μα 
Β4ΠΠ6 68196. 

947. πάντοσ᾽ ἐΐίσην. Τ]ας 15, εὔκυκλον. 
96ο οἩ ΤΠ. Α. 206. Β. 9889. 

948. χαλκόν. Ἠεγπε, νι δοπποθ ΜΡΡ., 
χεις χαλκὸὺς, 1Π {11ο ποπιπαέίνθ ; απά 5ο 
ασαῖπ νι ΠΠ. Ῥ. 44: Ῥαΐ ἵῃ ΠΠ. Η. 259. χαλ- 
κόν. Τὸ 5ου] 8εεπα (Παῦ ο τοαάἴῃσ 
νοπ]ά αἲ Ἰεαδί Ὦο ΠΙ{οτΙάΣ απᾶ, 8 ἴα 
νονγῦ ῥῆξαι 15 πδια]]γ {ο]]ουνεά Ὦ} ἴἶιο αοσιι- 
βαΐ1να, ἰ]ιαῦ οα5ε 15 Ῥγοβαβ!γ {λε έγαο 90Π6, 
ΤΙ. Φ. 165. Κα ῥ' ἑτέρῳ μὲν δουρὶ σάκος 
βάλεν, οὐδὲ διαπρὸ '"Ῥῆξε σάκος. Όοπι- 
Ῥατο ΙΙ. Ε. 907. Ν. 409. 507. Ψ. 075. Ίπ 
ΤΙ. Μ. 941. 411. Ο. 617. ἴ]ιο αοοιδανο 18 
οἱεατ]γ απάενρίουσᾶ, 

960. ἐπευξάμενος Δᾶ πατρί. Ἠοπιον 
ριί5 α Ργαγοσ 1π {ο πιοπίἩ οἱ Μοπε]αιις, 
Ῥαέ ποπο Ἱη (ας οἳ Ρα. ἸἨΜεπε]αιις 18 
Ώνο Ῥεγβοῃ 1π]αγεὰ απά Ἰηποσεηί, απά πα γ 
ἐλεγοίογο αΡΡΙΥ {ο ἴο ροὰ [ου Ἰπδίίσες 
Ῥαέ Ῥατίς, νο 15 ἰπο ογπαίπα], 1οΠΙαῖΠΒ 
βἴ]επί. Ῥορε ; {γοπι ΒροπάαπΙΒ. 

95]. ἄνα. ὓοο. 81πρ. οἳ ἄναξ. 
Μαµ. αν. αν. 5 74. 

352. δῖον ᾿Αλέξανδρον. Απ οῬ]εοβοἨ 
Ἰας Ώθεῃ γα]δεά αρα]ηδί ἴ]ο ερίίλεί ὅτος, 
α5 αρρ]ιεᾷ {ο Ραπὶς ὮΥ Μεπε]αας. ΤΠ (να 
Ὑεπῖσε οὐ 11ο ια πε 15 πιαχ]κεά α5 βριι- 
τίοιβ, απά τοε]οοίοὰ ὮΥ ἴλε θοποβαςί. Ε. 
Ἐπὶσμί αἱδο τεραγάς Ιν α5 5αρογβιοιΒ. 
Βαγε]γ, Ἰονενοχ, πο ϱγοαί Ἱπιροσίαηςε 63 
Ῥε αίασ]εᾶ {ο {]ιε 156 οἱ απ ερ](λεῖ, νι] σ]ι 
19 αρρ]ίεά ἴπάΙβογϊπιϊπα{ε]γ {ο αἱπιοδί ΕΥΕΥΥ 

Φεο 

ΚΙπρ απά Ίιεγο Ιπ Ἠοπιεν. θεο οπ . 
Α. 92. 

959. ἀντικρύ. ἘῬτορεχ]γ, ε γοίοπε ; 
6ογεν-αραίηςί, ορροβῖζθ.. Φῶγα εδί εί Άγο 
διόλου, διαμπερὲς, ΟΠΙΠΙΠΟ; 8ὤγε εἰ φανε- 
ρῶς. Ώαπιαι: Νο ἀεγῖνες 16 Ὦγ ΒΥΠΟΟΡΘ 
{νοπι ἀντικαρῦ, 1.6. ἀντιπρόσωπον, α{ίεν 
Ἐπδίαίμίας απά {πο Ἐίέγπι, Μ. ρ. 114, 28. 
ΤΠ 5 Ῥρ]ασε 1έ 5]Ποι]ά Ὃο γοπάσγεά διαµ- 
περὲς, ο ἰ]οιοὴ; απά 8ο ἵπ ΠΠ. Δ. 48]. 
Ἡ. 67. 100. Ἡ. 250. Λ. 255. απᾶ εἰδεν]μεγε, 
Τη Η. Η. 962. 1έ βἱσηϊβες, γΙαἰπζη, ἀοοϊάεαἶη. 
96ο Ὑϊρεχ ἆε Τάϊοτῃ. ρ. 905. Τ]αγο 86απΙ5, 
Ἰον/ενσΥ, {ο Ὦς ΠΟ ΤΟΟΠ {01 έἶια ἀῑδίΙη οξῖοιι 
Ισ] ἴ]ο ϱΡΑΠΗΙΠΗΥΙΑΠ5 ανα Ρ]ασεά Ῥ6- 
ὤνθεπ ἀντικρὺς απᾶ ἀντικρὺ, ννηῖε]ι ννεγο 
ΡΤοβαΡΙΥ αξεᾷ ΙπάΙΠογαι]Υ; ῬγεσῖβεΙΥ αβ 
ννθ Ὠηιθεί ψΙ( εὐθὺς απά εὐθὺ, ἰθὺς απά 
θὺ, μεσσηγὺς απᾶ µεσσηγύ. 36ο Μοπις 
ου. Βππὶρ. Ἠ]ρρο]. 1192. Τέ πιαγ Ῥο τε- 
π]αχἸκος, {μαι ἀντικρὺς, ννΠΙΟἩ πεγεν οσςΙΥ5 
Ιπ ΗΟΠΙΕΝ. 86ΘΙΩΡ {ο Ἠπγο Ῥουμ αἀορίοι ν 
Ἰαΐοῦ ννενς, 

962. ἀνασχύμενος. Ῥε]]. τὸ ξίφος. Υπᾳ. 
Απ. ΧΠ. 729. «4ὸ απὐἰαίίπι οοπειγφίέ 
Ίγ1β ἵπι στιβοηι, ᾗί [οηῇἩ, 

969. τριχθά τε καὶ τετραχθὰ κ.τ.λ. 
Ἐπβίαίλίας Ῥοϊπίς οπὲ πα Ῥοαια(1{] οΠο- 
πηαζορορία ἵπ {λί5 Ῥαβεαρο, ομβουνίπᾳ, {]ιαῦ 
νο Ἠθας, 1π ΠππασΙΠαΜΙοἨ, 11ο βοιπά οῇ ένα 
Ἠγοα]κίπςσ βννογά 1 ἐμαί οἳ ο ννοτάς. ΤΗΙΒ 
18 Ῥοσιέγ {γεφιεηέ Ίπ Ἠοππδ: απά 4ροπ 
α. Βἰπιῖ]αν Ῥτϊποῖρίο ΟἸαχ]κο, νο αἀάπσος 
ΠΙΑΠΥ ΥΕΥΒΕ5 οἱ α Ἰ]κο οοηβίγιοίῖοι {γοπι 
ΎΠτρ!!, αοσοαη{5 {ΟΥ ἔ]ιο 156 οἱ {πο Τγ1βγαο]ι 
1η {ο Ῥερ]ηπίηρ οἳ ν. 907. Ἐπί 5εε Ῥτο- 

1ς 
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᾿Ατρείδης ὃ ᾠμωξεν, ἰδὼν εἰς οὐρανὸν εὐρύν' 

Ζεῦ πάτερ, οὔτις σεῖο θεῶν ὀλοώτερος ἄλλος. 905 

Ἡ τ᾽ ἐφάμην τίσεσθαι ᾿Αλέξανδρον κακότητος: 

Χῦν δέ µοι ἐν χείρεσσ᾽ ἐάγη ξίφος, ἐκ δέ µοι ἔγχος 
Ἠέχθη παλάμηφιν ἐτώσιον, οὐὺ ἔβαλόν µιν. 

Η, καὶ ἐπαῖξας κόρυθος λάβεν ἱπποδασείης, 

Ἔλκε ὃ' ἐπιστρέψας µετ᾽ ἐὐκνήμιδας ᾿Αχαιούς' 370 

”Αγχε δέ µιν πολύκεστος ἱμὰς ἁπαλὴν ὑπὸ δειρὴν, 

Ὃς οἱ ὑπ ἀνθερεῶνος ὀχεὺς τέτατο τρυφαλείης. 
κ Ν ” ελ η αν 3 2/ ῦὸ 

αἳ νύ κεν εἴρυσσέ τε, καὶ ἄσπετον ἤρατο κῦδος, 
ών τι 

Εἰ μὴ ἄρ᾽ ὀξὺ νόησε Διὸς θυγάτηρ ᾿Αφροδίτη, 
ο ε,. Ὡ 

ΗΒ οἱ ῥῆξεν ἱμάντα [βοὺς ἴφι κταμένοιο' 3756 
/ 

Κεινὴ δὲ τρυφάλεια ἅμ' ἔσπετο χειρὶ παχείῃ. 
αλ Ν ” ϱ) ιο) Εν Ίσα η ὃ ι] ον 

Την μὲν ἔπει Ίρως µετ εὐκνήμιὸας ᾽᾿Αχαιοὺς 
ΕΤ») ὁὸ ’ ΄ αρ ς -- 

Ῥτψ ἐπιδινήσας, κόµισαν ὃ ερίηοες εταῖροι. 
Αὐ Ν ἃ Ἂ |) , ΄ ’ 
υταρο ἂψ ἐπορουσέε κατακταµεναι µενεαινων 

᾿Εγχεῖϊ χαλκείῳ' τὸν ὃ ἐξήρπαξ ᾿Αϕροδίτη 360 

“Ῥεῖα µάλ’, ὥστε θεός' ἐκάλυψε ὃ ἄρ᾽ ἠέρι πολλῆ, 

Κάδὺὸ εἶσ᾽ ἐν θαλάμῳ εὐώδεῖ, κηώεντι. 

Αὐτὴ ὃ αὖθ᾽ Ἑλένην καλέουσ’ ἴε τὴν ὃ ἐκίχανε 

Πύργῳ ἴφ᾽ ὑψηλφῷ' περὶ δὲ Τρωαὶ ἅλις ἦσαν. 
Χειρὶ δὲ νεκταρέου ἑανοῦ ἐτίναξε λα[ροῦσα" 3856 
Γ Δ. δέ ν ο ο /.. / 
ϱηι ἕ µιν εικυια πα αιγενει προσεειπεν 

! Ἐϊροκόμῳ, ἤ οἱ Δακεδαίμονι ναιεταώσῃ 

πα. 0855, 5εοί. Ὑ. 529. ἨΝεαν]γ ἔε 5απιε 
πο γεουτς ἵπ 04, 1. ΤΙ. 

9656. οὔτις σεῖο κ.τ.λ. 1]. Χ.Ι156. Ἑκά- 
εργε, θεῶν ὀλοώτατε πάντων. Οοπιρατε 
Ἠετοᾶ. ΤΤΙ. 40. Ταν. Υ. 91. Χ.]Ι9. 

960. κακότητος. Ἠετηαςδί ΞΙΡΡΙΥ ἕνεκα. 
Ῥεο Μαΐΐ. αγ. αγ. 5 945. ὅ, α. 

967. ἐν χείρεσσ᾽ ἐάγη. ἴἵπ Π. Π. 801. 
ἐν χείρεσσιν ἄγη, νο] 5Ἱου]ᾶ, Ῥο55Ι)]γ, 
Ῥπίέ ποξ ποεοθβδαγ!]γ, Ῥε αἀορίεά Ἠετο. Α5 
{ο Ἠογπε΄5 γεπιαχ]ς5, {λλαί λε Ηγςί ϱγ]]αδ]ε 
ἵπ ἄγω 15 α]νναγς Ίομᾳ. 1έ 15 εετίαῖπ ἐἶλαί ἔἶια 
Ῥεπι]έ οἱ {Πο αογ. 2. ρᾳ55. ἶ5 ποί αΠεοξεά 
(Ἱπετεβγ. ϐΌοπιρατο Ίπεοστ. ΤάγΙ. ΧΧΤΙ. 
190.---ἴπ χε πεχὲ οἶαιςσε, ἐξηίχθη, ἴτοπι 
ἐξαΐσσω, ἵ5 5οραταίεᾶ Ὦν Τιπεῖς. 

9τ2. ὀχεύς. Τε 5α1ηε κ ἱμὰς ἵη {πο 
Ῥτεσθαϊησ Ίπας Ἱ. α. {ε {λοπα, ὮΥ Ισ] 
Ώπε Πε]ππεί να {αδίεπεᾶ απᾶεσ {πε οἩίη.---- 
τρυφαλείης. Ὁεε 4Ώογνε οἩ ν. 997. 

976. βοὺς ἴφι κταµένοι. Ῥ]αίατοἨ. 
ΒΥΠΗΡΟΡ. ΤΙ. 9. Τῶν γὰρ μὴ νόσῳ μηδὲ 
γήρᾳ διαλυοµένων, ἀλλ᾽ ὑπὸ σφαγῆς, 
εὔτονον τὸ δέρµα καὶ στρυφνὸν γενέσ- 
θαι τὰ δὲ ὑπὸ θηρίων ον τοῖς 
δέρµασι φλιδᾷν καὶ ῥακοῦσθαι. 

980. ἔγχεῖ χαλκείῳ. 66 οἩ ΤΙ. Α. 206. 
982. κηώεντι. Ρε]ιπιεῖ. Εαδίαίμ. παρὰ 

τὸ κῆαι, ἤγουν, καῦσαι καὶ θυμµιάσαι. 
906. νεκταρέου. Ῥεαω(βι, ἵπ ννλίσ] 

5εη5ο ἀμβρόσιος 15 εἰξενπεγε δε. Ῥεε 
οἳ Π. Α. 699: απά 6ΟΠΙΡΩΓΘ Σ. 256. Τ]ο 
νιοτά ἑανὸς, Ώερίωπη, νΥπῖεὰ ΟΕ6ΟΙΓ5 35 
ειὐρδίαπίϊνο νερθαίεᾶ]γ ἵπ Ἠοππες, ἀῑῆετς 
ποῦ οπΙγ ἵηπ απαπΘΙίγ {γοπι {με α]εσίῖνε 
ἑανὸς, ννη]σ]ι 15 {ουπᾶ νη( ἐμο Ῥοπια]ἤπια, 
Ίοπσ, 45 Ιῃπ Π. Ἐ. Ἰὸ4. απᾶ εἰδενπετε, 
Ῥαΐ αἱδο ἵπ 185 ἀετίιναβοἨ ἔγοπι ἕω, ἵπαιο. 
Τ]μο αἀ]εοίῖνε ἑανὸς, νΥπῖο Ίεγπο 5αρ- 
Ῥο5ε5 ελοα]ά ταίμετ Ῥο ντ] σεη ἑαννὸς, 15 
ΠΙΟΥΘ πεπεγα]]γ ἀεγῖνεᾶ {Γοπ1 ῥέω, Ππο, απᾶ 
αἰσηίῇος Ππεῃπς, ἆμοι[ῖ. ΒΙΘΡΗΕΗΒ, Ἠονν- 
6υευ, οοηβιἆεγ5 ἔπεπι Ῥοί]μ αξ λε 5απιθ 
ννοτά ; απᾶ {λαί 1ὲέ Π6Υνεχ ο6σσ5 α5 α 5πῦ- 
εἰαπίῖνα, εκεερί ὮΥ υϊτίπε οἳ πέπλος πῃ- 
ἀεγδίοοᾶ: Ῥαῦ {λοασῃ σαγπιεηί5 ΤΠΔΥ Ῥε 
εαῖά πιείαρ]οτίσα]]γ {ο Ποιο, Ίνα ἀῄεγεπος 
οἱ αααπΠγ πνΠΙσΙ αἱναγς τατ]ς5 ιο ἀῑπετ- 
επέ δε οἳ έἶχε γνοτᾶ, 5ΕεΠ15 Ρ]αϊΠ]γ {ο α- 
ἔποχίζε α ἀῑετεπί εἰγπιο]οςδγ. Φεο ΜαΙΡΥ 
πι τουθ.---Οἵ ἴπε οοπδίγαςίἶοἩ, 5ε6 ΟἨ Π]. Α. 
197. 
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"Ἠσκειν εἴρια καλὰ, μάλιστα δέ µιν φιλέεσκε. 
.. ) / / ο. / . 

ΤΠ µιν εεισαµένη προσεφωώνεε ὃτ Αφροδίτη 
”5/ 

Δεῦρ᾽ ἴθ” ᾿᾽Αλέξανδρός σε καλεῖ οἰκόνδε νέεσθαι" 390 

Κεῖνος ὅγ᾽ ἐν θαλάμῳ καὶ δινωτοῖσι λέχεσσι, 

Κάλλεί τε στίλβων καὶ εἵμασιν' οὐδέ κε φαίης 

᾿᾽Ανδρὶ µαχεσσάµενον τόνγ᾿ ἐλθεῖν, ἀλλὰ χορόνδε 
Ερχεσθ’, ἠὲ χοροῖο νέον λήγοντα καθίζειν. 

Ὃς φάτο' τῇ ὃ ἄρα θυμὸν ἐνὶ στήθεσσιν ὄρινε. 905 
πτ -. Ν 

Καί ῥ ὡς οὖν ἐνόησε θεᾶς περικαλλέα δειρὴν, 
, , η) ε η ν , Στήθεά ϐ) ἱμερόεντα, καὶ ὄμματα µαρμαίροντα, 

/ ρ  ’ Ν. ” » 3 αν 1η τι ης 5 

Θάμ[ησέ τ ἄρ ἔπειτα, ἔπος τ᾿ ἔφατ', ἔκ τ᾿ ὀνόμαζε 

Δαιμονίη, τί µε ταῦτα λιλαίεαι ἠπεροπεύειν: 
π / / / » / 
Η πι] με προτερω πολίων ευναιοµεναων 400 

"Αξεις, ἢ Φρυγίης, ἢ Μγμονίης ἐρατεινῆς, 

Εἴ τίς τοι καὶ κεῖθι φίλος µερόπων ἀνθρώπων : 

Οὕνεκα δὴ νῦν δίον ᾿Αλέξανδρον Μενέλαος 

Νικήσας ἐθέλει στυγερὴν ἐμὲ οἴκαὸ ἄγεσθαι, 

Τοῦνεκα δὴ νῦν δεῦρο δολοφρονέουσα παρέστης; 4056 

Μσο παρ αὐτὸν ἰοῦσα, θεῶν ὃ ἀπόειπε κελεύθους, 
- / 

Μηδ᾽ ἔτι σοῖσι πόδεσσιν ὑποστρέψειας Ὄλυμπον, 
᾽Αλλ’ αἰεὶ περὶ κεῖνον ὀΐζυε » καί ἑ φύλασσε, 

Σ ό απ Ν / ἈἊ 6ϱϐ ” λ δούλ Εϊσόκε σ ἢ ἄλοχον ποιήσεται, ἢ ὅγε ὀούλην. 

9858. ἤσκειν. Ἰπρεχ{. 9. βἶπςσ. {ποπα 
ἀσκέω. Τ]5 5 ἔἶα οπ]γ εχαπηρ]ε οἳ έἶιε 
ν ραχαροσίο 1 {Πῖ5 {οηςε; Ῥαΐ βἰπ]]αγ ἵπ- 
βίαποσε5 ο{ 155 πθε νΙ(]ι (πε Ῥ]αρεν{εοί οσο 
ἵπ Ἡ. Ψ. 691. Οὰ. Σ. 944. Ῥεο Ώαννεβ 
Μ1δο,. ΟπΙ{. ρ. 411. εἆ. Κιάά. Ὑα]εποον αἆ 
Ἐπν. ΗΙρρ. 406. Μαΐΐ. αν. απ. 5 4].---μιν. 
Θο]μο]. Ὑεῦ. τὴν γραῦν. Τ]ο οοπδίγαςίίοη 
χαΐ]λον Ῥοϊηίς {ο Πεῖεν. 

991. κεῖνος Ὁγ᾽. Ῥο ἵπ Ἱαβῃ, ΓΠἱο ἰδία. 
0οπιρανε {π. ΥΤΙ. 956. Οἷο. Ωπαρδί. Ασαᾶ. 
Τ. 1.---δινωτοῖσι λέχεσσι. ἘπβίαίΠ. τορνω- 
τοῖς. Έτοπι ὀῖνος, α {γπῖπφ-αί]ιο. Τηε δι- 
γωτὰ λέχεα ατα, ἵπ [ποῖ, ἰἩο ΒΗΠ16 35 έ]α 
τρητὰ λέχεα ἵπ ν. 448. 

999. κάλλεί στίλβων. ΑίπεΠ. 1. 16. 
µύροις ἀλειφόμενος. ΤΠενο 56ΕΠ15 {ο Ὦε 
ηο πεσθβεῖθγ {ον {5 Ιπίετργείαίοῃ. Τη 
04. Σ. 191. νο πιθεί υγ ἴε εχρτθββίοπ 
κάλλεῖ χρίεσθαι, ὪΝ]οχε κάλλος 15 6εΠθ- 
γα]1γ απἀεχβίοοᾶ {ο βἱρπί[γ, πιθίαρ]οτίσα]!]γ, 
αἨ εβδεησο, ΟΥ ο0βηιεο. ἩἨεδγοῃ. κάλλεῖϊ τῷ 
μύρῳ τῷ τῆς ᾿Αφροδίτης. Βιΐ ἴ]χε Ῥχορεν 
Β6Π86 νι] εαια]]γ βιϊν ο Ῥγεβεηπέ Ῥα5- 
ΒαΡο; {ποισ]Ἡ {πο οἴ]νετ 15 δοπιεν]αί οοΠ- 
{επαποεᾶ Ὦγ Ὑπσ. Απ. ΤΝ. 915. ή πο 
Μῑε Ῥαγίς σιηι φεπιϊυίγο οὐπιαίι, ΙΜαοπία 
πιεπέηηι πηϊέγα ογἵπεπιφμε πιαδεπίεπι Φαὐπεσης, 
γαρίο ροΐΐζέγ. 

400. προτέρω πολίων. Ἠεγοπιᾶ {]ιε οὐζζεν. 
ΤΠο αἀνοιρ 15 Ἰεγο οοπδίγαοίεά ση α 
6επ](]νο, 1Π {πο 54118 ΠΠΔΏΠΘΥΓ 48 Ίο Ἠαγα 
ποῦ γῆς, απἀ ἵπ Ταβπ, αὐί φεπέπ. 98 
Μαῦ. αν. αν. ὃ 9ἱ8. ἹΊπ 04. Ε. 91. Ν. 
490. 16 15 τδεά αἈΏδο]αίε]γ. 

406. θεῶν ὃδ ἀπόειπε κελεύθουο. Ἅᾖ{6- 
ποιπσο {λε ραίἠς, 1.6. ἐλό αθοᾶες, οἱ λα φο8. 
πε τεαάἶπσ οἱ ΑπίδίβγοΠΙ5, θεῶν ὃδ' ἀπό- 
εικε κελεύθου, ἵ5 Ῥτε[ετγεὰ Ὦγ 5οπιε ογ]161608. 

409. ἢ ὄγε δούλην. Οἰαγ]ε, α[ίεν Βεπί- 
16Υ (οη Ἠοταί. 0. Τ. 9. 15), οΏβετνος, ενας 
{πε τερε Ιον ο{ {Πε ῬτοποιΠ 1π {με 5εσοοπᾶ 
οἶααδαο 15 ποῖ τεάαπάαπί, Ῥαέ Ππίχοάσεεά 
{οΥ {Πο Ῥίγροδο οἱ επιρῃαςῖς. Τ]ε {ο]]ον- 
Ίησ 46 ΙΠδίΩΠσεΒ5 οἱ α ΒΙΠΙΙ]ΑΥ πδαρο. Οα. 
Β. 926. "Ἠ τινας ἐκ Πύλου ἄξει ἀμύντορας 
ἠμαθόεντος, Ἡ ὄγε καὶ Ἀπάρτηθεν. ἩἨε- 
βἰοά. ΟΡ. Ὁ. 22]. 'Ἡ τῶνγε στρατὸν εὐρὺν 
ἅἄπωλεσεν, ἢ ὄγε τεῖχος. Ίπ Πατ, τα. 
Αη. . 447. υπο ἀεπίγα πφεπιίπαπα ἰσίμβ, 
Άιπο Ί]]ο εἰπίείγα. Ονῖάὰ. Εαςί, ΤΙ. 271. σέ 
δει Ῥοπογίθαε, δει Όα ρι[εαῦεγε γαδίγῖ. Όοπι- 
Ρ4Υ6 45ο ν. δ. ΒΙΡΥα: απά 5ο Ίο] οἩ 
Ἠσοείοά. Ἱ. ο. ΤΗϊ6 15 ο οη]Υ Ῥ]αςο ἵπ 
ΥΠΙοἩ δοῦλος 18 {ουιπά Ιπ Ἠοπιου, εἴ]ες 
ἵη {ο πιαβδου]ίπο οὗ {εππ]ηίης, εε ΠΠ. Α. 
92]. 

κ9ὀ 
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-  Ἡ μἳ ) 5 Ν / ”! 

Κεῖσε ὃ εγων ουκ εἶἰμις--νεμεσσητον δέ κεν εἴη,---- 

ὍὉΜΗΡΟΥ ΙΔΙΑΔΟΣ Τ’. 

410 

Κείνου πορσανέουσα λέχος' Τρωαὶ δέ μ ὀπίσσω 
Πασαι µωμήσονται' ἔχω ὃ ἄχε ἄκριτα θυµῳ. 

Τὴν δὲ χολωσαμένη προσεφώνεε ὃτ ᾿Αφροδίτη! 

Μή μ ἔρεθε, σχετλίη, μὴ χωσαμένη σε µεθείω, 

Τὼς δέ σ᾿ ἀπεχθήρω. ὡς νῦν ἔκπαγλα φίλησα, 415 

«Μέσσῳ ὃ ἀμφοτέρων µητίσοµαι ἔχθεα λυγρὰ, 
, μμ 5 

Τρώων καὶ Δαναῶν' σὺ δέ κεν κακὸν οἶτον ὄληαι. 
ὋὪς ἔφατ” ἔδδεισε ὃ "Ελένη, Διὸς ἐκγεγαυῖα" 

Βῆ δὲ, κατασχοµένη ἑανῷ ἀργῆτι φαεινῷ. 

Σιγῇ: πάσας δὲ Τρωὰς λάθεν' ἦρχε δὲ δαίµων. 420 

Αἱ ὃ ὅτ᾽ ᾽Αλεξάνδροιο δόµον περικαλλέ ἴκοντο, 
Α ολα ἓν ἔπειτα θοῶς ἐπὶ ἔργα τράπο μ μὲν ἔπει: ο ἔργα τράποντο, 

Ἡ ὃ) εἰς ὑψόροφον θάλαμον κίε δία γυναικῶν. 
Τῃ ὃ) ἄρα δίφρον ἑλοῦσα φιλομμειδὴς ᾿ Αφροδίτη 
Αντί ᾿Αλεξάνδροιο θεὰ κατέθηκε φέρουσα. 4250 

Ἔνθα κάθιζ "Ἑλένη, κούρη Διὸς αἰγιόχοιο, 

Ὄσσε πάλιν κλίνασα πόσιν ὃ ἠνίπαπε μύθφ' 

Ἔλυθες ἐκ πολέμου ὡς ὤφελες αὐτόθ) ὀλέσθαι, 
᾽Ανὸ Ν ὃ εἳ τ ο λα ΦΑΑ ΄ , - ρὶ δαμεὶς κρατερῷ. ὃς ἐμὸς πρότερος πόσις ἦεν. 

Ἡ μὲν δὴ πρίν Υ΄ εὔχε ᾿Αρηϊϕίλου Μενελάου 450 

Σῆ τε [3ίῃ καὶ χερσὶ καὶ ἔγχεῖ φέρτερος εἶναι. 
᾽Αλλ) ἴθι νῦν προκάλεσσαι ᾿Αρηΐφιλον Μενέλαον 

᾿Εξαῦτις µαχέσασθαι ἐναντίον' ἀλλά σ᾿ ἔγωγε 

Παὐύσασθαι κέλοµαι, μηδὲ ἕανθῷ Μενελάῳ 

᾽Αντίβιον πόλεμον πολεμίζειν ἠδὲ µάχεσθαι 4356 
2 / / / διὰ 2 ε) -- . / Αφραδέως, µήπως τάχ᾽ ὑπ αὐτοῦ δουρὶ δαµείης. 

Τὴν δὲ Πάρις µύθοισιν ἀμειβόμενος προσέειπε' 

41]. πορσανέουσα λέχος. Τ1ε ναἶσαν 
τεαβῖησ 15 πορσυνέουσα, Νο ἆἄοες πού 
αΏεοί {πο 5εη5ε. Βαίΐ α5 ἴμε Ρῃταξδε πορ- 
σαΐνειν λέχος, ζεοίηπι ῥαγαγΤΕ, ΟΥ Ραγίϊοῖραγε, 
τθσατς οοπδίαπ{ἰγ ἵπ Αροιοπία5 Ἠποάῖας, 
Ἠεγπο Ίας Ῥτοροτ]γ αἀπιῖίξεά 1ὲ Ιπίο {πα 
{εχί. Όπ πε οοηβίγασθίοη οἳ εἶμι να ἃα 
Ῥατβοἶρ]ε, 5εε Μαεέ. αν. ἄν. 5 450, ο. 

413. ἄκριτα. Ῥεε οἩ Π. Β. 246. 
414. σχετλίη. Φεε οἨ ΠΠ. ΒΕ. 119. 
415. τώς. Ῥεε οἩ ΤΙ. Β. 9590. 
416. µέσσῳ δ ἀμφοτέρων κ.τ.λ. Τ]ε 

8εη5ε 5 {ΙΙ εοπίπιαεά (Ἠπτοισᾗ Έεςε 
ν/ογᾶς, µητίσοµαι Ὀεῖησ {πε Τοη]ᾳ {ογπη οἳ 
Ώπο 5αὈ]απονε. θε οἩ ΤΙ. Α. 62. 

417. κακὺν οἶτον. « τωγεί]εᾶ ἆοοπι. 
Ἠεκγε]. οἶτος' µόρος, ὄλεθρος, φθορά. Ῥοππθ 
ἀετίνο πε Ἰνογά, κε οἶκτος, 1πτοπι {ια 
Ἰπιεγ]εοίίοηῃ οἵ; οἴμενς {οι οἴσειν, ἃ5 
ᾖογ ἔνοπῃ /εγο. 

494 δίφρον. « εἰοοῖ, ΟΥ οἰαϊν. Τί πν]] 
ποῦ β16 115 ο {ο απάετείαπά Ιέοξα 
φέαέ ΤΟΥ πιεπία]ς, {ο πο] 56ΕΠ5ε 16 15 50Π16- 
ἄππες τεείγ]οξεᾶ; {λοιρ] κλισμοὶ απά θρό- 
νοι 318 πιοπέίοποὰ ἵπ 04. Α. 145. α5 αδεᾷ 
Ὦγ πποτο Ἠοποιχαβ]ε Ῥεγδυπασθς.---ϕΦιλομ- 
µειδής. Ιεἰἱφ]ῖπφ ἵπ Φηιζε. ΤΠ ἵ α 
Γγεφπεπέ Ἠοπιενῖο ερ](]εί οἳ Ψεπαδ; απά 
ένας μειδήµατα ατα Ῥ]ασοεᾶά τπάες Πες 
Ραΐτοπασο 11 Ηεςῖοά. Τ]ιεος. 206. 

49]. ὅσσε πάλιν κλίνασα. 99ο]. Αραπῃ. 
75]. παλιντρόποισιν ὄμμασιν. Όοπιρατε 
γηνσ. {π. ΤΥ. 465. 

499. ἐμὸς πρότερς π. Ἠεγπε απᾶ 
οέμεν5 νου] τεαὰ πρότερον, ἵπ οτάετ {ο 
αγοῖᾶ ἴ]ια οππαοίε[εμίοῃ. 

402. αλλ’ ἴθι νῦν κ.τ.λ. ΤΗΙ5 15 Ιγοηῖ- 
σα]. 

454. κέλοµαι. 1 αἀσίε, 1. 6. ΒεΓΙΟΙΒΙΥ. 
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Μή µε, γύναι, χαλεποῖσιν ὀνείδεσι θυμὸν ἔνιπτε. 

Νῦν μὲν γὰρ Μενέλαος ἐνίκησεν σὺν ᾽Αθήνῃ! 

Κεῖνον ὃ᾽ αὖτις ἐγώ: παρὰ γὰρ θεοί εἰσι καὶ ἡμῖν. 440 

᾽Αλλ)᾽ ἄγε δὴ, φιλότητι τραπείοµεν εὐνηθέντε΄ 

Οὐ γάρ πώ ποτέ μ᾿ ὧδε ἔρως φρένας ἀμφεκάλυψεν, 
οὐδ’ ϱ/ στ ὃ / ο ὼ -- 

ὐδ᾽ ὅτε σε πρῶτον Λακεδαίμονος ἐξ ἐρατεινῆς 
” ς / ε) / / Έπλεον ἁρπάξας ἐν ποντοπόροισι νέεσσι, 
Νήσῳ ὃ ἐν Κρανάῃ ἐμίγην φἰλότητι καὶ εὐνῆ, 445 

ι. -- .! ’ ΔΝ ια] ς - 

Ὡς σεο νῦν ἔραμαι, καί µε γλυκὺς ἵμερος αἱρεῖ. 
ΤΕ] ς δε λέ δ Ν ϱ 8) 6/ » 3 

ῥα, καὶ ἄρχε λέχοσδε κιὼν, ἅμα ὃ εἴπετ' ἄκοιτις 
τὸ 9 αι σης - / θ λ / 

ὢ μὲν ἄρ᾽ ἐν τρητοῖσι κατεύνασθεν λεχέεσσιν. 
. Ό αν 2 Ἁ 

Ατρείδης ὃ᾽ ἀν' ὅμιλον ἐφοίτα, θηρὶ ἐοικὼς, 

Εἴ που ἐσαθρήσειεν ᾿Αλέξανδραν θεοειδέα. 400 

᾽Αλλ) οὔτις δύνατο Τρώων κλειτῶν τ᾽ ἐπικούρων 
Δεῖξαι ᾿Αλέξανδρον τότ᾽ ᾽Αρηϊϕίλῳ Μενελάῳ: 

/ 

Οὐ μὲν γὰρ φιλότητί Υ΄ ἐκεύθανον, εἴ τις Ἰδοιτο" 

Ἴσον γάρ σφιν πάσιν ἀπήχθετο κηρὶ µελαίνῃ. 
- » -- - 

Τοῖσι δὲ καὶ µετέειπεν ἄναξ ἀνδρῶν ᾿ Αγαμέμνων 

Κέκλυτέ µευ, Τρῶες. καὶ Δάρδανου, ἠδ᾽ ἐπίκουροι" 
Νίκη μὲν δὴ φαίνετ᾽ ᾿Αρηϊφίλου Μενελάου' 

498. ἔνιπτε. Οὐ]υγύα, οἳ, ΣαίΠετ, ἴα- 
οἑγα, ἴτοπι ἵπτω, ἰαᾶᾷο; πο, Να ια 

-«Ἐψπι. Μ. 943, Τον ἐνέπω. Ἠεδγεῃ. ἐνίπ- 
τειν' κακοῦν, ψέγειν, λοιδορεῖν.---Βείΐονα 
θυμὸν ἴπετε ἶ5 απ ε)]ρςῖς οἳ ο ΡτεροδΙΠοῦ 
κατά. 

440. κεῖνον ὃ) αὖτις ἐγω. ῥΒεῖ]. νική- 
σαιμι ἄν.-- παρὰ γὰρ θεοί εἰσι καὶ ἡμῖν. 
Όοπιρατε 1]. Α. 174. Ἠεπερ ίΠεγε αΡΡεᾶΣ5 
{ο Ἰανο εχἰδίεά α Ρε]ίεί αΠποης {1ο αἩ- 
οἶεπίς, ἐπμαξ εαο]ι ΙπάΙνίάαα] ννας πο Ῥεσι- 
Ίϊαν οἈγο οἱ 80116 Ῥτγοίξεσίίηπσ ἀθῑιν. ΈΤπας 
Άαἶδο 1 Ἐν. Θαρρ]. 602. ἐγὼ γὰρ δαίµονος 
τοὺμοῦ µέτα Στρατηλατήσω κλεινὸς ἐν 
κλεινῷ δορί. ΈΤ]ιε Ἰάεα, (]οιρ]ι ἵπ α νετΥ 
Ἰη[ετίος ἀερτεε, ἶ5 α]]εὰ {ο, απά ννα5, Ρεύ- 
Ἰαρς, ονϊσιπα]]γ ἀεγὶινεά {γοπι, πο Ῥετὶρ- 
{ανα ἀοοίτίπο οἳ πατάῖαηπ Απσεῖ5 (Μαι. 
ΧνΠ]. 10). Ἀεε αἶδο οἩἳ ΠΠ. Α. 425. Κ. 
218. 

44]. τραπείοµεν. 1Τὲ β]ιοι]ά 56επι 1ο 
Ώ]ΟΥς τεπάγ ναγ {ο {α]ε {5 νετΏ, ὮΥ 5Υ3- 
τοῖς, {0Υ τραπῶμεν, ἴτοπι τρέπω, ἴο {πγη. 
Ῥιέ εἶποε ἔ]λο εκργεβεῖοη ἐν φιλότητι εὖ- 
νηθῆναι οσον ἵπ 1]. 5. 951. 960. απά 
οἰδεινμετοα, 1ὲ ἶ5 ΠΊΟΥΘ ταδια] {ο ἔοσπη 1έ, ὮΥ 
ἐταπβδροβῖεῖοπ {ου ταρπῶμεν, ἴποπα τέρπω, 
ἀειεοίο.  0οπιρατο 0, Ε. 227. 

445. μ᾿ ὧδε ἔρως ϕ. Ἠεγπε ἶ5 ἀϊδροδεά 
{ο αγοῖᾶ {ια ΠΙαία5 ὮΥ τοπάϊηπσ ὧδε φρένας 
ἔρος. Ῥεο οἩ ΤΙ. Α. 469. α. 294. 

446. νήσῳ ἐν Κρανάφ. ποτε ἵδ στεαέ 
ἀοαβίέ τεβρεοίῖης ἔλα παπιο απᾶ βΙπιαίΙοη 
οἱ ἐς Ιε]απά. Αοοοτάϊηςσ {ο Βίγαβο (ΙΧ. 
Ρ. 276) ἵέ 15 ἴἶα ΒάΠ1ο ΝΠΙΟὮ Ίνας αἴνεν- 
νναγάς εα]]οά Πείεπα, ορροδῖίε {ο {θε Ῥγο- 
ΠΙΟΠ{ΟΥΥ οἱ Φαπζπα, απά Ώηεαχ έ]ε οοαςδύ οἳ 
Αίάῑσα. 

448. τρητοῖς λεχέεσσιν. ΤΠε τρητὸν 
λέχος 56ΕΠΙ5 {ο Ἠανε Ῥεεπ α Ῥεᾶ, αΡΡΤΟ- 
Ρτ]αεά {ο {πε Ἠϊσ]εν «ἰα556Β, Ἰνηίο] γνα5 
γαϊβθά οἩ Ξ1ΡΡΟΣί6ΥΒ, Ῥετ/{ογαίθᾶ {ου {με 
Ριπρος5α οἱ Ἱηπξεγίίης {ο Ῥεάβίεαα. ΈΤ]α 
Ῥεά οἳ ἔλο Ῥοοτες ογάθνς 15 εα]]εά στι- 
βὰς, απᾶ ϱεπετα]]γ οοηβὶςεεά οἳ βίταν’, οἳ 
Ίεανες, 5ἰγεννεὰ οἩ ἴ]ε σνουπἀ. Όοπιρατε 
ΎΈπεοοτ. ΤάγΙΙ. ΥΠ. 67. 

459. ἐκεύθανον. ΤΠΙ5 Ῥοείῖϊο Τογπι ο6- 
ουσ5 ο)]γ ἵπ {Π]5 Ρίασςο. Ἠεγπε νου] τεπᾷ 
ἔκευθον ἂν, νν]ῖο]ι ἐπ ουπΠβίΥαο(ΙΟΠ 8ΕΕΠΗΒ 
{ο πεαα!τθ. Αί ίμε βαπηθ {1ππε, {1ο ΙπαΙσα- 
ινε 15 ΒΟΠΙΕΙΠΙ6Β τιδεά νηλοπέ ἂν, νετ 
5ΙΟἨ α ἄεστεε οἱ οετίαΙη{γ 15 εχρτεςδβεά 48 
1 ἴλε (Πΐπς ας αοίπα!]γ οσσιχτεά. Τηαβ8 
αἱδο, ἵπ Ἰαβη, Ταν. ΧΧΧΙΥ. 299. Ρί[- 
οἴ[ίον /ασΐα εγαί ορριφπαϊῖο, πὶ Ί. θα ϊποίῖις 
ρεγοεπίφεεί. Όοπιρατε Ἠον. Ο4. 11. 17. 
2]. 

457. νίκη φαίνεται. Ἐος φανερά ἐστι. 
Τη ἴλ]ς 8εηςε, φαίνεσθαι ἵ5 [πεποπέ Ἰπ 
Ἠοππετ. Εαδίαα5 οοπηρασες Ο. ἂΔ. 
695. 
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Ὑμεῖς δ᾽ ᾽Αργείην Ἑλένην καὶ κτήμαθ᾽ ἅμ᾽ αὐτῇ 
-ΊἩ ὃ . ν ε) / 6/ 23 κὸοτε, καὶ τιμὴν ἀποτινέμεν, ἥντιν) ἔοικεν, 
“Ἡ τε καὶ ἐσσομένοισι μετ᾽ ἀνθρώποισι πέληται. 460 

ὋὪς ἔφατ᾽ ᾿Ατρείδης' ἐπὶ δ) ἤνεον ἄλλοι ᾿Αχαιοί. 

4590. τιμὴν αποτινέµεν. Α οἨαπσο ἴγοτι 54Π16 86ῃ99. 36ο ΟΠ ΤΠ. Α. 205 απά 5αρτα [πο Ιπιρεγαίνε {ο {πο Ἱπβηϊείνε, η {πο ν. 289. 



ΤΗΣ 

ΟΜΗΡΟΥ ΙΛΔΙΑΔΟΣ 

ῬΑαψωδ[α, ἢ ΓΡΑΜΜΑ, Δ’. 

Ἐπιγραφαί. 

ὉΡΚΕΙΩΝ ΣΥΓΣΧΥΣΙΣ. ἘΠΙΠΩΛΗΣΙΣ ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΟΣ, 

Ἕβλλως. 

ΔΕΛΤΑ, θεών ἀγορὴ, ὅρκων χύσις, ἄρεος ἀρχή. 

ΤΗΕ ΑΡΟΓΜΕΝΤ. 

ΤΗΕ ΒΕΒΕΒΑΟΗ ΟΕ ΤΗΕ ΤΗΕΌὉΟΕ, ΑΝΡ ΤΗΕ ΕΙΒΡΤ ΒΑΤΤΤΙΕ. 

Τποε ἄοάΡ, ἀελΠρεταίίπσ ἵπ οοπποῖ] οοποθγπΊΠσ ἴ]λαο ΤΈτο]απ Ίνα, αΡἲ6ς ἩροἨΠ 1ο ϱ0Π- 

ἔἵπιαποε οἳ 16; απᾶ «αρίζου 5εηᾶς ἄον Μίπενγνα ἴο Ῥτεα]ς ἐλο ος (νγ. 1---72). 

Ὁ]ο Ῥεγβιαάες5 Ῥαπάατις {ο αἴπι απ αΥΥΟΥΥ αἲ Μεπε]αιι5, νν]ιο 15 νγουπᾶεᾶ, Ῥαΐί οατοᾷ 

Ῥγ Μασμαοπ (75---319). ΤΠ μα ΠἹεαΠ {ἴπ]θ, 8ΟΠΠ6Θ οἱ ἴἶπο Ένο]απ {οοΡ8 αὐίασ]ς ἰπθ 

«τεε]δ: ΑΡΑΠΙΘΙΙΠΟΠ 15 ἀἰβήπσαϊρ]εά ἵπ αἰὶ ένο ρατί5 οἳ α σοοᾷ 6επετα]: ο τονῖθυνΒ 

πε {Υ0ΟΡΒ, απά εΧΠογί5 {Πε Ἰοπάςθτς, 5οπιθ ὮΥ Ῥχαϊδο5, απᾶ οί]ετ5 Ὦγ τερτοοίδ: απᾶ 

Νεείου 15 ραγοπ]ατ]γ οε]εργαζεά {ον Ἠῖ5 πηΠίατγ ἀῑδοιρ]ίπο (220-421). Ἐπε Ῥαΐί]α 

19115, απά στεαί παπ]ρετς ατθ δ]αϊπ οἩ Ροί] διάες (422---.544). 
Τ]ιο βα1πο ἆαγ οοπ{ίπιας (γοιση {Πῖ5, α5 {ητοισ]ῃ ἴ]λο Ἰ]α5ἱ Ῥοο]ς; α5 16 ἆοθρ αἱ5ο {μποιρΙ 

ο ἔννο {οἱ]ονν1πρ, αιιά αἱπιοβδύ {ο ἴ]ιε επἁ οἱ ἴἶιε βενεπί] Ῥοο]. ΤΠο 3οεπο 15 ΥΥΙΙΟΙΙΥ 

Ἰη {πε Πε]ά Ῥοΐογε Τσου. 

ΟΙ δὲ θεοὶ πὰρ Ζηνὶ καθήµενοι ἠγορόωντο 

Χρυσέῳ ἐν δαπέδῳ., μετὰ δέ σφισι πότνια Ἡβρη 

1. Τὲ ννας {ποπι {μα Ῥερϊηπῖπς οἱ π]5 
Ῥοοῖς ιαί Ψ]γσί] Ἰας {ακεῃ (λαῦ ο Πῖ5 ἐοπίἩ 
2ποῖά, 45 ἴ]ιο ν/]ο]ο {επος οἳ {λε 5{οΥγ 1π 
ἐλῖ5 απά {Πα Ἰαδὲ Ῥοο]ς 15 Γο]]ονγοά ἵπ Ἠ]8 
{ννθ]ίἩ. Τ]ε ἔγασο αιιά έλα 8ο]επΙΠ οα{Ἡ, 
Έα Ῥτεασ]ι οἱ 1έ Ὦγ α ἀατί (τον ὮΥ Το- 
Ἰαπηπία5, «Γαατηα”5 Ἰποϊθίηςσ ἴῑα ΤμαίπΠ5 ἴο 
1ΘΠΕΥΝΥ έλα ννατ, ἴπο ν/οιπά οἱ πεις, 15 
ερεεάγ ο1γ6, απά {νε Ῥαΐί]ε εηδαἶπσ,---ᾱἱ] 
έλεδο απο ππαηϊ{εβί]γ οορίεὰ Ίἔποπι Ἰεπορ. 
Τ]ιο βο]επιπΙϐγ, 5ατρτῖδαο, απά ναχίείγ ο 
{λοβο οἰγοιπηβδίαπσθ5 β5εεπιθὰ {ο Ἠίπι ο 
Ἱππροτίαπσος οποιΡ] {ο Ῥαϊ]ά ένο πλοίο οί 

Ἠ5 ννοτ]ς αροηπ. ἴἶεπας {Ποασ] 1π Ἠοπιον 
1116γ αγα Ῥαΐέ ορεπίησβ {ο ἴπο ρεπετα] ας- 
Ποπ, απά 516] αδ. Ἰπ {αν ναγπηίἩ, ατθ 
{111 οχεοεἀοᾶ Ὦγ αἲὶ ια Το]]ον πεπι, 
ΤΠΕεΥ ατα «ἨοβεἨ, ννο σγα{, ὮΥ ΥΙχσῖ], ννί]ι 
στοαί Ἱαάσπιθηϊ, απά ουπο]αάε Πΐ5δ Ῥουπα 
ναί α Ῥεσοπηῖης πηα]εδίγ: γοαί ἴ]ο ΕπΠΙΡΙ- 
ης 15 β616Π1ε ΥΕ ἐμαί νν Ισ] 18 Ῥαῦ έλα 
οοο]εδί Ῥανί οἱ Ποππεγ5 αοἴῖοη, ἴθμᾶς, ἵπ 
ΒΟΠΊ6 ἆεργας, {ο β]ονν μα ἁἀἱδρατΙίγ οἳ 
Ῥοείῖσα] Πτο ΊΠ {]ιθβο {πνο αΠ{Ί1Ο0ΥΒ5. ῬοΡΕ. 
ἠγορόωντο. ΤΗϊ5δ νενὮ ἆοεδ ποῦ αἱναγβ 
Ῥοαχ 15 οἰτ]οῦ βἱσπ]ΠσαίΙοἩ 1 Ἠοπ]ες ; 1.6. 



196 ὉΜΗΡΟΥ ἼΙΛΙΑΔΟΣ δΔ’. 

Νέκταρ ἐῳνοχόει, τοὶ δὲ χουσέοις δεπάεσσι 

Δειδέχατ᾽ ἀλλήλους, Τρώων πόλιν εἰσορόωντες. 

Αὐτίκ) ἐπειρᾶτο Κρονίδης ἐρεθιζέμεν Μρην, ὔ 

Κερτομίοις ἐπέεσσι παραβλήδην ἀγορεύων' 

Δοιαὶ μὲν Μενελάῳ ἀρηγόνες εἰσὶ θεάων, 
"Πρη τ᾽ ᾿Αργείη, καὶ ᾽Αλαλκομενηϊς ᾿Αθήνη. 

᾽Αλλ᾽ ἦτοι ταὶ, νόσφι καθήµεναι, εἰσορόωσαι 

Τέρπεσθον' τῷ ὃ αὖτε φιλομμειδὴς ᾿Αφροδίτη 
- -- .] 

Αἰεὶ παρµέμ[λωκε, καὶ αὐτοῦ κῆρας ἀμύνει, ϱ 2 

Καὶ νῦν ἐξεσάωσεν ὀϊόμενον θανέεσθαι. 
ο . ». 

᾽Αλλ’ ἦτοι νίκη μὲν ᾿Αρηϊφίλου Μενέλαου. 
- Ν) 3 - Ἡμεῖς δὲ φραζώμεθ’. ὅπως ἔσται τάδε ἔργα 

” { τ / / 9 Η ῥ) αὗτις πὀλεμόν τε κακὸν καὶ φύλοπιν αἰνὴν 15 

ἼὌρσομεν, ἢ φιλότητα μετ’ ἀμφοτέροισι βάλωμεν. 
ον - 

Εἰ ὃ) αὕτως τόδε πᾶσι φίλον καὶ ἡδὺ γένοιτο, 

΄"Ἠτοι μὲν οἰκέοιτο πόλις Πριάμοιο ἄνακτος, 
-- κ ες 

Αὖτις ὃ ᾿Αργείην ᾿Ἑλένην Μενέλαος ἄγοιτο. 

ὋὪς ἔφαθ” αἱ ὃ ἐπέμυξαν ᾿Αθηναίη τε καὶ Ἡρη" 

{ο καί ἴπ οοµποῖ; Ὀπι {ἔνεαιεπί]γ Ἱπιρ]ῃες, 
αν Ἱπ ἐΠῖ5 Ῥ]ασο, {ο 60πΌσγΑ6. 30 Άἱδο 1π ΠΠ. 
Β. 187. οἳ ὃ ἀγορὰς ἀγόρευον ἐπὶ Πρι- 
ἅμοιο πύόλῃσι. 

3, νέκταρ ἐφνοχόει. Αἲ ἴ]ιε Πεγοῖο ε]ι- 
ἐεγίαΙππηεηίς, ἴ]α οἰνοχόοι, οΡ-ΡεαγΕΥΕ, 
Ίγετο γοΙΠς ΠΙΘΗ, σεπεγα]]γ οἳ Ἠϊσα Ρϊγίμ. 
Θεε οἩ Τ]. Α. 470. ΒοπιεπεῬ αἱδο γῖγσῖηβ 
Ῥετίογπηεᾶά {λὶ5 οΏπσο, νμῖοἩ αΠποηςσ (να 
6οᾷ5 15 αβδισποᾶ {ο Ἠεβρε, πε σοᾷάε5 οἳ 
γοπ{]; {ο {πο Ράτρο5ο οἱ «ΠονΊπς, α5 Ἁ]α- 
ἆαπιε ΤῶασΙεΥ οΏ5εγνθς, ἴπαί ἴἶνε Ἱππππονία]5 
ΕΠΊΟΥ είεγπα] γοπί], απά ἐαί ἐμοῖν ΗΕ 15 
ερεπέ ἵηπ ομά]οςς {εΙοιέν. 

4. δειδέχατ᾽ ἀλλήλους. (ἐσεῖοεά {ο 
οιῥ οπο Ίγοπι ἴ]ιε οἱ]εγ. ἍΑίΠεπ. [. 11. ἦτοι 
ἐδεξιοῦντο, προπίνοντες ἑαυτοῖς, ταῖς δεξι- 
αἴς. 66 ΟΠ Π. Α. 47]. 

6. παραβλήδην. Ἠεγπε ἰταηβ]αίες {Π]5 
αἀνετρ, ἄο[οκε, οἨ ταΐ]ει, εἱπιπ]αίε; οΏδετν- 
Ίησ {λαί ο αρίίον ἀῑά ποῦ βρεα]ς Ἠϊ5 τες] 
5οη{Ιπηεηί. ΈΤμϊ5 οογγοβρομά5 νι ἐξ- 
απατητικῶς, Ν]ΙΕἩ 15 ἴε εκροδίθοη οἱ 
Αγρο]οπῖα5; απᾶ {ο {πε 8απ1ο ΡΙΤΡΟΡΟ Φη]- 
ἀᾳ5δ εχρ]αῖπ5 παραβαλέσθαι ὮΥ ἐξαπατῆ- 
σαι. ἨΗεξδγοβμίαβδ, Ἠονενετ, τεμάεινς 16 ὮΥ 
ἐρεθιστικῶς, εοπ{επ{ἰοπΡ[Η; απᾶ πι {Π15 5εΠ58 
16 15 απάετδίουᾶ Ὦγν Μαδστανε ον ΕατΙρ. 
Απάτοπι. 9259, Ὁ]ιο οιίος ἵπ Π]αδίγαῖοπ 
ΑΡο]]. Ἠμος. Π. 60. ὡς ἔφατ” αὐτὰρ ὄγ᾽ 
οὔτι παραβλήδην ἐρίδῃνε. ἘῬαΐ ένα ννογᾶ 
οσσα5 βενογα] έἶππες ΤΠ 15 Ρο, απάἀ α- 
ν/αγς 1π {Πβ ΒΕΠ56 οἱ οἰοίεοίπι ΈΤ]ας Τη ν. 
695 οἱ έἶιε 5απ1ο Ῥοο]ς: µειλιχίοις ἐπέεσσι 
παραβλήδην προσέειπεν. Ἴμενο 15 πο 
ΤΕΒΣΟΝ ΝΥΙΥ 1ὲ θἱλουα]ά πο Ὄο ἰπ]κεπ ἵπ ια 
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5απης βΙσηϊΠσαξῖοη Ἰετε, 1η Τείετεποε {ο {πθ 
{οτππεχ αίίαο]ς οἱ {απο προῃπ «αρίΐζετ, ἵπ Ἡ. 
Α. 509. 

8. ᾽Αλαλκομενηΐς. Τ]ή5 ερίπεί 5Που]ά 
ποῖ Ῥε ἀετῖνεὰ, ννΙίἩ {πο οοπιππεη{αίοτ5 απᾶ 
σταΠΙΠΙΑΥΙ4ΗΒ, 1γοπ1 ἀλάλκειν, αιπαγὶ ; 
Ῥαΐ Γγοπι ΑΙΑΙΟΟΠΙΕΠΟΒ,  ἀῑδα]εί οἱ Βαροίία, 
νπενε {Πε σοάἆεβς ννας ννοΥβμΙρρεά. ΒίταΡβο 
1Χ. ρ. 250. εᾱ. ΟαδααΡ. Τηϊ5 ἵδ ονϊάεπί 
{τοπ 15 Ῥεῖηπσ {ουπά ἵπ οοππεχίοη ου] 
αποίμεν Εεμίηο πἀ]εσίνε, ᾿Αργείη. 

10. τῷ. Ἀοι]. Ιατίαϊ. 
11. παρμέμβλωκε. ΤΙΗ5 {ονπι 15 ἩἨο- 

πιετ]ο; {γοπι παραµεμβλόω, ΤοΥ παραµο- 
λέω, αιπζίογ, αἱδαπι. Ἠενπε, Ἡονγενεν, 
ἐπΙπ]ςς 1 ο 6απιε α5 µέμβλομαι, ΙΕ] 
οεεατς η Ἡ. Τ. 945. ὅ. 516. Ο4. Χ. 12. 
Ῥατ 8 Ἰαΐίεν 15 {ογηχεᾶ {γοπι µέλω, οι ΓΩ 
5µπ. Όοπιρβχγε Μαΐι. αν. αν, δ 199. 6. 
απᾶ 5 249. 

19. ὀϊόμενον θανέεσθαι.  Ιηρεοίαπίεηι, 
πιούμοπίεµι. Ἡ. Ο. 28. αλλ ἀνεχάζετο 
τυτθὸν ὀϊόμενος θανέεσθαι. ἨΕννε. Τ]ε 
Ργα5δεγνα Πο οἳ Ῥατῖς σανο {πε Έχο]απ5 πο 
Ἡ] Ῥνείεπεε {ον Ῥγεα]ίηςσ ίΠε {πεαίγ; απᾶ 
16 Ίας Ῥθοεπ ἀἱδραθεά υυείμεν ιο ατῆσ]ες 
νγετο Ῥ]πάϊπς Ἡροπ ἔΊεπη ος ποῦ, βἴπος (λε 
ΕΟΠίΧΟΝΕΙΒΥ νναδ {ο Ῥο ἀείεγπη]ηθά Ὦγ {να 
ἀεαίῖν οἱ οπε οἱ ἴλε οοπηραίαπ{5. Ὀεε Ῥ]αΐο, 
Ῥομε. ΤΠ. Ῥιαίατομ. Ῥγπιρυς. ΤΧ. 19. 

16. βάλωμεν. σεε οἳ ΤΠ. Τ. 991. 
20. ἐπέμυξαν. Ίο ππγπιγρί. βομο]. 

µεμυκύσι τοῖς χείλεσιν ἐπεστέναξαν. Τί 
Ἠα5 Ῥοει ἀοπρίέεά ννπείμεν ἐΠῖς νεγΏ 15 εκ- 
Ῥγεδδίνο οἱ οοπίεπιρέ ος ἹπάϊΙσπαοη. ὮἘ- 
ποεδϊ οὔδεγνες, ἰῑιαῦ 1ὲ πιαγ εχργεῬς εἴζ]ετ. 



ΟΜΗΡΟΥ ἸΛΙΑΔΟΣ Δ, 

Πλησίαι αἵγ ἤσθην, κακὰ δὲ Τρώεσσι µεδέσθην. 
τσ τ) ϐ ’ δ,. Ά ” ὐδέ 5 
Ἠτοι ᾿Αθηναίη ἀκέων ἦν, οὐδέ τι εἶπε, 

/ Δ. κ. Φ. / ”’ ϱ/ ο 

Σκυζομένη Δι πατρὶ, χόλος δέ µιν ἄγριος ἥρει 
“/ ασ] . / - ΄ .) 

Ηρηῃ ὃ) οὐκ ἔχαδε στῆθος χόλον, ἀλλὰ προσηύδα΄ 
/ .ο - 

Αἰνότατε Κρονίδη, ποῖον τὸν μῦθον ἔειπες; 

Πῶς ἐθέλεις ἅλιον θεῖναι πόνον ἠὸ ἀτέλεστον, 
Ἱδὸ -- ϱ) “Ν {δ ’ 5 / δέ 0 

ρῷ ϐ’, ὃν ἵδρωσα µόγῳ; καµέτην δέ µοι ἵπποι 

Λαὸν ἀγειρούσῃ, Πριάμῳ κακὰ, τοῖό τε παισίν. 
” η] . 9 ”/ , ” / . ο 

Ερδ” ἀτὰρ οὔ τοι πάντες ἐπαινέομεν θεοὶ ἄλλοι. 

Τὴν δὲ μέγ ὀχθήσας προσέφη νεφεληγερέτα Ζεύς' 

197 

υο οι 

20 

Δαιμονίη, τί νύ σε Πρίαμος ἩΠριάμοιό τε παῖδες 
Τόσσα κακὰ ῥέζουσιν, ὅτ ἀσπερχὲς µενεαίνεις ρ ρ 
. .. 

Ιλίου ἐξαλαπάξαι ἐὐκτίμενον πτολίεθρον : 
Εἰ δὲ σύ Υ’, εἰσελθοῦσα πύλας καὶ τείχεα μακρὰ, 

΄ - 

Ὠμὸν [εβρώθοις Πρίαμον Πριάμοιό τε παῖδας, 35 
ὌΑλλους τε Τρῶας, τότε κεν χόλον ἐξακέσαιο. 
/ ο ώ ’ Ν - / - 3” ” 

Ερξον, ὅπως ἐθέλεις, μὴ τοῦτό γε νεῖκος ὀπίσσω 
κι λ Αι 3 9 4 ο. / , 
-.- . οἱ καὶ ἐμοὶ μέγ᾽ ἔρισμα µετ ἀμφοτέροισι γένηται 

Ἕβλλο δέ τοι ἐρέω, σὺ ὃ ἐνὶ φρεσὶ [λάλλεο σῇσιν' 
2 ι 

ιά 

Οππύτε κεν καὶ ἐγὼ μεμαὼς πόλιν ἐξαλαπάξαι 40 
” 2 

Τὴν ἐθέλω. ὅθι τοὶ φίλοι ἀνέρες ἐγγεγάασι, 

Ἐπε Ἰαίίον 15 ενιἀεη!Ιγ (νε φἰσπιῃοαίίοι 
Ἠετε; απᾶ ασαϊπ ΤΙ. Θ. 457. Ῥεο ἨΗεπῃ- 
5ίονηαῖς οη Πωαςῖαῃ, ρ. 259. 

29. ᾿Αθηναίη ἀκέων ἦν. 
94, 

ο 27. ἱδρῷ θ’. Ὑπ]ρο ἱδρῶθ'. Το αοσιιξα- 
ινε ἱδρῶ οεστς ἵνα ΤΙ. Κ. 572. 674. Ὀεε 
Άἱδο οἨ ΠΠ. Ἐ. 416. 'Β]ιο οὔ]ιεν ΓΟΥΏΙ 15 1ΠΟΥΘ 
τεςοπί {Παπ Ἠοππετ. Τὸ οσσα15, Ἠονεγεν, 
ἵπ Ἠεριοά. ΟΡ. Ὁ. 289. 

98. Πριόμῳ κακά. ΤΠΙ5 τε[ες ἴο λαὸν 
ἀγειρούσῃ, απᾶ 16 ἔνεῃπεπί]γ Ἱαρρεης {λα 
Όνε αρροβίΠοἩ οοπ{αΙΠΒ, ποῦ 5ο ΠΙΕΙ απ 
ΕΧΡΟΒΙΙΙΟΠ ο ἔο νονᾷ ος βεπίειος ΥΜΕ] 
νο 16 15 οοηπεσίεά, α5 {ο ἀθβδίση οἳ 16, 
5ο ασαῖπ Ιπ ν. 155. Ἰηίνα. Θεε Μαι. αγ. 
αν. ξ 450. 085.32; απᾶ ἴ]α πού ον Έτ. 
Ῥμωῃ. 1972. Ῥεπί. αν. ρ. ὀ51.---Ἔ]ιε Θε]ο- 
Ἠαςδέ ποίῖσοες {πο «Ἰαησο ἵπ {λε ΕὐΠΡΙ1Ο- 
Ποπ, νλ]σ], ἵπ ογᾶςχ {ο ρτοσεεᾶᾷ τεραἱατ]γ, 
ννου]ά τε ιῖγθ κάµατον τῶν ἵππωγν. 

92. ἀσπερχές. Ἠεβγομ. ἁδιαλείπτως. 
Ο8 ιο γετῦ µενεαίνειν, 5εο οἩ Ἡ. Π. 49]. 
Ἠοπιατ”5 Ἰπον]εᾶρο οἱ έλα σα1189 ΟΥ ε] 1110758 
Ἀηρεν αραίηδέ Ραν5, Ίαν Ῥεει ἀοιαβίεα. 
Ὀεε οἨ ΤΙ. Ω. 28. 

96. ὠμὸν βεβρώθοι.. γε Ππὰ ἵπ Ῥευ- 
εἴας) βαΐ1γες (1. 60.) {πο παππο οἳ Ίαβεο, 38 
αἩ Π] Ῥοθέ, ΝΠο πιαάθ α παἰδεταδ]ε {1ηβ]α- 
ἔἶοπ οἱ ο Τα: οπς οἱ ΊνΊ056 Υ6Υ5ΕΒ 18 
ΡΜ] Ργεβεγνθά, απᾶά Ίαρρεης {ο Ῥε ἶναί οἳ 

Φ6θ οἨ Τ.Α. 

ΕΠπῖ5 Ῥ]ασε: Οπάωπι πιαπᾶισος γαι, 
Εγἰαιμῖφιό Ῥἱείππο. ἘΟΡΕ. Ἠειμεο Χε- 
ηοΡΗ. Απαβ. ΤΥ. ὃ. 14. τούτους, ἠν πως 
δυνώµεθα, καὶ ὠμοὺς δεῖ καταφαγεῖ). 
Ἠε]εμ. 1]. 9. 6. τὸ μὴ οὐχ ἡδέως ἂν 
καὶ ὠμῶν ἐσθίειν αὐτῶν. Οοπιρανε 1]. Χ. 
947. Ω. 219. Χεπ. ΑπαΡ.ΙΝΥ. 19. 18. Τ]ναῬ 
γης. ἄὐπ. Υ. 785. επεᾷίδδε οὔ1ς. 

86. χόλον ἐξακέσαιο. ἨἘπβίαίμ. νόσος 
μὲν γὰρ οἷον τὸ χολοῦσθαι, τὸ δὲ παύσασ- 
θαι τοῦ χόλου ἀκέσασθαί ἐστι. Ἠεγπε 
οοπιρατος Π. Χ. 2. Ριπὰ. Ργ{1. ΤΧ. 190. 

9δ. ἔρισμα. Ύοκ ἅπαξ λεγομένη. Δῃ- 
5]ἱοὸ, α θοπε οἱ οοπίεπίῖοη. 

4]. τήν. Έον ταύτην, 38 ἵω ΤΠ. Α. 29. 
Οατκε ἰαηβ]αίος (ἶνας: ἴφπαπάο εἰ εὔο 
ε]ιοπιοπ{αγ γΌέΠι ετβοϊπῖεγε ἐδίαπι, Βοῖ]. αἰῖ- 
Ύπαπι Ιδίαγαπα, τοἰμέγο. πι 015 οᾳδο, 45 
Ἐνποβδί γ6μΙαΥΊΚ5, 1 γνοι]ά Ὄο πιογε πρ] 
{ο απάετρίαπᾷ τὴν [ον τινα Ἱπάεβη]ίο]γ. 
Ῥορε Ῥεβενοςδ (ἰλαί Ἠοπιες ης Ῥαέ Ἱπίο 
Ώπο πιουί]ι οἳ Σαρίίου,  Ῥγορ]μθςγ ταβρεοί- 
πρ Όιο ἀεδαπείίοπ οἱ Λ/ήουια. Της, 
Ἠούγενεχ. ἀῑά ποῦ (α]κο Ῥ]ασο {] αἴίου {ιο 
ταίαγῃ οἱ πε Ἠενας]ίάσο, απά Ἠοπιεν πιοςδέ 
Ῥτοβαβ]γ ανγοίο 60Π16 ἴπιε Ῥτονίοας {0 
Όλαῦ ονοπί6. θε Ῥτε]ϊπι. 05055, 5εοΕ. ΤΙ. 
Φ/1]1 16 15 πιο”ς δα] {ο 115ο ἴ]ια αγέίο]ε {ου 
Όλα τε]α(ῖναο; 5ο ἐΠαῦ ΑΥΡΟΒ ΙΗΛΥ, ΡετΠαΡ, 
Ῥα Ιπίεπάςᾶ, νο] Ῥδσαπ {ο ἀεσ]ίπο 8ΟΠ1Θ 
επιο Ῥείοτε ιο βαμνετβῖοι οἱ Μγοσπος. 
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Μή τι διατρί[ειν τὸν ἐμὸν χόλον, ἀλλά μ’ ἐᾶσαι' 
Καὶ γὰρ ἐγώ σοι δῶκα ἑκὼν ἀέκοντί γε θυµῳ. 

Δ Ν πω Μ., / . 3 - 

Αἳ γὰρ ὑπ ἠελίῳ τε καὶ οὐρανῳῷ ἀστερόεντι 
. 

Ναιετάουσι πόληες ἐπιχθονίων ἀνθρώπων, 45 

Τάων µοι περὶ κῆρι τιέσκετο Ἴλιος ἱρὴ, 

Καὶ Πρίαμος, καὶ λαὸς ἐὐμμελίω Πριάμοιο. 
Οὐ γάρ μοί ποτε [νωμὸς ἐδεύετο δαιτὸς ἐΐσης, 

Αοι[ζῆς τε, κνίσης τε' τὸ γὰρ λάχομεν γέρας ἡμεῖς. 
- ιό! 

Τὸν δ) ἡμεί[ετ᾽ ἔπειτα βοῶπις πότνια "Ηρη" 50 

"Ἠτοι ἐμοὶ τρεῖς μὲν πολὺ φίλταταί εἰσι πόληες, 
"Αργος τε, Σπάρτη τε, καὶ εὑρυάγυια Μυκήνη: 

Τὰς διαπέρσαι, ὅταν τοι ἀπέχθωνται πέρι κηρι" 
/ ” λμγον ’ 26! ὑ δὲ / 

Τάων οὔ τοι ἐγὼ πρόσθ’ ἵσταμαι, οὐδὲ µεγαίρω. 

Εἴπερ γὰρ φθονέω τε, καὶ οὐκ εἰῶ διαπέρσαι, 55 
’ /΄ 

Οὐκ ἀνύω φθονέουσ’ ἐπειὴ πολὺ φέρτερός ἐσσι. 
. 

᾽Αλλὰ χρὴ καὶ ἐμὸν θέµεναι πόνον οὐκ ἀτέλεστον' 
Ὀ ” ζ Καὶ γὰρ ἐγὼ θεός εἰμι, γένος δέ µοι ἔνθεν, ὅθεν σοί 

Καΐ µε πρεσρυτάτην τέκετο Κρόνος ἀγκυλομήτης, 

᾽Αμϕότερον γενεῇ τε καὶ οὕνεκα σὴ παράκοιτις µφοτερον Ύενεῃ ρ 60 
-- η 2 ’ 

Κέκλημαι, σὺ δὲ πᾶσι μετ ἀθανάτοισιν ἀνάσσεις. 

᾽Αλλ) ἤτοι μὲν ταῦθ) ὑποείξομεν ἀλλήλοισι, 

Σοἳ μὲν ἐγὼ, σὺ ὃ ἐμοῦ ἐπὶ ὃ) ἕψονται θεοὶ ἄλλοι 

᾿Αθάνατοι' σὺ δὲ θᾶσσον ᾿Αθηναίῃ ἐπιτεῖλαι 

᾿Ἐλθεῖν ἐς Τρώων καὶ ᾿Αχαιῶν φύλοπιν αἰνὴν. 65 

Πειρᾷν θ’, ὥς κε Τρῶες ὑπερκύδαντας ᾿Αχαιοὺς 

4». µῆ τι διατρίβειν. Ἰηβπ]ᾶνε {ον ἵπι- 
Ρεγα(ῖνε ; α5 {γεαπεπ{]γ Ῥαΐογα. 

45. Τη (5 Ῥ]ασε δῶκα πηαςί Ῥε {ἴα]επ 
αἈφο]αίε]ν, { Ίατε ΠΠε]ᾶεα: απᾶ 5ο Έπ- 
εἰαί(μίας, ἀντὶ τοῦ παρεχώρησα. Ότ νε 
πηαςέ 5αΏΡΙΥ ἔρδειν ὅπως ἐθέλεις, {ποτα 
ν. 97. Ἔμε εχΧΡτεξΒΙΟΏ ἑκὼν ἀεκοντί γε 
θυµῳ. νπ]ε]ι α[τογνιαγάς ραξθεά Ιπίο α Ῥγο- 
νεχὸ, ἴ5 εχρ]αϊπες Ιἵπ {πε τεπάἶπεςς οἱ ᾖουα 
{ο Ῥετηέ {με Ταΐο οἱ Έτογ, α5 Άχεά Ιπ {πε 
ἀϊνίπε οοππδε]5; απᾶά Ἠῖ5 τεστεί, αἲ {με 
βαπιο πης, αἲ {Πο πεοεςςῖέγ οἱ Ῥτίπσίης εν] 
Ἡροπ {Πο5δε νο Ἰαᾶ πεγεν {αϊλεά ἵπ ιαῖν 
α]]οσίαποο {ο Ἠήπῃ, 

45. ναιετάουσι. ὃεε οἩ ΤΙ. Β. 626. 
46. περὶ κῆρι τιέσκεο. Α Ἐπιοεῖ ΤΟΥ 

περιτιέσκετο, 1.6. ᾖραγίϊσιζατίη Ποποιγεῖ; 
πο 15 {1ε Τοτσς ΟΕ {πε ῬγεροξΙῖοῃ περὶ 
ἵη οοπιροβΙῖοη: ΟΥ νε ΤηαΥ απάετδίαπᾶ 
περὶ αἀνετβῖα]]γ, 1Π ἴιε 5εΠ5ε οἱ περισσῶς. 
Ῥεΐοτε κῆρι, ΝΗΙοἩ 15 εοπἰταςεξεᾶ {τοπῃ κέαρ, 
ἴ]ιο Πρατέ, πο ἔτοπι κἠρ, Γαΐε, ἴλε Ῥτεροβῖξῖοπ 
ἐν τηαδέ Ῥε 5αρρΗεᾶ. Τπετε 15 Ῥτεςῖδε]γ 
πα 6απιθ οοηδίτασΒοπ Ίπ ν. 50. 

47. ἐμμελίω. Ἰοπῖο σεπ]εῖνε, 45 Ασίω Ἱπ 
Ἡ. Β. 461. Ῥομο]. τοῦ εὖ ποτε τῇ μελίᾳ 
χρησαμένου, πολεμικοῦ. Ῥεε οἹ ΤΙ. Β. θ49. 

48. δαιτὸς ἐΐἴσης. Όεε οἩ ΤΙ. Α. 468. 
64. µεγαίρω. ἈῬεε οἩ ΤΠ]. Ν. 5689. 
69. πρεσβυτάτην. Επδία{μ. τιµιωτάτην. 

Ὢρε Ἠ/οΙ”5 Ῥτο]ερ. Ρ. 40.---ἀγκυλομήτης. 
Φεε οἩ ΤΠ. Β. 205. 

60. ἀμφότερον. Τπετε 15 απ ε]Πρεῖς οἳ 
{πο ΡτεροβΙῖοηῃ κατά. Απᾶ 5ο 3Ρβονε Ἱπ ΤΠ. 
Ῥ. 179. ἀμφότερν βασιλεύς τ) ἀγαθὸς 
κρατερός τ) αἰχμητής. Όοπιρατο πίτα ν. 
145. Ἡ. 418. Ν. 166. Σ. 966. εί ραφεῖηι, 

61. κέκληµαι. Ἀεε οἩ Π. . 260. 
65. ἀλλ’ ἤτοι κ.τ.λ. ος. Α. Ῥ. 11. 

οΐπιις; εἲ Ίαπο τεπίαπι Ρείπτκφιε ἆαππις- 
Φε πἱοϊξενπ. 0οπιρατο Ἐσσ]ες. κ. 4. 

66. ὑπερκύδαντας. ΤΗϊ5 15 ἴακοι ὮΥ 
Βοπιε {ο Ῥε 5Υπεοραίθᾶ ἔγοπα {πε ρατβοαῖρ]θ 
ὑπερκυδάναντας, Ίποπι κυδαίνω. ΕΒιαί Ἱέ 
5θεπῃ5 Ῥτγε[εταῦ]ε {ο σοηβῖᾶετ 1Ιὲ α5 οοη- 
{πασίεᾷ {ον ὑπερκυδάεντας, 1τοπι {1ο αᾱ- 
1εοίῖνε κυδάεις. 
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”Αρξωσι πρότεροι ὑπὲρ ὅρκια δηλήσασθαι. 
Ὃς ἔφατ” οὐδ ἀπίθησε πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε. 

Αὐτίκ ᾿Αθηναίην ἔπεα πτερόεντα προσηύδα" 

Αἶψα µάλ᾽ ἐς στρατὸν ἐλθὲ μετὰ Τρωῶας καὶ ᾿Αχαιοὺς, 70 
Πειρᾷν θ’, ὥς κε Τρῶες ὑπερκύδαντας ᾿Αχαιοὺς 

”Αρξωσι πρότεροι ὑπὲρ ὄρκια δηλήσασθαι. 

ὋὪς εἰπὼν, ὥτρυνε πάρος μεμαυῖαν ᾿Αθήνην' 
Βῆ δὲ κατ Οὐλύμποιο καρήνων ἀἴξασα. 

Οἷον ὃ) ἀστέρα ἧἦκε Κρόνου πάϊς ἀγκυλομήτεω, µ 75 

᾿Ἡ ναύτῃσι τέρας ἠὲ στρατῳ εὐρέί λαῶν 

Δαμπρὸν, τοῦ δέ τε πολλοὶ ἀπὸ σπινθῆρες ἵενται" 

Τῳ εἰκυῖ ἤϊξεν ἐπὶ χθόνα Παλλὰς ᾿Αθήνη, 

Κάδδ᾽ ἔθορ᾽ ἐς µέσσον' θάμβος ὃ ἔχεν εἰσορόωντας 

Τρῶάς θ' ἱπποδάμους καὶ ἐὐκνήμιδας ᾿Αχαιούς. 50 

Ωδε δέ τις εἴπεσκεν ἰδὼν ἐς πλησίον ἄλλον" 
π {. ιοἡ 4λ ΄ Ν 5. ύλ . 9 

Η ρ αὖτις πὀλεμός τε κακὸὺς καὶ φύλοπις αἰνὴ 

ὌἜσσεται, ἢ φιλότητα μετ ἀμφοτέροισι τίθησι 
Ν ϱ/ αν θ 2 , λέ / 

2εὺς, ὥστ ανθρώπων ταµίης πολέµοιο τέτυκται. 

Ὃς ἄρα τις εἴπεσκεν ᾿Αχαιῶν τε Τρώων τε. 85 

“Ἡ ὃ᾽ ἀνδρὶ ἱκέλη Τρώων κατεδύσεθ᾽ ὅμιλον, 
Λαοδόκῳ ᾿Αντηνορίδῃ, κρατερῷ αἰχμητῇ, 
Πάνδαρον ἀντίθεον διζηµένη, εἴ που ἐφεύροι. 

Εὗρε Λυκάονος υἱὸν ἀμύμονά τε κρατερόν τε 

67. ὑπὲρ ὅρκια δηλήσασθαι. Ἀεο οἩ Τ]. 
Γ. 999: 

70. μετὰ ἜἙρῶας. Ῥ66 οἩ Ἡ. ΑΔ. 48: απά 
ΟΟΠΙρΡΩΥΕ ΒΙΡΤΑ ν. 05. 

Ἴδ. ἀστέρα. «4 πιείεογ; απᾶ πού ἃ σοπιεῖ, 
πη( (πο Βε]ο]αδέ, νο 15 βαρροτίθᾶ ΡΥ 
Οἰαπάίατ ἵπ Ἠ]ς Ἱπααίοη οἱ {ἨΙ5 Ῥαββασα 
(τος. 1.250):---Πϊοίπο φεπιία φγεβει ΟἸαγςέ. 
«4πφιγίωπι φια]ὶς Ἰαίιγις ἱπίγωιπι Ῥγασερε 
ᾳαπσμίπεο ἀείαδίδιγ ἴφπο εοπιείε5 ΓΡ γοἱφίαῖο 
Υ1ΡΟΠ8: ποπ ἐ]ζπι πανίία ἰμίο, ον ἵπιμιπα 
οἰᾷεπέ ρομιὲ; θεᾶ ογἶπο πηϊπαοῦ ΙΥιιποῖαί αιιῦ 
γαέϊδιι οεπίος, αιέ αγθῖῦιις Ἰοβίε. Το έγαθ 
56η5ο ἶ5 ἀαίεγπιϊπεᾶ Ὦγ Ποπιοσ, ἵπ Ἡ. Αροϊ]. 
440. "Ενθ᾽ ἐκ νηὸς ὄρουσεν ἄναξ ἑκάεργος 
᾿Απόλλων, ᾿Αστέρι εἰδόμενος µέσῳ ἥματι" 
τοῦ δ’ ἄπο πολλαὶ Ἀπινθαρίδες πωτῶντο, 
σέλας ὃ) εἰς οὐρανὸν ἵκε. εε 4ἱ5ο Ατβέ. 
Μείεον. Ι. 4. Ῥραπημεῖηι οἩἳ Οα1]πι. Ἡ. 
Ρε]. 38. Ἠεγπο οη Υς. ἄεοτᾳ. Ι. 966. 

79. κάδδ᾽ ἔθορ᾽ ἐς µέσσον. Υπο. «Έπ. 
ΚΤΠ. 957. ΤΠ πιεᾶίας ἄαί 8εδε αοἴεδ. 

8Ι. ἰδὼν ἐς πλησίον ἄλλον. ο 49δο]. 
Βαρῥ]. 109. ἰδέσθω εἰς ὕβριν. Βορῃ. Ε]εςῦ. 
895, εἰς τί βλέψασα. ΈἘπν. Ῥμωῃ. 1450. 
πρὸς κασιγνήτην ἰδών. ἍὈεο Μαν]κ]απά οἩ 
Έτν, Θαρρ]. 689. 

82. ἡ ῥ' αὖτις κ.τ.λ. ἘΒεπί]εν ννοι]ά 

γειά {Πῖδ Ῥαββασα ΙπΠίεγτοσαβνε]γ, α5 οκ- 
Ῥεοββῖνο οἱ ἀοαρί τεβρεοῖπς {πα Ἰπίοπέ ο 
Ώιο Ῥτοᾶίσγ. Οὔμπεις απἀριδίαπά ἢ {ον 
μᾶλλον ἤ. ΟΙατ]κε᾽ Ιπίεγρτείαίίοη, Ἠονυ- 
εναν, ἵ5δ βαβΠοϊεπί]γ εχρ]οῖξ, πο έπαδ ππ- 
ἀεγρίαπᾶς {πε 5ο]άϊετς {ο γεπιαχ]ς: {ζεπι ποπ 
απαρ[ῖις ἵπ ὑποεγίο ΠοΥ6, φαΐῖμρε εἴφπιωπι ἀεαΐεεε 
/ο0ση, αἰφμίά Ίαπι αριιά 9ὲ »ἰαίιίυπι αίφιιό 
ἀεογείιπα: δίαίῖπι ὑπίείεοίιγος, Ῥαωπε Γΐιγα 
φὖέ απι θε[ζυπι. 

89. τίθησι. Ῥεε οπ ΤΠ]. Τ. 9821. 
88. Πάνδαρον ἀντίθεον διζηµένη. Ῥ]α- 

{ατοΠ. ἄε ΡΠή. Ογαο. ἢ γὰρ οὐχ ὁρᾷς τὴν 
᾿Αθήναν, ὅτε πεῖσαι βούλεται τοὺς Αχαι- 
οὓς, τὸν ᾿Οδυσσέα παρακαλοῦσαν; ὅτε 
συγχέαι τὰ ὄρκια, τὸν Πάνδαρον ζητοῦ- 
σαν  ὕτε τρέψασθαι τοὺς Τρῶας, ἐπὶ τὸν 
Διομήδην βαδίζουσαν: Ὁ μὲν γὰρ, εὕρω- 
στος καὶ µάχιμος ὁ δὲ, τοξικὸς καὶ ἀνόη- 
τος ὁ δὲ, δεινὸς εἰπεῖν καὶ φρόνιμος. Τπε 
Φο]ο]λαςί οΏβογνες, ἐλπαῦ ια ποϊοτῖοα5 Ρεί- 
Β4γ οἳ νε Ἰμγοῖαπς τεπᾷετγθᾶ Ῥαπάαγιας α 
Βΐ ασεπίέ Το εβεοίπσ α Ῥγεποι οἳ ἴἶα 
Μπσθ. η] αἱλαᾶςς {ο ἐΠῖς Ιποῖάεπέ ἵπ 
«π. Υ. 496. Βαπάατε, φιζ φιιοπάαπι, Γρ 
σοπ{πᾶεγε ]αάμς, ἴπ πιεζίον {εῖιπι {ογεῖείὶ 
πι «4 ο]ιῖτον. 
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Εσταότ᾽ αμφι δέ µιν κρατεραὶ στίχες ἀσπιστάων 
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90 
ο 6 το ε) 3 . / ς /΄ 

λαῶν, οἳἵ οἱ ἔποντο ἀπ Λἰσήποιο ροάωγ. 
.) - Ὃ ς / ” ”  ὸ - Αγχοῦ ὃ᾽ ἱσταμένη ἔπεα πτερόεντα προσηύδα 

ε / . 

Ἡ ῥά νύ µοί τι πίθοιο, Λυκάονος υἱὲ δαΐἴφρον : 
Τλαίης κεν Μενελάῳ ἐπιπροέμεν ταχὺν ἰόν ; 

Πασι δέ κε Τρώεσσι χάριν καὶ κῦδος ἄροιο, 95 

ἛἜκ πάντων δὲ µάλιστα ᾿Αλεξάνδρῳ βασιλῖϊ. 

Τοῦ κεν δὴ πάµπρωτα πάρ) ἀγλαὰ δῶρα φέροιο, 

Αἴ κεν ἴδῃ Μενέλαον ἀρήϊον. ᾿Ατρέος υἱὸν, 

Σῳ βέλεῖ δµηθέντα, πυρῆς ἐπιβάντ᾽ ἀλεγεινῆς. 
δι 3 

᾽Αλλ’ ἆἀγ. ὀΐστευσον Μενελάου κυδαλίµοιο" 100 

Εὔχεο ὃ) ᾽Απόλλωνι λυκηγενέϊ κλυτοτόξῳ 
2 -- ΄ ε, Ν ς - 

Αρνῶν πρωτογόνων ῥέξειν κλειτὴν ἑκατόμβην, 
” Ὀ / ς - ε) / ’ 

Οικαὸε νοστήσας ἱερῆς εἰς ἄστυ Ζελείης. 

ὋὩς φάτ᾽ ᾿Αθηναίη' τῷ δὲ φρένας ἄφρονι πεῖθεν. 
αλ. ΄ 

Αὐτίκ) ἐσύλα τόξον ἐὔξοον ἰξάλου αἰγὺς 1056 

᾿Αγρίου. ὅν ῥά ποτ᾿ αὐτὸς ὑπὸ στέρνοιο τυχήσας, 

Πέτρης ἐκ[βαίνοντα δεδεγµένος ἐν προδοκῇσι, 

Βε[λήκει πρὸς στῆθος, ὃ ὃ ὕπτιος ἔμπεσε πέτρῃ. 

Τοῦ κέρα ἐκ κεφαλΏς ἑκκαιδεκάδωρα πεφύκει, 
Σαν Ν . » / ν 3” / 

Καὶ τὰ μὲν ασκήσας κεραοξόος Ώραρε τέκτων. 110 
- -τ [ή 

Παν ὃ᾽ εὖ λειήνας χρυσέην ἐπέθηκε κορώνην. 

- 

Ω9. πίθοιο. Ορίαίϊνε [ον {αίιγο Ιπάϊσα- 
.ινε. θε οᾳ 1]. Β. 959. Μαΐύ. αν. ατ. 
ξ σ]4. 4, δ. Ίπ ίμο {ο]]οννίπσ πε {με ραΥ- 
1ῑσ]ε κε 15 αἀάεά. 

96. πᾶσι ὙΤρώεσσι. Ῥολο]. ἀντὶ τοῦ, 
παρὰ πάντων τῶν Τρώων. Ῥεε Μαΐέ. αν. 
αγ. 5 99056. 9. 

100. Μενελάου. Ῥαραπά. κατά. 
101. Μασνορ. βαίατπα]. 1. 17. ὈῬὈγὶςοὶ 

6γαοογιώπι γίπιαηι ζπσεηι, φις ργαοραϊὲ οἱ 
ετογί, λύκην αρρεἰατεγιπί. ΠἨίπο ἀμφι- 
λύκη νὺξ, αἳ ᾿Απόλλωνι λυκιγενεῖ, φιιοᾷ 
εἰφπίῇσαί τῷ γεννῶντι τὴν λύκην. ἘΤμϊ5 
16 (ο πηοδέ ρτοβαβ]ο Ιπίετργεία[ῖοῃ. ΌΤ]νο 
Ῥα5ρασε αιοίεά ὮΥ Οατίκε Ἴποπι «απ. 
Ἡ. Απ. Χ. 26. 56ΕΠΙ5 {ο τοίεν {ο αποίμετ 
οἳ Αρο]]ο”5 Πῑ]θ5, Λύκειος. 66 ἴπα ποίθ 
ΟἩ «Ἠδο]μ. Τπεβ. 1935. Ῥεπίε. αν. ρ. 419. 

103. ἀρνῶν πρωτ. Τ]ε Βτδί-Ῥοσῃ οἱ α]ὶ 
αΠΙπ]α]5 866ΠΙ {ο Ἠπνο Ῥεει τεραγάεὰ α5 
Ώχε βίτοησεςί, απᾶ {Πογείογε πηοδί να]αβ]ο. 
ὧθο Αυ]ρίοί. Η. Απ. ΙΥ. 10. Ῥμπ. Ν. Η. 
ΝΤ. 40. Όοπιρατο αἶδο Ἐχοά. χῖ. ὅ. 

105. ἐσύλα. [αμα ε ἴπεοα, οπῶ αγ- 
Φεἰἰαβαίιγ γωρυτός. Ο4. Φ. ὅὅ. ΟΤλΚΕ. 
Ῥεμπο]. ἐσύλα" ἐγύμνου, ἐξέλαβε τῆς θή- 
κῆς.--τόξον αἰγὸς ἀγρίου. Τ]αξ 18, ᾖῖ θοιο 
ἐρρεᾶ ο] γαπις ᾖογῃπ. θε ΟΠ Τ. Λ. 
966. Έπε ον]σίπ οἳ ἴἶαε ερ]]λεῖ ἴξαλος, 

πἩΙοἩ Ἱππρ]ίος Φομπαϊπη, {εαρίπα, πζπιδία, 
15 τσρτίαῖη. Βεπο]. (ξάλου αἰγός' πηδη- 
τικοῦ καὶ ὁρμητικοῦ, παρὰ τοῦ ἱκνεῖσθαι. 
Τη {5 ἀετιναίοπ ἔπετε 15 {ο ος επαπσε 
ο αοσεμί, απά ἵπ Ἠεγπε5, Ίγοπι αἲξ απά 
ἄλλομαι, δα[ΐο, ἴογε 15 5οππεἰΒίης Ἰ]κε {αα- 
{ο]οςυ ἴπ ίμο αἀάῑίοπ οἳ αἰγός. Έετ]μαῇ», 
{εγείογε, 16 15 ῬγείεγαΡ]ε {ο ἀεάπσο Τε, νι] 
ῬΏατηπῃ, {γοπη ἰξὺς, ζυππῤις, απάὰ ἄλλεσθαι. 

106. με οοηδἰγασίῖοῃ 15: ὅν ῥα βεβλή- 
κει πρὺς στῆθος, τυχήσας (αὐτοῦ) κ.τ.λ. 
Όοπιρατε ΠΠ. Μ. 199. 

109. ἑκκαιδεκάδωρα. ΑΒἰαίεεπ ῥαΐπις; 1.6. 
αΡοαί ἔπο Τε απᾶ α ]α[. Τὲ 15 ποῦ πεςεβ- 
Β4ΥΥ. Ἠοννενοτ, {ο 5πΏροςε {λα ἴπε Ῥουν 
166ἱΓ ννας ἐλετείοτε Άνε {εεί ἵη ]εησί]ῃ ; 5ο 
ἐπαί Ῥορε”5 ου]εσίῖοπ {ο 15 αἶσε, 45 εχίνα- 
γαραπί απά πππαπασεαΡ]θ, Ίιαδ πο ννεϊρ]ιέ, 

111. κορώνην. ελμο]. τὸ ἐπικαμπὲς 
ἄκρον τοῦ τύξου. ὅθεν απήρτηται ἡ νευρά. 
Ἐπο εχίγειηῖέγ {ο πνμῖοα ἴπε βίνῖηπσ γναβ 
Άχεᾶ, απά ΝΙεἩ γναδ σεπετα]]γ οἳ σο]ὰ, 
εοπρ]είεά {πε Ῥον. Ἠεπεο Ειδίαθνῖας 
ἀθτῖνες ἰε ργονετΡ]α] εχργοξβῖου ἐπιθεῖναι 
κορώνην., ἵπ πείεγεησθ {ο {ο 5ποσεςςξα] 
ενεπί οἳ αἩπγ υιπάετία]ησ. Ἰμποῖαη. ἄε 
ΔΠογί. Εεγεῇγ. χρυσῷ βίῳ χρυσῆν κορώνην 
ἐπιθεῖναι. Απά, ἀοαβρί]εςς, Ἰχεπσο αἱδο {πο 
Ταν Ῥγονεν): Επί οογοπαί οριις. 
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Ν , 
Καὶ τὸ μὲν εὖ κατέθηκε τανυσσάµενος, ποτὶ γαίῃ 

- 

᾽Αγκλίνας' πρόσθε δὲ σάκεα σχέθον ἐσθλοὶ ἑταῖροι, 
{ αν ν να 

Μὴ πρὶν ἀναῖξειαν ἀρήϊοι υἷες ᾿Αχαιών, 

Πρὶν [λῆσθαι Μενέλαον ἀρήϊον, ᾿Ατρέος υἱόν. 115 
- Ν᾿ 

Αὐτὰρ ὃ σύλα πῶμα φαρίέτρης, ἐκ ὃ᾽ ἕλετ᾽ ἰὸν 

Α[λλῆτα, πτερόεντα, μελαινῶν ἕρμ᾽ ὀδυνάων' 
οφ 9) εν - ’ Ν 2... 9 

Αἶψα ὃ' ἐπὶ νευρῇ κατεκόσµει πικρὸν ὀϊστὸν, 
Εὔχετο ὃ ᾿᾽Απόλλωνι Λυκηγενέί κλυτοτόξῳ 
2 ρὀ ” ε) Ν ς ΄ 

Αρνῶν πρωτογόνων ῥέξειν κλειτὴν ἑκατόμβην, 120 

Οἴκαδε νοστήσας ἱερῆς εἰς ἄστυ Ζελείης. 

Ἕλκε ὃ) ὁμοῦ γλυφίδας τε λαβὼν καὶ νεῦρα βόεια" 
Νευρὴν μὲν μαζῳ πέλασε, τόξῳ δὲ σίδηρον. 
Αὐτὰρ ἐπειδὴ κυκλοτερὲς μέγα τόξον ἔτεινε, 
Λίγξε βιὸς, νευρὴ δὲ µέγ΄ ἴαχεν, ἆλτο ὃ ὀϊστὸς 

112. καὶ τὸ μὲν εὖ κ.τ.λ. με Ροοί 
Ἠανίης Ἰε]ά 18, (Ἡτοισ]ι ἐιε {ονεροῖπς Ῥοο]ς, 
π οχρθοία[]οπ ο{ α Ῥομςθ, 1ηα]κο5 {1ο 60Ι- 
4119μ5 Ῥο Ἠογο Ῥγοίκαῃ, α{ἴεν 5Ι1ΟἩ ἃ. Ἠ8Ι- 
π6ς α5 α]οι]ά ομ]σα πε ἄτεεκδ {ο αεί 
{μγοασ] ἐς νναν νι ας Ιγγεσοποι]θαΡ]α 
{άΥΥ, νο] αΠογᾶς Ἰήπα λε ορροναπΙ(γ οἳ 
εχοχγίῖῃπσ λα {1 Πτο οἱ Πῖδ ον ρεμίτς. 
Τ]ε β]ιοί οἳ Ῥαπάαγας Ῥεῖπς, ἐπενείοια, οξ 
5ο] οοΠ5δ“παπσςε---απᾶ, 45 6 οα1]5 16, {μα 
ἕομα ὀδυνάων, ο Ἰοιπάαίίοη οἳ. Πιζγε 
τοοες----18 1νας ἐλοιρΏί ὐ ποῖ {ο ραβ5 16 ΟΥεΣ 
Ιπ α [ον νους, Ἰ]κα ἐῑπο Πρ οἳ εΥετγ 
ΟΟΠΙΠΙΟΠ ΑΥΥΟΝΥ, Ὀα{ {ο νο Ἱ{ α ἀθξοτιρίῖοῃ 
80Π16 γναγ οοτγοδρομάεπί {ο 165 Ιπιρογίαπςς. 
Έ ον {Π1]6, Ἡα βαγροιπάς 5 γη α- ἐγαῖπ ο 
οἱγοππιβίαηοθΒ: {πα ΠΙβίουΥΥ οἱ έἶια Ῥονν, πο 
Ῥεπάίῖης 1, ἴ]ε ουνοτῖης Ῥαπάαρις σέ] 
ΒΗΙε]ά5, ἴΠο οἶοῖοε οἳ ἴ]ιε αχΥΟΝΥ, ἴ]λο ῥΡΤΑΥΕΥ 
απᾶὰ Ῥοβίατο οἱ έλα 5Ποοίθγ, πε βοιπὰ ο 
{πα βτίπσ, απᾶ ΒΙσΠέ οἳ ἴλπο βλα{ΐ,---α]! 
πηοδύ Ῥομα ΙΓ ]]γ απᾶά Ἱνε]]γ Ῥαϊπίεά. 1έ 
ΤΠΑΥ Ὦο οΏβοτνας, ίοο, Ἠουν Ῥτορεν α. {πιο 
16 ν/αβ ἴο οχρα[αίο οἩ ἴμεδο ραχᾖσι]ατς, 
ΕΠ, {ηε απηϊε5 Ῥεῖηπς πεπηρ]ογεά, απά 
ΟΠΙΥ οπ6 Παπ αοἰῖπα, ἴπο Ῥοεί απά Ἠὶ5 
χεαάαι5 Ἠαὰ Ἰείδαχα {ο Ῥε {πο βρεοίαἰου5 οί 
α 5ἶπρ]ο απᾶ ἀε]ρεναίο ααἰῖοι. 1 ἐπϊπ]ς τό 
νι] Ὦε α]]οννεὰ ναί νε Πδ]ε οἴνοιπι- 
ΒΕίαΠοςΒ, Ισ] ατα βοπιεπιος ἐοιρ]έ {οο 
ποάυπάαπὲ ἵπ Ἠοπ]αοΥ, Ἠλνο α Νοπάςν{α] 
Ῥεααίγ ἵπ ἐμῖ5 ρ]ασα. Ὑἱνρῖ] Ία5 ποί Γαϊ]οά 
{ο «οΡΥ 16, απά ννέ] ]χο σγοκίαδύ Ἰαρρίπεβς 
Ἱπαρ]παλρ]αε: π. ΧΙ. 868. Πιο, εί αιγαία 
οἴπόγοπι Τ 1η Εἶθεα δαφϊίίαπι «Ι)εργοπιρεῖέ Ῥ]ια- 
φείγα, οογπηφµε ἴπίεπδα Μείεπαλί, ί ἁιαῖ 
[οπιφὸ, ἄοποο οιγταία οοϊγεπί [πίεν δε οαρίία, 
αἱ πιαπῖδις Ίάι {αηφεγοί «φιῖς, Ίμαστα αοἴεηι 
Τογγῖ, ἀεπίγα πογνοημε ῥραριζαπι. «πίοπιμίο 
{ε[ῖ αἰγὶάογοηι αιιγαβφιιό 8οπαπίος «4ιιαϊῖέ πια 
«4γιύ5, Πιαεϊίφιιο ἴπι ΟΥΡΟΥΕ ]2ΥΥΙΩΠ. ΤΟΡΕ. 
ὧθο ἸΜαστορ. ῥαΐαγη. Ὑ. 8. Τ]ο προ ος 

1256 

τίθηµι ννἩ ο αἄνετυ εὖ, Ίαρ Ῥθεῃ πο- 
σε οἩ Π. Β. 585. 

115. ἀγκλίνας. 6]. τὸ τόξο». 
Ραχε 04. Φ. 156. 165. 

116. πῶμα Φϕ. Ἀεε ΟΠ ΠΠ. Α. 45. 
117. ἀβλῆτα. Ῥο]ιο]. µήπω ἐἔπιβεβλη- 

µένον, καινόν.---ἕρμ᾽ ὀδυνάων. Τ]ε σαιβε ο 
ραΐπς. Ἑπτορετ]γ ἕρμα β1ρπ]βεδ α δἹρρογί οὗ 
9ο, 45 ΤΠ ΤΠ. Α. 486. Ἠειεεα Ίιογο 15 οπ]]εἆ 
ἕρμα πολῆος, Ῥεσαιδθ οἱ Π1Π ἴ]ια οΙ{γ γεδίς 
{ον ἀείεποε ; απᾶ βοπιεν/λαῦ βΙπηΙ]αχ]γ ραΐῦι 
16 βα1ά {ο ἄερεπᾶ προ {πε ΑΣΥΟΝ ὮΥ ννΙΙοΠ 
16 16 οαβεά. ἸΊπ Ἐά. Ψεπεί, ἴμε Ἰπο 1Β 
π]αχ]κοὰ ας δριτ]οιβ, απά τε]οσίεᾶ ὮΥ έῑε 
Βε]μο]μαδί. Ῥαγπο Κπὶσιί οοηβΙἀευς 1{β1ρεχ- 
Ππους. 

122. νεῦρα βόεια. Τ]ε Ῥοννβίχῖηρς Ίνετο 
πδια]]Υ οἱ Ἰοαίμεν, ού Ἱπίο 81ρ5. ΊΤμα 
γλυφὶς Να5 α ποίσ] οί 1π ἐο εχίγοπα(γ οἳ 
πο αγγον’, {ον {λα Ῥάχροδε οἱ Πχίπρ 16 
βἰεαά1]γ ἵπ ἴ]ο ϱήπσ. Ίεγο 15 α νατίοιΒ 
τεβΕΙΠΕ, γλυφίδ᾽ αὖτε λαβὼν, Ὀτί οοπιραχθ 
Ο4. Φ. 419. ΑΡο]]. ἨἘμος, ΤΥ. 289. 

124. κυκλοτερὲς ἔτεινε. Θ6ΠοΙ. ἀντὶ τοῦ, 
τείνας κυκλοτερὲς ἐποίησε. ΟΟππραΤε Υ1Ρ. 
“Ἠπ. ΧΙ. 860. 

1256. Ἔμε νετΏ λίγγω, ἰο εοισιᾶ ει ἰζζη, 18 
ονιἀεπ{]γ {ογηεά ποπα πε αββοοϊα(ίοἩ ος 
146α5δ η χεραχᾶ {ο δουπά. Ἐπδίαίμ. τὸ δὲ 
λίγξε καὶ τὸ ἴαχεν ὠνοματοπεποίηνται" 
τέθειται δὲ τὸ μὲν λειότερον, οἰκείως ἐπὶ 
τοῦ τόξου τὸ δὲ τραχύτερον, ἐπὶ τῆς 
νευρᾶς. Ἠεπεο ΟιΙπ]. Τη56,. Οναί, 1. 6. 
ΛΠἱπῖπιο πιοὺῖβ οοποεβθα οδί ᾿Ονοματοπαϊῖα. 
Φιῖς επῖηι Πογαί, κἰφιλα αἰηιίο ιΙίὶς πιογίίο 
ζαμάαιίς, λίγξε βιὸς εἴ σίζει ὀφθαλμὸς, 
Ἰπφεγα αιάέαπιις Ο. 1. 994. Όσο αἱδο 
ἨΙοΠΥ5. Ἡα]σεατη. ἄε Ποπιεγίὶ }Γοεδ, ἃ ϐ. 
Ῥιο ΟἨτγβοςί. Οναὐ. 12., νν]ο Ιπρίαπσο δοῦ- 
πος, ἄραβος, βόμβος, ῥόχθει, ἀνέβρυχε, 
κτύπος, καναχὴ, ο. 45 ννονβ οἱ αν βΙπαῖ]αν 
{ογπαα Ίο. 11ο γνογάς ἐπιπτέσθαι µενεαι- 

οπι- 
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᾿Οξυβελὴς, καθ ὅμιλον ἐπιπτέσθαι µενεαίνων. 
Οὐδὲ σέθεν, Μενέλαε, θεοὶ µάκαρες λελάθοντο 

᾿Αθάνατοι, πρώτη δὲ Διὸς θυγάτηρ ᾽Αγελείη, 

“Ἡ τοι πρόσθε στᾶσα [έλος ἐχεπευκὲς ἄμυνεν. 

"Ἡ δὲ τόσον μὲν ἔεργεν ἀπὺ χροὺς, ὡς ὅτε µήτηρ 190 
Παιδὸς ἐέργει μυῖαν, ὅθ᾽ ἠδέί λέξεται ὕπνῳ. 

Αὐτὴ ὃ) αὗτ᾽ ἴθυνεν, ὅθι ζωστῆρος ὀχῆες 

Χρύσειοι σύνεχον. καὶ διπλόος ἤντετο θώρηξ' 

Ἐν ὃ) ἔπεσε ζωστῆοι ἀρηρότι πικρὸς ὀϊστός' 

Διὰ μὲν ἂρ ζωστῆρος ἐλήλατο δαιδαλέοιο, 1956 
| 

Καὶ διὰ θώρηκος πολυδαιδάλου ἠρήρειστο; 
Μί ώ ϱ) ων 3 ὸ ” Ν 5! ” ος ́ 

ίτρης ϐ’, ἣν ἐφόρει ἔρυμα χροὺς, ἕρκος ἀκόντων, 
{/ ς - ” Ν 9 Ν ν εως μα 
Η οἱ πλεῖστον ἔρυτο, διὰ πρὸ δὲ εἴσατο καὶ τῆς 
Α ὃν δ) αλ ο. η 9 ] / ΄ ΄ 

κρότατον ὁ ἂρ ὀϊστὸς ἐπέγραψε χρόα φωτός. 
Σε - Ἕμ 

Αὐτίκα ὃ ἔρῥεεν αἷμα κελαινεφὲς ἐξ ὠτειλῆς. 140 
ιά 

Ως ὃ) τετίς τ᾿ ἐλέφαντα γυνὴ φοίνικι µιήνῃ 

νων, ΝΠΙΟἩ ατα αρρ]εά ἵπ {ε πεχέ Ἠπε {ο 
αἩ Ιπαπῖπιαίε οῬ]εςσί, ατε Ἰπίεπάεᾷ {ο Τ6ρΥε- 
5εηί (πο γαρ]άΙέγ οἳ ἴἶνε αΥΤΟΝΥ νίἩ σνεκίεν 
θιηρ]αςῖ5. ὤθε Ατὶδίοί. ΒΠεί. ΤΠ. 11; απά 
6οπ]ρατο Π. Λ. 675. 

128. ᾽Αγελείη. ἢγαααίτία; Ίτοπι ἄγω 
πιά λεία. Πε οἷά γεκᾶϊηςσ ἀγελαίη Ἠα5 πο 
πεαπ]ησ.---Πὲ {τεφπεπ{Ιγ ἸαρρεΠς ναί α 
νετΏ οἱ απ ορροβῖίθ 56Η58 15 {ο Ῥε 5αρρΗεᾶ, 
{τοπα οπ6 ννηῖο Ἠα5 ΙππιεαΙαξεΙγ Ρτεσεάεά; 
απᾶά Ἠεγε Ιέ 5Ἱοι]ᾶ 5θεπ {μαί µέμνητο 
σέθεν ἵ5 ιπἀετείοοᾶ αἴνετ ᾽Αγελείη. ΕΡΙαΐ, 
ΑΡοΙ. Ρ. 96. Β. ἀμελήσας ὦνπερ οἳ πολλοὶ, 
5οἵ]. ἐπιμελοῦνται. ΤΗϊ5, Ἠοννενεν, Πιογθ 
ΕΟΠΙΠΙΟΠΙΥ Ῥε]οπσ5 {ο α οοηδίγιοξῖοἩ ΝίΠ 
ΑΠ Ιηβηίῆνε: α5 Ιπ Π. Ε. 851. τήνγ οὗτά- 
μεν, 8εῖ]. ἐκέλευες, ἴΤοπι οὐκ εἴας ἵπ ν. δ19. 
Ὀεε ΟΠ ΦΟΡΗ. Από. 24]. Ῥεπί. ἀπ. Ρ. 24. 
Όοππρατε αἱξο 1 0ος. χῖν. 94. 

129. βέλος ἐχεπευκές. εθ ο Τ.Α. 51. 
190. ὡς ὅτε µήτηρ κ.τ.λ. ἜΤμϊ5 15 οπο 

οἳ έποβε Ἠαπηβ]ε οοπΙραΓΙ5ΟΗΠ5 ΙΥΠΙΕΗ Ηοππετ 
5οπιείίπιθ5 θες {ο ἀϊνεγθιν 5 βαρ]εοί; 
Ῥαέ α νετγ εχαοῦ οηε 1Π 15 ἸΙπᾶ, απά 60Υ- 
γαβροπά!ϊησ ἵηπ α]] 15 Ῥανί. ΈΤμε «ατα ος 
ία σοάἆε5ς, ἔπο απδιδρεσίηςσ 5εοιγΙέγ ο 
Μεπε]αας, έλα 6ας5ε νηξ]ι νΥμΙοἩ 59 ἀῑνετί5 
έλα ἄαπσετ, απᾶ πε ἀἆαπσετ 15ε]{, αγε αἱ] 
Ἰπε]αᾶεά Ίπ {Π]5 5Ἰογὲ οοπρᾶς5. Το νν]ΙσἩ 
15 τηαΥ Ῥε αἀάεᾶ, ναί ΙΓ νε Ῥτονϊίάεπεθ ο 
Πεανεπ]γ ΡοεΥ5 {ο {Πεῖτ ετεαέαγες 15 εκ- 
Ῥτεςςεά ὮΥ (Πο Ίονε οἱ α πποίπεν {ο Πεν 
οἡ]]ά,----ἴξ ππεῃ ἴπ τεσατᾶ {ο {πεπι ατε Ῥαΐ 
α5 Ἠεεᾶ]εςς 5ἱεερῖης Ἱπ[απίς.---απιά 1 έποδε 
ἄαπσετς ν/ΠῖεἩ π]αΥ 5ε6ΠΙ ρτοαί {ο 5 ατα 
Ὦγ ἴπεπι α5 εαδῖ]γ νναγάσεὰ οβ α5 Πε βἰπη]]ε 
Ἱπρ]ος ; ἔπετε νν]] 5θεπα 5οταεί(ηῖης 5αβ] μπε 
Ἰπ {Πῖ5 οοποερίοΠ, Ἠονενεν Πα ος 10ύΥ 
{πο Ίπιᾶσο ΠΙαΥ Ῥε ἐποισηί αἲ Βτεί ἶσῃί ἵπ 

γθβρεοί {ο α Ἠετο, Α. Πϊσμοεν οοπιραχῖδοπ 
γγοα]ἀ Ῥαέ Ἠανα {επάεά {ο Ίε5δεπ ίε ἀἱδ- 
Ρατ Ῥείννεεῃπ {με σοᾷς απά τπαπ; απά 
Ώπε ]αδίπεςς ο ἐπε βἰππῖ]ε Ἠαά Ῥεει Ἰοβί, 48 
πνε]] α5 ἴἶε ρταπάεις οἳ {πε βεπέίπιεπέ. 
ῬοΡΕ. ἜΤ]ε οοηδίγπσοίῖοτ 15 Ἠεχο «μαηρεᾶ, 
α5 1η . Β. 469. 481; 5Ίποε τόσον, 1.6. ἐπὶ 
τόσον, ἵ5 1ο]]ονεά ὮΥγ ὡς, ὪΙο 5Ποι]ά 
Ῥαγο Ῥεεπ Ργεοεάεᾶ ὮΥ ἠὔτε. 

191. λέξεται. Ἐοτ ίλε Ρτεδεπί λέγεται. 
Φεε οἩ ΤΙ. Β. 147. ΑΙΡο οπ Υ. 615. 

1995. σύνεχον. Βεῖ]. ἑαυτούς. ΤΙ. Υ. 418. 
ἵνα ἕυνέχουσί τένοντες ἀγκῶνος. 

197. µίτρης θ’.. Ἠεποε ἴν αρρεατς ἴμαίῦ 
Μππεγνα ἐατηεὰ αδίΙάε {1ο ΑΥΤΟΝ, 50 35 {ο 
{α]] απροῃπ ἰαί ρατὲ οἳ λε Ῥοάγ υυῖσ] ννας 
πηοςδέ ἀείεπάθᾶ; νΙΣ. νπεγε ἴπε Ῥγοαδίρ]αίε 
πηθεέ {λε ζωστὴρ, οἨ Ῥε]ί. Όεο οἩπ ΙΤ. Τ. 
957. ΤΠε ζωστὴρ απᾶ ζώνη νεχε ἀῑδίιποί, 
απᾶὰ πο ΒΥΠΟΗΥΊΠΟΣΣ, 45 Ηεγηε ΒΙΡΡΟΡΕΡ; 
Όιε Ἰαΐίεν Ῥεῖσ 1ο 54Π1ς ΜΗ {πε µίτρη. 
Θεε οι ΤΠ. Β. 479. Ῥεμο]. µίτρα δὲ ἐλέγετο 
τὸ ἐσώτερον τῆς λάγονος εἵλημα ἐρεοῦν, 
χαλκῷ ἔξωθεν περιειλημένον.-- ἔρκος ἀκόν- 
των. ΈΤ]ας 15, αφαϊποί ]ατε[ῖῃ. Ὀεο Μαίε. 
αν. ατ. 5 99. 

199. ἐπέγραψε. ἀτασεῖ. 3εμο]. τὴν ἔπι- 
φάνειαν τοῦ σώματος ἐπέξεσεν. Όοπιρβτε 
1. Ν. 665. Ο. Χ. 280: απᾶ 5εο ον Π. 7. 
168. 

141. ὡς ὃδ) ὅτε τίς κ.τ.λ. Επδίαίμ]ας 
εχίο]ς {Πῖ5 Ῥαδδασε Ίος {με νατ]είγ 16 ΡΤε- 
5εηίς, απᾶ {με Ιεατπῖηςσ 16 Ἰπσ]αάες. Τε 
Ίεανγηπ ἔγοπι Ἰεποε, ἴ]λαί ἴε Τμγάῖαπς οπἀ 
Οατίαης νγεγο {απποι5 1η {Πε ΕΠγδί έἶππες {ου 
Ολεῖτ βίαϊπ]ηπσ ἵπ Ῥπχρ]ε, απά (μαι νε 
ΝΟΠΙΕΠ εχοε]]εά ΙΠ νγογ]κ5 οἱ Ινοσγ; ἃ5 αἶ5ο 
Εναί έλεγα Ίνογε οετίαϊη ογΠαΠΙΕΠί5, νΥμῖσ]ι 
οη]γ Κῑπσς απά Ρχίποςς Ἠθγο Ῥτϊν]]εσεᾶ {ο 
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Μπονὶς ἠὲ Κάειρα, παρήϊον ἔμμεναι ἵππων' 

Κεῖται ὃ ἐν θαλάμῳ. πολέες τέ µιν ἠρήσαντο 
Ἱππῆες φορέειν, βασιλΏϊ δὲ κεῖται ἄγαλμα, 

᾽Αμϕότερον κόσµος ϐ᾽ ἵππῳ ἐλατῆρί τε κὔδος" 1456 

Τοῖοί τοι, Μενέλαε, µιάνθην αἵματι μηροὶ 
Εὐφυέες, κνῆμαί τ’, ἠδὲ σφυρὰ κάλ᾽ ὑπένερθε. 

Ῥίγησε ὃ᾽ ἄρ᾽ ἔπειτα ἄναξ ἀνδρῶν ᾿Αγαμέμνων, 

Ὡς εἶδε μέλαν αἷμα καταῤῥέον ἐξ ὠτειλῆς. 

“Ῥίέγησε δὲ καὶ αὐτὸς ᾿Αρηΐφιλος Μενέλαος. 150 
ε - 9 ΄ 

Ως οὲ ἴδε νεῦρόν τε καὶ ὄγκους ἐκτὸς ἐόντας, 

”Αψορρόν οἱ θυμὸς ἐνὶ στήθεσσιν ἀγέρθη. 
Τοῖς δὲ βαρὺ στενάχων µετέφη κρείων ᾿ Αγαμέμνων, 

Χειρὸς ἔχων Μενέλαον' ἐπεστενάχοντο ὃ’ ἑταῖροι. 
”5/ 

Φίλε κασίγνητε, θάνατόν νύ τοι ὅρκί ἔταμνον, 1565 

Οἷον προστήσας πρὸ ᾿Αχαιῶν Τρωσὶ µάχεσθαι' 

Ὡς σ’ ἔβαλον Τρῶες, κατὰ ὃ ὅρκια πιστὰ πάτησαν. 
Γ - 

Οὐ µέν πως ἅλιον πέλει ὄρκιον, αἷμά τε ἀρνῶν, 
Σπονδαί τ’ ἀκρητοι, καὶ δεξιαὶ, ᾗς ἐπέπιθμεν. 

” 

Εἴπερ γάρ τε καὶ αὐτίκ Ολύμπιος οὐκ ἐτέλεσσεν, 

πθαν. ῬοΡΕ. ΊΤΠ6 νετ μιαίνειν 15 Ίετα 
πδεᾷ ΕἶππρΙΥ ἵηπ {πε 5εΠ56 οἱ βάπτειν, ἴο 
ἄγο, {ο ίαῖπ; 48 ἴπο Τμαίῖη5 πδο αι[ίεγαγε, 
απά Ὑηγοῖ], φἰοίαγε, 1π Ἠ15 Ἱπηίαίοη οἱ {ΠῖΒ 
βἰπηϊ]ε Ἱπ Ἐπ. ΧΤΙ. 67. [παμπ βαπςμίπεο 
τει] οἰοίανεγίέ οβ/γο Φἰᾳμῖ εὐιτ, ὅο. Ῥεο 
Μπογορ. Βαασῃ. . 19. 

144. ἱππῆες. (λαγιοίεεγε; Ἱπ ἴ]ε 5απΠ1θ 
πηθαΠΙης γη ἐλατῆρι, ἵπ λα πεχί Ιπ6. 
Ῥεο ΟἨ Τ. Β. ὅδ4, Ἔϊα ποπ ἄγαλμα ἵδ 
ηοῦ ΘΥΠΟΠΥΠΙΟΙΙ5 ν{Ἡ κόσμος, Ῥαΐ πηαδέ Ῥε 
{αΚκεη Ίπ 15 ΡεϊπιΊνε ποοερίαίοῃ. Ῥ6ρ ία 
ποίθ ΟΠ Βορῃ. Απ 704. Ῥεηπί, ἄν. Ρ. 257. 
Ῥοε 1 τεπιατ]κοᾶ, αἱδο, αί ἴπε Ποπιετῖςο 
5οΠ565 Οἱ κόσμος απο ογάεν, γεγιζαγΙζη. οΥ 
ογπαπιεπία[ αϊγε. 5 Ρη]οδορΠΙσα] αρρ]ῖσα- 
Ποπ {ο ἀεποίο ἴ]ε εηβίοηι ο ἴ]ιο αηῖτέγβε, ΟΥ 
ἔιε ποογ]ά, 15 οἳ ππαζὮ πηονο τεσεπέ ἀᾳίο. 
Φεε Βεπί]ε! ΟΌραδο. ΕΙΗΙο]. ϱρ. 947. 445. 
ΟΕ ἀμφότερον, 5εε αΏονε οἩ ν. 60. 

146. τοῖοι. Ἐου τοίως, 5Ίπςς ὡς Ῥτο- 
ορἀεᾶ. Ὀσ]ο]. τοῖοί τοι οὕτως σοι. Τ]ε 
84116 Φομο]αςδέ ΙΠ{ΟΣΠΙ5 ας (μας µιάνθην 
16 βγποοραίεᾶ {γοπι {πο ἀπαὶ µιανθήτην. 
Οµλνετς {α]κε 1έ {0Υ µίανθεν., Ιηδίεαὰ οἳ ἐμι- 
άνθησαν. ΟΌΟοπΠΙΡΔΥ6, Ἰούψγενεν, ΤΠ]. Β. Τὸ]. 

151. νεῦρόν τε καὶ ὄγκους. Τ]ε νεῦρον 
16 ἴ]ιο αἰγίπα δὴ πο]ίο]ι {]ιο Ἱιεαᾶ ο] ἔ]ιο πτεαροπ 
πας πες {ο ῑε κ]α[ῖ; απᾶὰ ὄγκος, Ῥτορεχ]γ 
α ιε[[ζπφ, α γο]εοίῖοη, ἵ5 αδεὰ ἵπ λε Ρρ]γαἱ 
{ο ἀεποίε {λε θατρεᾶ Ἰεαα θε.  Ῥο]ο]. 
νεῦρον μὲν, ἐν ᾧ δέδεται τὸ σίδηρον τοῦ 
βέλους πρὸς τὸν κάλαμον' ὄγκους δὲ, τὰς 
ἀκίδας καὶ ἐξοχὰς τοῦ βέλους, ἔξωθεν τοῦ 
βέλους ὁρωμένας. 

160 

1656. θάνατόν νύτοι ὄρκι ἔταμνον. Τα 
15, α ἴγεαίι αο]ίο]ι ἶς ἴ]ιο οαµεε οἱ η ἀαί]ν, 
Φε6ε ΟΠ ν. 28. 5αργα. Οοπιραγε αἱ5ο 1. Γ. 51. 

157. κατεπάτησαν. Πατε ἰγοάάεπ ιιάΕΥ 
Τουί; 1.6. Ἰανο ἰπεαίεά νι οοπίεπιρέ, 
Ἐπρίαί], πολλὴν δηλοῖ καταφρόνησιν τὸ 
πατῆσαι. ῥῬιϊάα8δ: πατεῖν' ὑβρίζειν. 9ο 
Ἐρίοίεί. Τ. 8. οὐχὶ δὲ πάντας τοὺς λόγους 
τούτους καταπατήσας, ἐπηρμένος ἡμῖν 
καὶ πεφυσημένος περιπατεῖ ; 0οπιραγε 1541, 
χχν]Π. 2. ΙχΗΙ. . Ώαη. νΠ, 10. ΕΧΧ. Πες. 
κ. 29: 

169. σπονδαί τ᾽ ἄκρητοι. 
Β. 94]. 

160, εἴπερ γάρ τε καὶ αὐτίκ Ολύμπιος 
κ.τ.λ. Ἠεπεο Απίςίια. Οταί. ΤΙ]. ὥσπερ 
καὶ ἐπιορκήσασιν Όμηρος ἔφη συµβαίνειν, 
σὺν πολλοῖς καὶ µεγάλοις ὕστερον ἐκτίνειν 
τὰς δίκας. Ἐπάρ. ΤοἨ. 1616. χρόνια μὲν 
τὰ τῶν θεῶν πως, εἰς τέλος ὃ) οὐκ ἀσθενῆ. 
Τῃο 5επίΙπιεηέ 15 {γαφιιεπ{]γ Ππίοάασεᾶ Ὦν 
Ώνε {παρίο ροοί5. ο Ηοταθ. 04. ΤΗ. 2. 9Ι. 
1ίαγο απίεοεΙεπίεηι φοε[έκίιπι Ιλεξογιί Ίρεῖο 
Ῥωπα οἰαμᾶο. Τρα]]. ΕΙ. 1. 9. 4. βεγα {α- 
πιέπ ἰαοῦῖδ μπα οσπηΐ Ρεάίδης. ῬΒίαῖ. Τ]νευ. 
Υ. 688. δε οἰαεί Ίου, οἰάεί Πε Ίδειπι ε- 
παίογ, αἱ απεῖς, εγα φμάεηι, Πιαπεί ἵνα ἰα- 
πιει. Ότεδαν, Β. ία. 1. (οπρμέκεε επῖηι Ίλεος 
πιπιογίαζέβ, φΊιο φγανῖιιθ ]ιοηιῖχιες επ οοπιπί- 
ἰαζΐοπιε γεγιπι ἀοἰζαπέ, φιιος ῷγο 8οεἴεγο 6ΟΥΛΗΊΙ 
α{οὶςοί οε[ ἐπί, ]ιῖς Φεοιιαογες ἱπίεγαμι ές, οἱ 
αἴιίιγπίογειι ὑπιριπίαίεπι οὐποεάογε. Ύ8ἱετ. 
Μακῖπι, 1. 11. Ιιεπίο φγαάα α οὐπαίσίαπι 
εαἱ αἰτίπα Ῥγοσεᾶἰ{ ἴγα, ἰαγάαίεπιφιό 811ῤ- 
Φ{ἱοῦὲ φγανἰίαίε οοηιρεπβαί. 

θο οἩη ΤΙ. 
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Εκ τε καὶ ὀψὲ τελεῖ, σύν τε µεγάλῳ ἀπέτισαν, 

Σὺν σφῇσι κεφαλῆσι, γυναιξί τε. καὶ τεκέεσσιν. 
τ ως ας 

Εὖ γὰρ ἐγὼ τόδε οἶδα κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυµόν' 
.. 5 Εσσεται ἦμαρ. ὅτ ἄν ποτ ὀλώλῃ Ἴλιος ἱρὴ, 

Καὶ Πρίαμος, καὶ λαὸς ἐὐμμελίω Πριάμοιο" 1605 
ς 

Ζεὺς δέ σφιν Κρονίδης, ὑψίζυγος, αἰθέρι ναίων. 

Αὐτὸς ἐπισσείῃσιν ἐρεμνὴν αἰγίδα πᾶσι, 
- ν) 3 ο ὃ 

Τησὸ ἀπάτης κοτέων᾽ τὰ μὲν ἔσσεται οὐκ ἀτέλεστα. 

᾽Αλλά µοι αἰνὸν ἄχος σέθεν ἔσσεται, ὦ Μενέλαε, 
Αἴ κε θάνῃς, καὶ μοῖραν ἀναπλήσῃς βιότοιο" 

Καΐ κεν ἐλέγχιστος πολυδίψιον "Αργος ἱκοίμην. 

Αὐτίκα γὰρ µνήσονται ᾿Αχαιοὶ πατρίδος αἴης, 

Κάδδε κεν εὐχωλὴν Πριάμῳ καὶ Τρωσὶ λίποιµεν 
. , { - Ξ / ’) / / 2/ 
Αργείην ᾿Ελένην' σέο ὃ) ὀστέα πύσει ἄρουρα 
Ζ΄ / .) / α / Ἄς . 
Κειμένου ἐν Τροίῃ, ἀτελευτήτῳ ἐπὶ ἔργῳ 175 

η) σσ Καὶ κέτις ὦδ ἐρέει Τρώων ὑπερηνορεόντων, 
ιά 

Τύμβῳ ἐπιθρώσκων Μενελάου κυδαλίµοιο" 
Αἴθ᾽ οὕτως ἐπὶ πᾶσι χόλον τελέσει ᾿Αγαμέμνων, 
« ν - Ν »/ ἓ] /. 2 - 
Ως καὶ νῦν ἅλιον στρατὸν ἤγαγεν ἐνθάδ ᾽Αχαιῶν, 

Καὶ δὴ ἔβη οἶκόνδε φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν 180 

Σὺν κεινῇσι νηῦσὶ, λιπὼν ἀγαθὸν Μενέλαον. 
[4 / Ε) .- ΄ [ή 9 - ΄ 

Ὡς ποτέτις ἐρέει' τότε µοι χάνοι εὑρεῖα χθών. 

Τὸν ὃ᾽ ἐπιθαρσύνων προσέφη ξανθὸς Μενέλαος" 

161. ἀπέτισαν. Τ]ιθ π5δε οἳ ἴλο αοτὶ5ε 
Ιπά. Ἰηδίεαά ο ἴο {αίπτε, ὮΥ ΙΠεΣΗ5 οἱ α 
επαησε οἱ ἴεηςα ςἰπαϊ]αν {ο λαέ ἵπ ν. 191, 
16 νουγ 1318. Τὲ τπαγ Ἠετε, ΠΟΥΕΥΕεΥ, Ῥε 
ππάεγρίοοἆ Τπ έλα 56Ἠ56 οἱ ἴ]νε μα Ππ Γαίατα 
Ρεγ!{εοί, Ὦγ νν]ο]ι Όἶνε ορτέαϊπ «οΠ5ε(πεποθ 
οἳ απ εγεπέ 15 εχργοςςεἆ ας {ποασ] 16 Ἠαά 
αἰγεαάγ Ἱαρρεπεᾶ. Ἐαΐέ νε απο γαίἩεν ἵπ- 
οἰϊπεά {ο οοηβῖᾶεν έ]ε ργεδεπί Ιηδίαησθ α5α 
ππῖοι οξ ἔννο ΡΓΟΡΟΞΙΠΙΟΠΡ, ΓοΣ ἔκ τε καὶ ὀψὲ 
τελεῖ, Τρῶές τε ἀποτίσουσι' απέτισαν ([π10γε 
«οἰεπί) γὰρ οἳ παραβαίνοντες τὰ ὄρκια. 
Θεο Ἠοιπιαππ ἄε [πιεπᾶ. αγ. αγ. ρ. 190. 
Μαι. αν. ἄν. 5 606. 2. Βο5 δαρρ]ίες ποι- 
νὴν οἵ τιμὴν αἴτεν ἀπέτισαν. α5 ἵν ΤΠ. Τ. 
286: απᾶ τόκῳ ν]]ι σὺν µεγάλῳ. ἈῬεμπο]. 
σὺν µεγάλῳ χόλῳ, ἢ τόκῳ, ἤτοι ποινῃ 
προστίµῳ. Τις αἰδο ίπο Παβῖπς 159 Ίπασπο, 
απά ΊπΠαΦΠΟ ου πι ΠπΟΤΕ. 

109. εὖ γὰρ ἐγὼ κ.τ.λ. 9ο Ηεσίου ἵπ 
ΤΙ. 7. 447. Θοεο ποίῖο {π οο. 

164. ὅτ᾽ ἄν. 3ο Ἠεγπε γεαᾶς ἵπ ΤΙ. ἆ. 
448, ἴιοισ] Ἰε Ίετε Ίας ὅταν. 3εε Ροῦ- 
5ος οἩ Εαν. Μεά. 191. 

166. ὑψίζυγος. Γπίλγοπεῖ οπ ᾖφ]. ολο]. 
ὁ ἐπὶ ὑψηλοῦ θρόνου καθεζόµενος" ἡ µετα- 
Φορὰ ἀπὸ τῶν ἐν ναυσὶ ζυγῶν, ἐφ᾽ ὧν καθέ- 
ζονται οἳ ἐρέσσοντες. Επατὶρ. Ῥμορῃ. 75. 

ἐπὶ ζυγοῖς καθέζετ’ ἀρχῆς. Ῥεε ποίο Ῥεηῦ. 
αν. ρ. 908, 

167. αὐτὸς ἐπισσείῃσιν ἐρεμνὴν αἰγίδα. 
Ἠεποε Ψἱνα. Απ. ΥΙΠΙ. 966. «(εδιπί 5ε 
σἰαΐςεε «οτεπι, σιηι 8γε πἰφγαπίεηι «4ᾳϊᾶα 
οοποιµίεγεί ἀεπίγα. ΤΗϊ5 ποβ]ε ρ8558σε 8εετΏ5 
{ο ἀεεῖάε ἵπ Τανοιτ οἳ ἴπε Ερὶς Ρεῖηπσα 
β]]ε]ά. ε6 οἩ ΤΙ. Β. 447. 

170. μοῖραν ἀναπλήσης. Αποίμεν γοα- 
ἵησ 15 πότµον, αν Ἱπ Τ. Λ. 265. Είίιου 
ΕΧΡΥΘΒΡΙΟΠ 15 α]ίκε ΟΟΠΠΙΠΟΠ, 5 νε] α5 
ὄλεθρον ἀναπλῆσαι. 36ε Βχιπο]ς οι Αρο]. 
Ἐλοά. ΤΝ. 1988: απά οοπιρατε ΠΠ. Θ. 94. 
Ο. 199. 0Ο. Ε. 207. 902. 

171. πολυδίψιον "Αργος. Ἠεεῖοᾶ. αρ. 
Πζμεία(Π. "Αργος ἄνυδρον ἐὸν Δαναὸς ποίη- 
σεν ἔνυδρον. Ῥαπδαῃ. 1. Ρ. 112. θέρους 
δὲ αὖά σφισιν ἐστὶ τὰ ῥεύματα, πλὴν τῶν 
ἐν Λέρνη. Ἀεε αἱδο ραπμεῖα οἩ απ. 
1,. Ῥ. 46. Ἔϊια ερι]χεῖ εὐθίεπς 5 βἰπηϊ]ατ]Υ 
αρρ]ιεά {ο ἄβίσα, Ἰπ Υπ. Εε]. Ι. 65. 
Ῥμα. Ν. Π. Χ. Τὸ. Οοπιρᾶανε Ονιά. Εασι. 
ΙΥ. 940. 

177. τύμβῳ ἐπιθρώσκων. Α Ἰ]κα Ἰπδα]έ 
15 πηεπίοποᾶ ἵπ Εαν. Ε]εοί. 926. Οοπιρατο 
4]δο Ηον. 04. ΤΠ. ο. 41. 

1829. τότε µοι χάνοι εὐρεῖα χθών. Ὑπϱ. 
ΙΥ. 94. Αρα αη]ή εί {είς ομίεηι Ῥγῖις ἔπια 

ο ο ον” 
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Θάρσει, μηδέ τί πω δειδίσσεο λαὸν ᾿Αχαιῶν. 

Οὐκ ἐν καιρίῳ ὀξὺ πάγη [έλος, ἀλλὰ πάροιθεν 1850 
/ 

Εἰρύσατο ζωστήρ τε παναίολος, ἠὸ ὑπένερθε 

Ζῶμά τε καὶ µίτρη, τὴν χαλκῆες κάµον ἄνδρες. 

Τὸν ὃ ἀπαμειβόμενος προσέφη κρείων ᾿Αγαμέμνων' 
Αἲ γὰρ δὴ οὕτως εἴη, φίλος ὦ Μενέλαε. 

Ἔλκος ὃ 

Φάρμαχ», 

ώ Ν ώ / 3 ὸ / 
{Πτηρ επιµασσεται, ἠὸ ἐπιθήσει 190 
ο , ῃ » / 
α κε παυσῃσι μελαινάων ὀδυνάων. 

τ - - 

Η., καὶ Ταλθύβιον, θεῖον κήρυκα, πρὀσηύδα" 

Ταλθύβι, ὄττι τάχιστα Μαχάονα δεῦρο κάλεσσον, 
Φῷῶ πας Ἡ - εν .,.ϕ 3 αι 

ὥτ᾽, ᾿Ασκληπιοῦ υἱὸν ἀμύμονος ἰητῆρος, 

ὌὌφρα ἴδῃ Μενέλαον ἀρήϊον, ἀρχὸν ᾿Αχαιῶν, 195 
ιο) .. - 

Ὃν τις ὀϊστεύσας ἔβαλε, τόξων εὖ εἰδὼς, 

Τρώων ἢ Λυκίων' τῷ μὲν κλέος, ἄμμι δὲ πένθος. 
ὋὪς ἔφατ” οὐδ) ἄρα οἱ κήρυξ ἀπίθησεν ἀκούσας, 

Ῥη ὃν ., 9 λ κ ι) -- λ / 
ἢ ὁ ἰέναι κατὰ λαὸν Αχαιῶν χαλκοχιτώνων, 

Παπταίνων ἥρωα Μαχάονα" τὸν ὃ ἐνύησεν 200 
ς ο δις 1. . ον , 9 , 2 / 
Εσταότ” ἀμφὶ δέ µιν κρατεραὶ στίχες ἀσπιστάων 

Λαῶν, οἵ οἱ ἔποντο Τρίκης ἐξ ἱπποβῥότοιο. 
) -- 9) 5 / ” , ύὸ ἂν 
Αγχοῦ ὃ' ἱστάμενος ἔπεα πτερόεντα προσηύθα 

/ .) α 

Ορσ’, ᾿Ασκληπιάδη' καλέει κρείων ᾿ Αγαμέμνων, 

ἀε]ιίεοαί. Τ1ε Θε]ιο]αςδέ απἀεγρίαπᾶς εὐρεῖα, 
αἆν εγΡΙα]]γ, {ου εὐρέως. 

195. ἐν καιρίῳ. Φοῖ. τόπφ. Ἠεβγο]. 
καίρια’ θανάσιµα. Ἀεο Ρεπέ. 6. Ἰμεχ. {π 
90566, απᾶ οπ Τ]. Θ. 84. 

186. παναίολος. Ετορεχ]γ, αἰόλος, αιιὰ 
1ΐ5 οοπιροιπά παναίολος, βἱρηΙ{γ ταρίαζη 
τολὐζἶπφ, ος πιουπο. ΤΠΙ5 βἰσηϊΠοαίίοη 16 
αἱνναγς γείαῖης ἵη Ἠοππθς; απά ἔπεγε 18 πο 
ΥΕΒΡΟΠ ΤοΥ αἀορίῖπς {]λε πΠοΥΕ ΠΙΟάεΓη 5εΏ56 
οἳ ταγἰεφαίεᾶ, Βπαρὶγ Ῥθομαδε ἵὁ νν] ρα / 
εεγίαϊη Ρ8β88ᾶΡ65. ϐΌοπιραχε ΙΤ]. Β. 296. Η. 
225. Κ. 77. Λ. 206. απ εἰδεινῃπετο. Ἰπ Π. 
Τ. 404. ννε Ἠανε αἰόλος ἵππος: απᾶά 5ο 
αἰολόπωλος, α ειοβΏ γἰᾶεν, ἵπ Ἡ. Ὁ. 186. 
Οοπιρατε αἱδο ν. 489. Ἱηΐτα. 

187. Το ζῶμα 18 Ἠεγε ιδεᾷ {0Υ ἐ]ο θώ- 
ραξ ἵπ ν. 196: απᾶ 5ο αραῖπ ἵηπ ν.216. Τί 
ἀοε5 πού αΡΡΕΑΥ, Ἠοννενον, ἐἶναί ἔλε έπη 
Ὢθγαο οοπγετρ]ε; Ῥαί ἴμε ζώμα ναςδ α 
Ῥτασεπ τί 5υ]οίπεά {ο ἔ]ε {ογαα, πιά 
τεασ]ῖης ἴτοπι ἴπεποε {ο {πε Ἰκπθεδ. 36]ο]. 
ζώμα" ὁ ζωστὸς χιτών. 

189. φίλος ὦ Μ. Τε δε οἳ ἐἶλο ποπιῖ- 
πανο [ον {με νοσαίῖνε ἵ6 ιήΠοἰεπί]γ οοπ- 
ΏΊΟΗ, α5 Ἱπ . Γ. 277. Όοπιραγε Ο. Τ. 
975. Ῥ. 17. 311 νε Ργοβεπί νατίαίῖοἨ ἴπ 
{πο αἀ]οοίῖνα απά βαρβίαπίινε ἵ5 νετ πἩ- 
πδια]; απά Ῥο]μίο 15 ῬγοβαΡΙγ οονγεςς ἵπ 
Ρτοροδίπς φίλ’ ὦ Μενέλαε. Ἆ)ε Ἠανε φίλος 
ΝΗΠ Ώιε ρεπα]ήπια Ίοης Τη ν. 166 5ρτα. 

190. ἐπιμάσσεται. Τ]ε Ροεβῖς ζαέατε οξ 
ἐπιμάομαι, ἴἶια 84πις Ψῆι ἐπιμαίομαι, ἴπ- 
οεείϊφο, Τ]ιο ΒΙπηρΙθ ν6υὮ µαίεσθαι οεσαχ5 
ἵπ 04. 35. 966, ννηενο {νε βο]μο]αςί εκρ]αῖτπβ 
1ὲ Ὦγ ἐπιζητεῖν. ΑΙΡο αἰέγοσοίο; απά Ἠεποα 
αἰγεοίαπᾶο ἔπῳμίγο, 1.6. Δαισ]ιςὸ, ἴο Άγοῦα. 
Ἐπδίαίμ. διὰ ἐπαφῆς θεραπεῦσαι. (οπι- 
Ρατο Π]. Ἐ. 748. 

191. παύσῃσι. Βεῖ]. τὸ ἕλκος. Φεο Μαί{. 
αν, αγ. 5 99]. ἀ. 

194. λε πνοτᾶ φώτα πηιδέ εἶναι Ῥα 
{α]ζεπ αΏβο]αία]γ, ος 16 πιαδί Ῥε ]οΐπεά νε] 
Μαχάονα ; Ῥαέ {πο Ιου οἳ περ 638ΕΒ, 
Ηεγπο οΨβεσνες, γνου]ά 5οασςθΙγ Ῥο ἄτεείς; 
απά ὝνΊεγενεν φὼς οσσσ5 ἵπ ΗΟΠΙΕΣ, ἵη αρ- 
Ροβίίοη νι α Ῥτορεν παπῃε, 16 15 αἱνίαγς 
οϊπεά νι απ αἀ]εσίνε. Έ]ας ἰσόθεος 
φὼς, Ἱπίνα ν. 212. Β. 565. Γ. 910. 1. 911. 
εἰ μαφεῖπι. Ἠεποθ Ἰι ΡΓύΡΟΡΕΡ {0 τεαᾶ ἰη- 
τῆρα Ἰηβδίεαά οἱ ἰητῆρος. ΟΙπενβ, Ἠονν- 
ενεν, ππἀεγδίαπἆ φώτα {ο εἰσπΙ{γ κατ᾽ ἔξο- 
χὴν, ἰ]αί εποεἰεπί πιαπ. Ἐθαδαῃ. ΤΠ. 26. 
ὡς ἂν εἰ λέγοι, θεοῦ παῖδα ἄνθρωπυν. 
Τπας δὲ. Ῥαπ] πβες {ιο νογά ἄνθρωπος ἵπ 
1 Τΐπι. Π. δ. Εἷς γὰρ Θεὸς, εἷς καὶ μεσίτης 
Θεοῦ καὶ ἀνθ(ώπων, ἄνθρωπος Χριστὺς 
᾿Τησοῦς. 

900. παπταίνων. «Ὀπαίφιε οἴγοιπιερὶ- 
οἴεπ. Ἠεβδγομ. παπταίνειν' περιβλέπειν 
παντῆ. 

904. ὅρσ ΊΤ]αί 15, ὅρσεο, ΙΠΙΡΟΥ. πηῖᾶ- 
1, 
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Ὄφρα ἴδῃς Μενέλαον ἀρήίον, ἀρχὸν ᾿Αχαιῶν, 
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2056 

Ὃν τις ὀϊστεύσας ἔβαλε, τόξων εὖ εἰδὼς, 

Τρώων ἢ Δυκίων' τῷ μὲν κλέος, ἅμμι δὲ πένθος. 
ἝὭς φάτο' τῷ ὃ) ἄρα θυμὸν ἐνὶ στήθεσσιν ὄρινε. 

Ῥὰν ὃ ἰέναι καθ’ ὅμιλον ἀνὰ στρατὸν εὐρὺν ᾿Αχαιῶν. 

᾽Αλλ) ὅτε δή ῥ ἵκανον, ὅθι ξανθὸς Μενέλαος 210 
-- 

Ῥλήμενος ἦν, περὶ ὃ αὐτὸν ἀγηγέραθ', ὅσσοι ἄριστοι, 
, ο, 3 

Κυκλόσ’., ὁ ὃ ἐν µέσσοισι παρίστατο ἰσόθεος φώς 

Αὐτίκα ὃ ἐκ ζωστῆρος ἀρηρότος ἕλκεν ὀϊστόν. 

Τοῦ ὃ ἐξελκομένοιο, πάλιν ἄγεν ὀξέες ὄγκοι. 

Αῦσε δέ οἱ ζωστῆρα παναίολον, ἠὸ ὑπένερθε 

Ζὤμά τε καὶ µίτρην, τὴν χαλκῆες κάµον ἄνδρες. 
Ξς ῃ 9 φως. 

Αὐτὰρ ἐπεὶ ἴδεν ἕλκος, ὅθ) ἔμπεσε πικρὸς ὀϊστὸς, 
οι ’ αι ο ει 3 ΄ 3 Ν 

Αἶμ᾽ ἐκμυζήσας ἐπ᾽ ἄρ᾽ ἤπια φάρμακα εἰδὼς 

Πάσσε, τά οἱ ποτὲ πατρὶ φίλα φρονέων πόρε Χείρων. 
ὌὌφρα τοὶ ἀμφεπένοντο βοὴν ἀγαθὸν Μενέλαον, 

Τόφρα ὃ ἐπὶ Τρώων στίχες ἤλυθον ἀσπιστάων' 

Οἳ ὃ) αὖτις κατὰ τεύχε ἔδυν, µνήσαντο δὲ χάρµης. 

Ἔνθ' οὐκ ἂν βρίζοντα ἴδοις ᾿Αγαμέμνονα δῖον, 

Οὐδὲ καταπτώσσοντ’, οὐδ οὐκ ἐθέλοντα µάχεσθαι, 

᾽Αλλὰ µάλα σπεύδοντα µάχην ἐς κυδιάνειραν. 

ἄἱο οἳ έἶνε Γαίαγε {οτπῃ ὄρσομαι, Ίτοπι ὄρω, 
ετοίο. ἈὮεθ οἨ Τ. Β. ὁδ. Μαϊ. ατ. αν. 
6 244. 

910. αλλ᾽ ὅτε δὴ κ.τ.λ. 9εθ οἨ Π]. Α. 
6. Ί]ε Βτεδί πΙεπΙΡεν οἱ {Πε 5επίαεπσθ 60Π- 
Ώππες {]τοισ]ι έχε ἔπγο {ο]]ονπςσ ἨποεἙ, απᾶ 
15 αΠβγετεά Ὦγ αὐτίκα δὲ, ἵη ν. 219. ΟΕ 
ἰλο τερεξΙῖοη ο δὲ ἵπ {ο αροἀοβῖ5, 56 ΟΠ. 
ΤΙ. Α. 68. 

919. κυκλόσ’. Τ]ε Υεπείαπ Βε]πο]µαθέ 
απά ἴΊιε οἱά Ἠοπιεγῖο εἀ1ίου, ΑτιξίατοΏας, 
ποπ] τομᾶ κύκλος, ἵΠ αΡΡΟΒΙΠΙΟΠ η ἄρισ- 
τοι. Ῥο αἶ5ο ἵπ Ἡ. Ρ. 9935. ΌΤ]ε »γπίακ ἵπ 
{Π15 σα5ο νγου]ὰ Ῥε {πε 6αππε α5 ἵπ ΤΙ. Ύ. 166. 
ἀγρόμενοι, πᾶς δῆμος. Τηετε ἶ5 πο ΤΕΆΡΟΠ, 
Ἠούνενετ, {ον {Πῖ5 τε]εσῖοῃ οἳ ία αἀἆνετυ 
κυκλόσε, Ῥεγοπά τπετε ατΡΙατγ εοπ]εσίαγε. 
Φεε Τ,οῦεσΚ. αἆ Ῥητγπίσ]. Ρ. 9. 

214. ἄγεν. Έοτ ἔαγεν, 1.6. ἐάγησαν. 
Φες οἩ ΤΙ. Τ. 967. 

218. αἶμ ἐκμυζήσας. αο]ίπᾳ οι ἴ]ιε ῥίοοῦ. 
ΤΗϊ5 5θ6ετης {ο Ἰανε Ῥεεῃ απ ΟΓΔΙΠΑΣΥΥ 18- 
ππεάγ.---ἤπια φάρμακα Πάσσε. Επδίαί(λίας: 
τρεῖς φαρμάκων ἰδέαι παρ) Ὁμήρῳ: ἐπί- 
παστα, ὡς νῦν ἐπὶ Μενελάου' καὶ χριστὰ. 
οἵον, ἰοὺς χρίεσθαι (04. Α. 269.) καὶ 
πιστὰ κατὰ τὸν Αἴσχυλον (Ῥτοπι. 488), 
τουτέστι, ποτὰ ἢ πότιµα, ὡς ἐπὶ "Ελένης ἐν 
᾿Οδυσσείᾳ. (Δ. 220.) Ττπ αἁά]ίοῃ {ο ἴΊεςο, 
ν1σ. [οΐϊοπ5, ππφμεπί, απά ᾖῥοΐΐοπε,---ἴμτεε 
οἴπετ εΡρεοῖες οἳ Ῥματπιασγ ατα αἶδο πιθή- 
Φοπεᾶ 1Π ἄτεε] βπίΠοχς5: {οΥ Ιπδίαπος, {πε 
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πλαστὰ, βρώσιµα. απᾶ ἐπῳδαί. Ῥεο Ῥ]οπι- 
Πε]ά”5 ο55. αἆ 49δοΠ. ἴσο, ο. ἨΗεπιδίεΓ- 
Ἠι]5 οἩ Αγὶς5ὲ. Ῥ]αέ. 17. Πιν Πιε επ τα 
Ῥαδρασε «οπιρατε Ὑπς. Έπ. ΧΙΙ. 99]. 5ᾳᾳ. 

919. οἱ πατρί. Έον οὗ πατρί. Τε 
Ροείς {γεφποπί]γ αδεά ἴ]ε ἀαΐῑνε οἱ {πε Ῥτο- 
ΏηοΙΠ ψί αποίηεν ἀαΐῑνο, ΙἸπδίθαά οἱ ια 
ποεπ]ένα. βΒοπιεν]μαί οἰπηῖ]αν ἶ5 {με τ15ε οἳ 
{ο Ῥτοποιῃ ἵπ {μθ αοοαδα νε, Ῥείοτο αἩ- 
οίμεν αοσιδαΏνε ννἩ {1ο Ῥτεροβίϐοῃ κατὰ 
ππάεγείοοά. Τμας, ἵπ Τ. Α. 969. τέκνον, 
τί κλαίεις; τί δὲ σε ὀρένας ἵκετο πένθος, 
1.6. φρένας σοῦ. Απᾶ 8ο αραῖη Ιπίτα γ. 
9290. Μοτε {ΓεαπεΠί]γ, Πονγενε, {με ἀαίϊνο 
5 ραΐξ α5 α ῥύεοπαεπι; α5 ἵω Τ. Ε. 116. εἴ 
ποτέ µοι καὶ πατρὶ φίλα φρονέουσα πα- 
ρέστης. Ῥεε Μαι. ἄν. αν. 5 999. Ἡ. απᾶ 
ξ 41». 088. 6. Έτοπι Π. Λ. 881. 1ὲ αρρεατς 
ια ΟΠΙτοη Ιπδίγασίθά Αεἰῆ]]ες αἶδο 1π έ]ιε 
ατί οἱ πηθᾷἰςῖπο. 

921. τόφρα δ’ ἐπὶ Τρώων κ.τ.λ. Ἠεγπο 
1α5ΗΥ βπβρεοί5 {πο σεπιῖπεπεςς οἱ {πῖς πα, 
/ ΠΙΟ 15 πιοδύ ῬτοβαΡΙγ πε Ιπίετρο]αίίοτ 
οἱ 8οΠπε Ἠλμαρφοάϊδέ, ἵπ ογάεσς (αί ὄφρα 
παϊσαέ ο {ο]ονγεᾶ ὮΥ {πο οοτγεβροπάπςσ 
Ραγίϊε]ε τόφρα. Ἡ {ο Ἔτο]απς Ἱνενε πον 
αἀναποῖης, χε αἸογέ 5Ραςο Ἰεξε Ῥείνιθεῃ 
ιο ἔννο ατπηῖες (Ἡ. Γ. 114) νιοπ]ά πο αἷ- 
1ου’ πιο {ου ΑΡΑΠΙΘΙΙΠΟΠ΄5 πιαγβηα]]]ησ 
πε 190Ρ5, απά 5εραταίε]γ αἀάτερεῖης ἴπε 
ατεοῖαπ ο]]εί[ς. 

» 
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“ 9 Δ ” . ο {λ ὰ -- 

Ίππους μὲν γαρ ἔασε καὶ ἅρματα ποικίλα χαλκῳ 

Καὶ τοὺς μὲν θεράπων ἀπάνευθ ἔχε φυσιόωντας 

Εὐρυμέδων, υἱὸς Π”-ολεμαίου Πειραΐδαο" 
1} / ΄ αν / / ς ΄ / Τῷ µάλα πόλλ᾽ ἐπέτελλε παρισχέµεν, ὁππότε κέν µιν 

Γυῖα λάβηῃ κάµατος, πολέας διακοιρανέοντα. 250 
- .] - 

Αὐτὰρ ὁ πεζὸς ἐὼν ἐπεπωλεῖτο στίχας ἀνδρῶν' 

Καί ῥ᾽ οὓς μὲν σπεύδοντας ἴδοι Δαναῶν ταχυπώλων, 
Τοὺς µάλα θαρσύνεσκε παριστάµενος ἐπέεσσιν' 

2 - Ῥ ’ / / » -- Αργεῖου µή πώ τι µεθίετε θούριδος ἀλκῆς. 
ε) Ν 3. Ἡ , Ν 9 Ύ ο) ης 

ου γαρ επι ψευδέσσι πατηρ Ζεὺς ἴσσετ αρωγός 23550 

᾽Αλλ” οἵπερ πρότεροι ὑπὲρ ὅρκια δηλήσαντο, 

Τῶν ἦτοι αὐτῶν τέρενα χρόα γῦπες ἔδονται, 
{ --. Ἰ] ο 9 5 , { . / / 
Ημεῖς ὃ αὖὗτ ἀλόχους τε φίλας καὶ νήπια τέκνα 

” 

Αξομεν ἐν νήεσσιν, ἐπὴν πτολίεθρον ἕλωμεν. 
{ Ξ ϱ / Ἰὸ - λέ 

Οὐστινας αυ με ιεντας ιοοι στυγερου πο ἐἔμοιο, 240 

Τοὺς µάλα νεικείεσκε χολωτοῖσιν ἐπέεσσιν' 
- / ᾿Αργεῖοι ἰόμωροι, ἐλεγχέες, οὔ νυ σέβεσθε: 

Β 

Τίφθ᾽ οὕτως ἕστητε τεθηπότες, ἠὔτε νεβροὶ, 

Αἴτ, ἐπεὶ οὖν ἔκαμον πολέος πεδίοιο θέουσαι, 
ς - 

Εστᾶσ’, οὐδ' ἄρα τίς σφι μετὰ φρεσὶ γίγνεται ἀλκή : 

ὋὪς ὑμεῖς ἕστητε τεθηπότες, οὐδὲ µάχεσθε. 

΄Η µένετε Τρῶας σχεδὸν ἐλθέμεν, ἔνθα τε νῆες 
Εἰρύατ’ εὔπρυμνοι πολιῆς ἐπὶ θινὶ θαλάσσης, 

Ὄψφρα ἴδητ) αἲ κ᾿ ὕμμιν ὑπέρσχῃ χεῖρα Κρονίων : 

229. παρισχέµεν. Βεῖ]. τὰ ἅρματα. 
250. πολέας διακοιρανέοντα. Ῥεθ οἩ Ἡ. 

Ρ. 907. 
251. ἐπεπωλεῖτο. Ἠεποο ἴμο Ιπδοπῖρίϊοη 

οἵ Πί]ε οἳ ἴμε Ῥοοἷ. Οοπιραγο Χεπορῃ. 
Ογτορ. ΥΠ. 1. 9. 

254. µή πώτι. Ῥεθοῃ Ἡ. Δ. 106. 124: 
απᾶ οἳ ἔῑπε αἀ]θοίῖνε θούριδος, οἩ Π. Ἑ. 90. 

9055. Ψψευδέσσι. Ἠεγπο τείαϊης {με να]- 
σατ τεαᾶῖηπς ψεύδεσσι, ἴτοπα ψεῦδος, απάεΥ- 
βίαπάϊπσ α Τ6Ρ ΡγΟ Ώεγδοπα; εΠΙοΔΥ Ῥαεαι5ο 
{πο αἀ]εοίῖνε ψευδὴς ἆοε5 ποί εἶδεν]ενο 
οσοΙΓ 1π ἨοπθΥ, νο πδοδ ψευστὴς Ἱπ Π. 
Ω. 961. Ίε ανα, Ἠούθνεσ, φιλοψευδὴς 
ἵπ Τ. Μ. 164: απᾶ ἀψευδὴς ἵπ . Σ. 46: 
απά 16 18 οργίαϊῖη ἐ]αξ ἴΠε 6ΧΡΤΕΒΞΙΟΠ ἄρω- 
γὸς εἶναι αοοοτᾶβ Ῥείέου υυὮ 6ΥΡΟΠ5 (Παπ 
ἐήπᾳς. Όοππρατε 1]. Θ. 205. Ο. 9032. Φ. 91. 
Πε θεπΏπιεπί οοπίαϊπεά ἵπ 5 πε ]5 οχ- 
Ῥτεβδεά ἵπ Ἐππῖρ. Μεά. 1388. Τίς δὲ κλύει 
σου θεὸς ἢ δαίµων Τοῦ ψευδόρκου καὶ 
ζειναπάτα; ΟΌοπιραχε Ῥτον. χἰχ. 9. 

257. χρόα. ΘἱΠς. Ίος Ρ]ατα]. Ό6εε Μαϊ. 
αγ. αγ. 5 299. 

243. ἰόμωροι. Τ1ε ἀρτϊναίοη απᾶ ἵπῃ- 
Ῥοτί οἳ {5 ερ](Πεί 15 αποετίαϊπ. Τηε ποτε 
πδυα] αεοερία{Ίοπ 15 μαί οἱ θεος: ἔτοπα 

ἰὸς απὰ µείρω, ἀῑνίᾶο. ολο]. οἳ περὶ ἰοὺς 
καὶ τόξα μεμορημένοι, ὅ ἐστι κάµνοντες. 
Απᾶ (5 Β66ΙΠΡ {ο Ῥο {πε ποσο Ῥτοραβ]α, 
{ποπα {χε αἰτηϊ]αχ ερ](]εί ἐγχεσίμωρος ἵπ Π. 
Ῥ. 692. 840: ποτ 15 (πε «εΠαησο οἱ απαπ{1(γ 
1η (λε Ετδί ΒΥ]]αΡΙ6, ἰὸς Ῥεῖης ΙπνατίαΡ]γ 
Ίος, απ οῬ]οσίίοη οἱ ρτοαί νιοϊσηίέ. Ἆεε 
Ῥτε]ϊπι. 0Υ58. 59ος. Ψ. δ1. Τε ἀετῖνα- 
Πο, γν]ήσ] 8οππε αἀορί {τοπι ὥρα, σµγα, 50 
38 {ο Ιπιρ]γ τών ἰῶν ὥραν, 1.6. φροντίδα, 
ἔχοντες, ἵ5 Ἱπεοπβίδίεπό πι {λε 86Ἠ88.--- 
Το γετρ σέβεσθαι ἵ5δ Ἠεγο τδεά Ιπ {πε 
56η56 οἳ αἰδεῖσθαι οἳ ἐντρέπεσθαι. Έπ- 
αῖας οοπηρατες Ο. Ὦ. 199. σέβας μ 
ἔχει εἰσορόωντα. 

945. ἠῦτε νεβροί. λε (αισης. 3ε]ο]. 
ΑΡο]. τὰ νεογνὰ τῶν ἐλάφων' καὶ ἔστι 
κατὰ τὸ ἔτυμον νεοβόροι, νεωστὶ πρὸς τὴν 
βορὰν ἐληλυθότες. Αποίμεν εκρ]απαίῖοπ 
15 (ναί οἳ Ηε]αάϊας, 1η Θ6µ. ΥΠ]. νεβρός: 
ὁ µήπω δυνάµενος νομῆς καὶ βορᾶς µετα- 
σχεῖν, γάλακτι δὲ µόνῳ τρεφόµενος. 

944. πεδίοιο θέουσαι. ΒαρΡΙΥ διά. 
249. ὕμμιν ὑπέρσχῃ χεῖρα. Ποίᾶς Ιε 

λαπά οῦεν 118. 1.6. Ῥτοίεοί5 5. 89 ασαΐπ ἵπ 
1. Β. 495. 04. 35. 186. ΤΠϊ5 οοπ5ποίῖοπ 
16, ἸονΥΕΥΕΣ, ΠΠΟΓΘ ΟΟΠΙΠΙΟΠΙΥ γη α ρεηῖ- 

ι 9 
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Ὃς ὄὅγε κοιρανέων ἐπεπωλεῖτο στίχας ἀνὲρῶν 950 

Ἠλθε ὃ) ἐπὶ Κρήτεσσι, κιὼν ἀνὰ οὐλαμὸν ἀνδρῶν. 
Οἳ δ᾽ ἀμφ) Ἰδομενῆα δαΐφρονα θωρήσσοντο" 

Ἰδομενεὺς μὲν ἐνὶ προμάχοις. συϊ εἴκελος ἀλκὴν. 

Μηριόνης ὃ ἄρα οἱ πυµάτας ὤτρυνε φάλαγγας. 

Τοὺς ἓὲ ἰδὼν γήθησεν ἄναξ ἀνδρῶν ᾿Αγαμέμνων. 25 α ρ γαμέμ [1] 

Αὐτίκα ὃ Ἰδομενῆα προσηύδα μειλιχίοισιν' 

Ἴδ ῦ ὶ µέ ίω Δαναῶ ύλ ομενεῦ, περὶ µέν σετίω Δαναῶν ταχυπώλων. 
᾿Ἠμὲν ἐνὶ πτολέμῳ, ἠὸ ἀλλοίῳ ἐπὶ ἔργῳ, 
.) ο} 61 μι / / ” - 

Ηδ᾽ ἐν δαίθ’, ὅτε πέρ τε γερούσιον αἴθοπα οἶνον 
27 ’ ε ψ λα .. ’ 

Αργείων οἱ ἄριστοι ἐνὶ κρητῆρι κέρωνται. 960 

Εἴπερ γάρ τ᾽ ἄλλοι γε κάρη κοµόωντες ᾿Αχαιοὶ 

Δαιτρὸν πίνωσι, σὺν δὲ πλεῖον δέπας αἰεὶ 
Ἓ »Σ 6ο μα Ν / 5/ ϐ Ν 2 ’ 

στηχ’, ὥσπερ ἐμοὶ, πιέειν. ὅτε θυμὸς ἀνώγοι. 
.) 3 ΄ ΄ )] .ἡ ΄ ” σ 

Αλλ’ ὅρσευ πόλεμόνὸ., οἷος πάρος εὔχεαι εἶναι. 

Τὸν ὃ) αὗτ᾽ Ἰδομενεὺς, Κρητῶν ἀγὸς, ἀντίον ηὔῦδα 9656 ” Ἀί ᾿ η 
.) ΄ / ή λ Ν ώ / ιά -- 

Ατρείδη, µάλα μέν τοι ἐγὼν ἐρίηρος ἑταῖρος 

"Ἔσσομαι, ὡς τὸ πρῶτον ὑπέστην καὶ κατένευσα" 

᾽Αλλ) ἄλλους ὄτρυνε κάρη κοµόωντας ᾿Αχαιοὺς, 
1 / ’ .) ” 9 ’ .Σ0σὁ 3. αὖ 

Όφρα τάχιστα µαχώμεθ’, ἐπεὶ σύν γ᾿ ὁρκί ἔχευαν 

Τρῶες' τοῖσιν ὃ αὖ θάνατος καὶ κἠδε ὀπίσσω 970 

"Εσσετ, ἐπεὶ πρότεροι ὑπὲρ ὅρκια δηλήσαντο. 

Ὃς ἔφατ” ᾽Ατρείδης δὲ παρῴχετο γηθόσυνος κρ' 

Ἠλθε ὃ ἐπ᾽ Αἰάντεσσι, κιὼν ἀνὰ οὐλαμὸν ἀνδρῶν. 
Τὼ δὲ κορυσσέσθην, ἅμα δὲ νέφος εἴπετο πεζῶν. 

Ὡς ὃ ὅτ᾽ ἀπὸ σκοπιῆς εἶδε νέφος αἰπόλος ἀνὴρ 9756 

νε; αδ ἵπ ΤΙ. 1. 420. 683. Ο. 974. Όοπι- 
Ρατε Π. Β. 426. Ῥεε α Πα]! εἰαεϊἀάαίῖοι ο 
Έιε ρῄταςε ἵη Ηεπιδίοτ]ναϊ5 αἆ Τωπείαη. Τΐπι. 
ο. 10. Οοπιρατε αἶδο ἨΓερίετπον. δά Τετεηέ. 
Αάε]ρ]ι. ΠΠ. 1. 40. 

956. µειλιχίοισιν. ῥῬεῖ]. ἔπεσι. Ἀεθ 0Ἠ 
1. Α. 699. 

959. γερούσιον. Εαδίαίμ. τοῖς γέρουσιν, 
ῆτοι τοῖς ἐντίμοις διδόµενον. Όοπιρατε ν. 
944. 

969. δαιτρόν. Ῥε]μο]. μεμερισμένον, δι- 
αίρετον. Ἑ]αίατομ (Οοπν. δερέ. Βαρίεηί.): 
µετρητόν.--Τπε οπδίοτα πε οὐίαϊπεα 
οἳ ἀῑδιῖραίῖπσ Ίαγσεν Ῥοτίοης οἳ ππεαί 
{ο {πε πιογε Ποποιταβ]ε σαε»ί5, ποίῖσεά 
ο ΤΙ. Α. 468. Δ. 48, οχίεπἀεά αἱξο {ο έπε 
πγῖπες πΥΙσὮ ννας Ργεδεπίας {ο {ηθ οοπΙραἩΥ 
Ἰη εᾳπαὶ ΡογΙοΠμς, ἴπε εαρ5 οἱ ἴε οἰεί5 
Ρρεῖπσ Κερί εοηδίαητ]γ ΕαΙ.  Όοπιρατε Ἡ. Θ. 
162. Μ. 811. Αἴπεπ. Ὑ. 4. Οἱ κρατῆρες 
αὐτοῖς, ὥσπερ ἔχει καὶ τοῦνομα, κεκραμένοι 
παρεστήκεσαν, ἐξ ὧν οἱ κοῦροι διακονού- 
µενοι, τοῖς μὲν ἐντιμοτάτοις αεὶ πλῆρες 

παρεῖχον τὸ ποτήριον, τοῖς δ᾽ ἄλλοις ἐξ 
ἴσου διένεμον’ δαιτρὸν δὲ πίνειν, ἐπιῤῥη- 
ματικώῶς ἀντὶ τοῦ µεμερισμένως. 

264. πάρος εὔχεαι εἶναι. Φεε οἩ Π. Α. 
91. ὅδ5: απᾶά οἳ τε {ογπι ὅρσευ, οἳ ΤΠ. 
Β. ὅδ. 

974. νέφος εἴπετο πεζών. 35ο αραίη, 
Ἠ. Ψ. 195: απά {Πε 6απιο Πσιγαίῖνε 5εῃ5θ 
οἳ νέφος 5 νενγ πδηα]. Ἐν. Ἠεςο,. 907. 
Ἑλλήνων νέφος. ῥῬελο]. νέφος πλῆθος. 
Ἠετοά. ΥΠ. 109. νέφος ἀνθρώπων. Ὠ:οὰ. 
ο. ΤΙ. 28. νεφέλη ἀκρίδων. Ἰπ Τατ 
8ἱδο, Υἱπς. Έτ. ΥΤΙ. 795. ΓΓπεεφῖέαγ πἶπιίπις 
Φεαϊέωπ. Ἰκενῖδε ἵπ ἴμε Ν. Τ, Περ. κ. 1. 
γέφος μαρτύρων. 

216. ὡς ὃ) ὅτ απὀ σκοπιῆς κ.τ.λ. ΥΙΓ- 
σῖ ας Ἱππαίεά 5 αἰπηί]α ἵπ ἆπ, ΧΠΙ. 
451. Θμα[ῖς αδὶ αἆ ἵεγγας αὐγιρίο εἰάεγε 
ππιδμς Πέ πιατε ρε πιεάίωπη; παϊθεγίς, Ίιοι / 
Ῥγακοία ἴοπφε Ποτγεβοµπί οοτᾶα αργὶσοῖίε: 
ααδίέ ἠίε γαῖπας «4γδοτίδυς εἴγαφεπιφμε φαϊῖς, 
γηεί οπιπία ἰαίε: «4πίετοϊαπί, κοπἰἔµπιφμε Πε- 
τιπέ αἆ ἠίογα επί: Τα[ῖα ἵπ αώνεγβοε ὅ-ο. 
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. /΄ ΔΝ ΄ ς κ. / ) -- 

Ερχόµενον κατὰ πόντον ὑπὸ Ζεφύροιο ἰωῆς' 
- δέ » θ ., λ / 2}. / 

Τῳ δέ τ᾿ ἄνευθεν ἐόντι µελάντερον, ἠὔτε πίσσα, 
.” ή 

Φαίνετ’ ἰὸν κατὰ πόντον, ἄγει δέ τε λαίλαπα πολλήν' 
Ῥί , ἰὃ Ν ᾳ , / Ἰλ -- ν 

{γησέ τε ἰδὼν, ὑπό τε σπέος ἤλασε μῆλα 
- τά λμι) - 

Τοῖαι ἅμ Αἰάντεσσι Διοτρεφέων αἰζηῶν 280 

Δήϊΐον ἐς πόλεμον πυκιναὶ κίνυντο φάλαγγες 

Κυάνεαι, σάκεσί τε καὶ ἔγχεσι πεφρικυῖαι. 

Καὶ τοὺς μὲν γήθησεν ἰδὼν κρείων ᾿Αγαμέμνων, 
7 / 

Καΐ σφεας φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα’ 

Αἴαντ᾽, Αργείων ἡγήτορε χαλκοχιτώνων, 296 

Σφῶῖ μὲν, οὐ γὰρ ἔοικ ὀτρυνέμεν, οὔτι κελεύω' 
Αὐτὼ γὰρ µάλα λαὸν ἀνώγετον ἴφι µάχεσθαι. 

Αἲ γὰρ, Ζεῦ τε πάτερ, καὶ ᾿Αθηναίη, καὶ ᾿Απολλον, 

Τοῖος πᾶσιν θυμὸς ἐνὶ στήθεσσι γένοιτο. 
πο 9 9 / 4λ Π , ./ 

ᾧ κεταχ ἡμύσειε πόλις Πριάμοιο ἄνακτος., 290 

Χερσὶν ὕφ᾽ ἡμετέρῃσιν ἁλοῦσά τε περθοµένη τε. 

Ὃς εἰπὼν. τοὺς μὲν λίπεν αὐτοῦ, [η δὲ μετ) ἄλλους. 

Ἔνθ' όγε Νέστορ᾽ ἔτετμε, λιγὺν Πυλίων ἀγορητὴν, 
ων ο / λ ηεόΕ) / , ϐ Οὓς ἑτάρους στέλλοντα, καὶ ὀτρύνοντα µάχεσθαι, 

᾽Αμϕὶ µέγαν Πελάγοντά τ’, Αλάστορά τε, Χρόμιόν τε, 995 
Αἵμονά τε κρείοντα, Ῥίαντά τε, ποιμένα λαῶν. 
« - ω - Ν 6 . 
Ιππῆας μὲν πρῶτα σὺν ἵπποισι καὶ Οχεσφι, 

Πεζοὺς ὃ ἐξόπιθεν στῆσε πολέας τε καὶ ἐσθλοὺς, 
ο ”/! ’ ΔΝ . 5ὁ / ./ 

Έρκος ἔμεν πολέμοιο' κακοὺς ὃ ἐς µέσσον ἔλασσεν, 

276. ὑπὸ εφύροιο ἰωῆς. ΑΡο!]. Ἐ]ιοά. 
1. 1299. ἀνέμου τ’ ἄλληκτον ἰωήν. Ἱπ ΠΠ. 
Κ.' 199. ἰωὴ 15 π5εά οἳ πε Ἠπππαη νοῖοθς 
Άπά εἰδεν]ονε, ϱΕΠΕΥΑΙΙΥ, οἳ αΠΥ εοιπᾶ 
κνἨαίενεγ. ῥεε ΤΠ. Δ. 508. π. 127. 0. Ῥ. 
261. 

277. µελάντερον. Τ]Πε 15ο οἱ {λαο ο0πι- 
ραναΏνε Ἠα8 εχοῖ(θεᾶ ουπβιάεταβ]ε ἀῑδοις- 
5ΙΟΗ: ΒΟΠΙΘ τερατάἶπς 1 α5δ ραῦ {ου {πε 
Ῥορ]ενε, απά οί]ετς τεπάετίπσ ἠὔτε, ἴ]ατι 
Όµπε οἳ πε Βε]ο]αδίς ννου]ά Ρροῖπέ αξίετ 15, 
απά Ῥερίη α πευν «]ααςο αἱ ἠῦτε. Ῥνοραβ]γ 
16 τηαΥ ΤΠΕΦΠ, 35 νο 5Ποι]ά 5αΥ, θίασο απ 
ὐἰαεογ. 

2860. σφῶϊ µὲν,κ.τ.λ. Αοσοτάῖηρ {ο {]ιε 
οἷά Ρυποίμαίίοῦ, ΥΙΟΣ Ιπο]αᾶεά οη]γ ἴ]ιε 
πογάς οὐ γὰρ ἔοικ ἵπ ἴπε ρατεπί]εβί5, 16 
15 ΠεςεΒΡΑΥΥ {ο ΒΙΡΡΙΥ λαὺν αἴίεν ὀτρυ- 
νέμεν {τοπῃ ἔ]ε πεχέ Ἠπο. Ἑπίππαπη, Ἀονν- 
ενος, ]πδί]γ ευπβῖάεγς ἴπο επιεπάαί]οη οἱ 
ΊΜο]έ α5 εοπγογίης α 8ΕΠ5ε Ὀείίεν αἀαρίεά 
{ο ἵνα οἨατασίεις Ῥοί]μ οἳ ΑσαΠΙΕΠΙΠΟΗ 
Ἠϊπηβε]{, απά ἴε Ἰεαάετς ὙἨοπι Ἡε αᾱ- 
ἀνεβδθεά, Ίπ ΤΙ. Τ. 79. Φ. ὀ79. ἴἶιο οοΠ- 
βιχισίῖοπ οἱ ἔοικε 15 βἴπ]ατ; απά Ἠονονεν 
παο 15 απ αοοιβδαίΊνε οἱ έε ῬεγδοἨ ΟΠΊΥ 

α{ΐεγ κελεύω, Τὲ 15 βαποβΙοπεά Ὦγ 04. 1.278. 
Λ. 607. 

990. τῷ κε τάχ᾽ ἡμύσειε. 
418. Β. 148. 

994. οὓς ἑτάρους στέλλοντα. Τ]ιε Θε]ᾖο- 
Ἰαδέ οπ Εππρ. Ἠεςο, 117. πιεηθυπς {ον 
εΙση]βοα{Ιοη5 οἳ ἴ]ε γετῦ στέλλω. ὮΒιέ 15 
ΡΕΙΠΙΑΣΥ 8ΕΠΕΘ, {ο ν/ΠΙΕἩ ΕΥΘΣΥ οί]λες τπαΥγ 
Ῥα τεάισεᾶ, 15 ΒΙΠΙΡΙΥ ἰπείγπέγε, 45 ἵπ 15 
Ρίασθ, Όοπιρατεο Π. Μ. 9ρ5. 04. Β. 287. 
3. 248. Ἠετοά. ΤΠ. 141. Υ. 64. Ἐπτιρ. 
Τχοαά. 168. Ἠεποο, ἵηπ έἶε πι]άά]ε απά 
Ραβείνε νοίσε, στέλλεσθαι, πείγωί αἆ Ῥγοῇ- 
οἱδοεπάμπι; πεις ᾖγοῇοίκοί; απᾶ ὮΥ απ 
ΕΔΒΥ ἰΓαΠΒΙΠΙΟΠ, ἐπάμετα, οὐίέφσγε. Ῥεο Β]οπῃ- 
Πε]ά”5 1055. οἩ 49ὐδεμ. Ῥετς. 615. 

299. κακοὺς ὃ) ἐς µέσσον κ.τ.λ. ἸΠϊ5 
αγή{σο οἳ ρ]ασῖπς {ἴποδο τΏεη, νηος5ε Ῥο]ια- 
νΊοιχ να πιοδί {ο ψε ἀοαρίέες, ἵπ έλα πη]ἀἀ]ε, 
5ο 48 {ο Ραΐ ίπεπι πΠάεΣ α ΠεσθΒΒΙ6Υ οἳ 6- 
σαρῖηςρ ενεη ασαϊηδί {Πείτ Ιπο]ΙπαβΙοη, νναβ 
{ο]ἱοννεά ὮΥ ΗΠαπηῖρα] Ἱπ {πε Ῥαίέ]ε οἱ Ζα- 
η]α; 45 ἵ5δ ορβεγνεά απά Ῥγαϊςεᾶ ὮΥ Ῥο]γ- 
Ρία5 (190. Χ Υ.),νν]ιο αποίες {]Η5 γοτςε οἨ (ια 
οσσαβίοη, π αοἰκπονν]εάσιπεπύ οἳ Ηοππεν” 
βΙ411 ἵπ τα Πίαχγ ἀἰδοῖρ]Ιπο, ΤΠαί ουν ααίλος 

ὧθο ΟΠ ΤΙ. Α. 
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ὌὌφρα καὶ οὐκ ἐθέλων τις ἀναγκαίμ πολεμίζοι. 300 
ε - ν 5 / 3 ν κα στ ψ 
Ιππεῦσι μὲν πρὠτ᾽ ἐπετέλλετο' τοὺς γὰρ ἀνώγει 

Σφοὺς ἵππους ἐχέμεν. μηδὲ κλονέεσθαι ὁμίλῳ' 
Μηδέ τις, ἱπποσύνῃ τε καὶ ἠνορέῃφι πεποιθὼς, 

Οἷος πρόσθ᾽ ἄλλων µεμµάτω Τρώεσσι µάχεσθαι, 

Μηὸ ἀναχωρείτω" ἀλαπαδνότεροι γὰρ ἔσεσθε. 305 
Ὅ δέ ος δν Ν . ο ) / 6! . ϱ) ϱ/! 

ς δέ κ᾿ ἀνὴρ ἀπὸ ὦν ὀχέων ἕτερ ἅρμαθ' ἵκηται, 
1” 3 κ. .] Ν Ν / ϱ/ 

Εγχει ὀρεξάσθω' ἐπειὴ πολὺ φέρτερον οὕτως. 

ΊΩδε καὶ οἱ πρότεροι πόλιας καὶ τείχε ἐπόρθουν, 

Τόνδε νόον καὶ θυμὸν ἐνὶ στήθεσσιν ἔχοντες. 

ὋὪς ὁ γέρων ὤτρυνε, πάλαι πολέμων εὖ εἰδώς' 319 
.) 

Καὶ τὸν μὲν γήθησεν ἰδὼν κρείων ᾿ Αγαμέμνων, 

Καΐ µιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα" 

ΤὮ γέρον, εἴθ᾽, ὡς θυμὸς ἐνὶ στήθεσσι φίλοισιν, 
/ 

ος τοι γούναθ᾽ ἔποιτο. [βίη δέ τοι ἔμπεδος εἴη. 

᾽Αλλά σε γῆρας τείρει ὁμοίίον' ὡς ὄφελέν τις 316 
2 αν. ο ”/’ ε) Ν Ν / - 
Ανδρῶν ἄλλος ἔχειν. σὺ δὲ κουροτέροισι μετεῖναι. 

Τὸν ὃ) ἡμείβετ᾽ ἔπειτα Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ' 
Α (ὸ άλ / .) Ν ἐθέλ .. 2) . 

τρείδη, µάλα μέν τοι ἐγὼν ἐθέλοιμι καὶ αὐτὸς 

ὋὪς ἔμεν, ὡς ὅτε δτον ᾿Ερευθαλίωνα κατέκταν. 

πγας {1ο Πτεί πιαδίει οἱ ἐλαί ατίέ 1η ἄτοεςο, 
16 ἔιε οΡϊηῖοπ οἱ Αλία (Ῥαείῖς. ο. 1). Ἐτοή- 
Έπις σἶνε τ15 αποίπετ εχαπ]ρ]ο οἱ Ώυτγῆα», 
Ἰάπσ οἳ Ἐρίνας, {ο]]οινίς Ος5 Ἰηβίγασίξίοη 
οἳ Ἠοπιεγ. ἨΥἱάο κἠπαίαφοπ. ΤΠ. Ὁ. 3ο 
Απιηϊώμας Ματοο]λίμας, ο. ΧΙΥ. Ιππρε- 
γαΐογ σαἑεγτῖς Πε ἱζπι ἱπ[βηπαῖς πιεάζηα ὑπίεγ 
αοῖες εραϊϊα θε, θροππά ή Ποπιογίσαπι ἀἱεροξὶ- 
Εἴσπεπι, ΡγςΗἰ ΜΗ. ἍἘοΡΕ. Ἠεπερ πε {8- 
οδοις5 αἱ]αδίοα Ἱπ Οἱπα]. Τη5ε. Οναί. Υ. 
12. Θισεϊπωπ, Ῥοίεπέϊκείπια αγσωπιεπία γῖ- 
πιοπο ΊῬοπεπάα κἰπέ ἴοσο, απ 5ΙΗΠΊιΟ, απ 
Ραγϊΐα Ῥγῖπιο ΦΙΗΠΠΙΟΓΟ, αἱ ΠΗοπιεγίσα αἷς- 
Φοβήΐσπε ἴπ πιεπίο επί πβγηπα 2 

906. ἀλαπαδνότεροι γὰρ ἔσεσθε. Τε 
βαάοπ {γαπβΙΠΙοπ {ο πο 5εεοπᾶά Ῥευδοπ 15 
Ἰπζεπάεᾶ {ο αττοξδί {πο αἰεπέίοηπ οἱ {νε 
Ἠθατον. Οµαἴπ(Ι]. Τη5ί. Ονας. ΤΧ. 9. [ασ 
αο]ιοπιαία εἰ οοπτοεγέπέ ἵπ 5ε απαἰίογεηι, Ίο 
απφμεγο ραηπίιη, φαλίο αἰἴϊφια ποίαθὶ[ 
σιγα εποϊαίιπ. Ἀεθ 3ἱξο Ἰοηρίπας ἆε 
αθζηπ. δ 27. Ὑϊγσὶ] Ώας α εἵπηή]ατ Ιηδίαησα 
Ἰη ἄη. ΤΧ. 694. αἱ οπτα {επιρογα Τεγγο Τγα- 
{ἱοε: Ι, τεγδῖς τἰγίιίέηι ἐἰζιαε 5ιρεγδῖς. 

907. ἔγχει ὀρεξάσθω. Εαδίαήας οἳ- 
5εΥν6, (]ιαί ἐς εκρτοςδῖοη αἀπα]ές οἱ {οατ 
Ἰπζετργεία{Ἱοη5, απἀ εοηβίάετς {πε αποΡῖ- 
σι ἃ5 4η οχοθ]επορ. ΕΒιέ, ἵπ αἀάϊβοπ 
{ο ἴπε Ἱπιρτορτίιευ οἳ αδίῃπσ απιρίσαοα5 
{θιπας 1Π ΠΠΗίατΥ οοπΙπΠαπάς, πο ο9Πε ος 
ἴπα εκροβῖ!οτς οἳ Ἐπδίαίμίας ἵ5 οοτγοοί, 
Τπα πα] 15, {παί ἴπο ἀϊτεσβοῃ τεσανάβ 
πο π5ε οἱ ἴμο ὀρεκτὴ µελίη, ἀεδοτῖρεά ἵπ 

έλα ποῖε οἩ ΤΠ. Β. 645: απᾶ ΤΠ ἴ]ιε οοπβίτις- 
Ποι. ἴπεγα 15 απ ε]]ρδίς οἳ {με Ρτεροβ!έ]οἩ 
σὺν. νι κατ’ αὐτοῦ αἱ5δο απἀετείοοᾶ: 1.6. 
σὺν ἔγχει ὀρεξάσθω κατ’ αὐτοῦ. ἘΒπαέ ἰπῖ8 
πιοάςθ οἱ εοπιραί γγαςδ οἩ {οοί, 45 15 ον]άεωέ 
Άοπι ΤΠ. Ἐ. 995. Ψ. δ0δ. Ίωπ Π. Β. δ5Ι. 
α1ξο, Ἰν]ογε Τε Φ4Π16 ΕΧΡΤΘΡΕΙΟΠ Ο061Υ5, 
Ματς 15 Ησ]λίπσ οἩ {οοί, 5ἶπες Ἰε Ἠαά γε- 
εσπεά Ἠῖ5 οματιοί {ο Ψεπας {π ν. 965: απά 
Ώιο πνυτάς ὑπὲρ ζυγὸν ἡνία θ᾽ ἵππων, 
γοίον {ο {πε ο]ιαχ]οί οἳ Ποππεά. Το 5εη5ε 
αν] Ὠιεγείογε Ῥε οἱ φπῖδ ου γγι 81Ο γε[σίο, 
1.6. Ῥεάες, αι οπγγιῖ οὐοίαπι ἴοεγίέ, ᾖιαεία 
σπίεηκα Ῥιθπεί. ΤΠαέ νε ρτοίεπᾶεά 8Ρρεα» 
αἶναγ5 Ιπιρ]ος ᾖοπέη, απιᾶ πο αξεἰδίαπιοε, 18 
οἶεατ {γοπη {λε βενενγα] ρα5δαςες οἴζεά αβονε. 

910. πολέμων εὖ εἰδώο. ἩἨοταί. 04. 1. 
15. 94. οΐεπς ρισπς. ἈῬεο οἩ Τ]. Β. 718. 

915. γῆρας ὁμοῖίον. Αεπεσίμς σοπιηιπῖς; 
1.6. ο τοσο] αἰί ατε εφπα[ῖὴ ἐτροβεῖ. Τπε 
αἀ]εοίῖνες ὁμοῖος απᾶ ὁμοῖῖος αγε αἶκες 
εχεαρί {ναί {με Ιαΐίετ 15 αἱνναγς τιδοά πα 
Ῥαᾶ 86Π5ο6, 5 εχργεβεῖτε οἱ στ]εί ου ϱἃ- 
Ἰαπέγ. Ῥομο]. ὁμοῖον' τὸ ὁμοίως πᾶσι 
χαλεπόν' ἰστέον δὲ ὅτι ὁ ποιητὴς παν- 
ταχοῦ τὸ ὁμοιίίον ἐπὶ τοῦ Φαύλου λαμ- 
βάνει. Τ]πας πόλεμος ὁμοῖῖου, ΠΠ. 1. 440. 
Ν. ϱ35. Ο. 670. απᾶ ϱἰδεν]μετε; νεῖκος 
ὁμοίῖον, Ππΐνα Υ. 444: θάνατος ὁμοῖῖος, 04. 
Τ. 206. 

919. ὅτε δῖον ᾿Β. κατέκταν. ἨΝερίοσ τε- 
Ἰαΐε5 {μῇ5 εχρ]οῖέ ἵπ Τ. Ἡ. 1026. 5ᾳᾳ. Όοπι- 
Ρατε αἶδο ἩΠ. Λ. 669. Ψ. 639. 

μυ” 
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᾽Αλλ)’ οὕπως ἅμα πάντα θεοὶ δόσαν ἀνθρώποισιν. 
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Εἰ τότε ρω ἔα, νῦν αὗτέ με γῆρας ἱκάνει. 

᾽Αλλὰ καὶ ὣς ἱππεῦσι μετέσσομαι, ἠδὲ κελεύσω 
Ῥουλῇ καὶ µύθοισι τὸ γὰρ γέρας ἐστὶ γερόντων. 

/ - 
Αἰχμὰς ὃ σου νεώτεροι, οἵπερ ἐμεῖο 
Ὁπλότεροι γεγάασι, πεποίθασί τε [2ίηφιν. 

᾿Ατρείδης δὲ παρῴχετο γηθόσυνος κῆρ. Ὡς ἔφατ" 

Εὐρ᾽ υἱὸν Πετεῶο, Μενεσθῆα πλήξιππον. 

Ἑσταότ” ἀμφὶ δ) ᾿Αθηναῖοι, µήστωρες ἀὐτῆς. 

Αὐτὰρ ὁ πλησίον ἑστήκει πολύµητις ᾿Οδυσσεὺς, 

Πὰρ δὲ Κεφαλλήνων ἀμφὶ στίχες οὐκ ἀλαπαδναὶ 350 
” ο) / ΄ .) , Ν ὓΣε. 

Έιστασαν' οὐ γαρ πὠ σφιν ακούετο λαὸς αυτῆς., 

᾽Αλλὰ νέον συνορινόµεναι κίνυντο φάλαγγες 
ο» ος Τρώων ϐ) ἱπποδάμων καὶ ᾿Αχαιῶν' οἳ δὲ µένοντες 

/ . - 

"Ἔστασαν, ὁππότε πύργος ᾿Αχαιῶν ἄλλος ἐπελθὼν 
’ κε. / Ἀ,, ο / Τρώων ὁρμήσειε, καὶ ἄρξειαν πολέµοιο. 396 

Τοὺς δὲ ἰδὼν νείκεσσεν ἄναξ ἀνδρῶν ᾿Αγαμέμνων, 
Καΐ σφεας φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα' 

ὮὮ υἱὲ Πετεῶο, Διοτρεφέος βασιλΏος, 

Καὶ σὺ, κακοῖσι δόλοισι κεκασµένε, κερδαλεόφρον, 
. .) / 

Ῥίπτε καταπτώσσοντες ἀφέστατε, µίµνετε ὃ ἄλλους; 940 
-... / εν ν ’ », 

Σφῶίν μεν τ επεοικε µετα πρωτοισιν εοντας 

Ἑστάμεν, ἠδὲ µάχης καυστειρῆς ἀντιβολῆσαι. 

Πρώτω γὰρ καὶ δαιτὸς ἀκουάζεσθον ἐμεῖο, 

Ὁππότε δαῖτα γέρουσιν ἐφοπλίζοιμεν ᾿Αχαιοί. 

Ἔνθα φίλ᾽ ὀπταλέα κρέα ἔδμεναι, ἠδὲ κύπελλα 945 

Οἴνου πινέµεναι µελιηδέος, ὄφρ᾽ ἐθέλητον" 

Νῦν δὲ φίλως χ᾽ ὀρόφτε, καὶ εἰ δέκα πύργοι ᾿Αχαιῶν 
Ὑμείων προπάροιθε µαχοίατο νηλέὶ χαλκῷ. 

Τὸν ὃ) ἄρ᾽ ὑπόδρα ἰδὼν προσέφη πολύµητις Ὀδυσσεύς' ἔ ρ ϱ µ 
- ”/ 

᾿Ατρείδη, ποῖόν σε ἔπος φύγεν ἕρκος ὀδόντων; 

920. ἀλλ᾽ οὕπως ἅμα κ.τ.λ. Ῥϊπᾶ. Ο]. 
ΤΠ. 17. "Αλλα ὃ' ἐπ ἄλλον ἔβαν ἀἆγα- 
θῶν' Πολλαὶ ὃ' ὁδοὶ σῦν θεοῖς εὐπραξίας. 
1ν. ΧΧΤΠ. γοη οπιπία οἰά επι αῑί ἀειενιιπή. 

925. τὸ γὰρ γέρας ἐστὶ γερόντων. ΑπΙΡΙο8, 
ἄε Ρο]. ΤΠΙ. 6. ἡ μὲν δύναµις ἐν νεωτέροις, 
ἡ δὲ φρόνησις ἓν πρεσβυτέροις. Ἐ]αίατοΙ, 
1π 5 ἐγεαῖςδο «4π εεπί φεγεπᾶα 1ύ9ρ. μά- 
λιστα σώζεται πόλις, ἔνθα βουλαὶ γερόντων, 
καὶ νέων ἀνδρῶν ἀριστεύουσιν αἰχμαί. ἜῬα- 
Πρ. ΜεπαΙρ. Έταρ. Παλαιὸς αἶνος, ἔργα 
μὲν νεωτέρων, Βουλαὶ ὃ’ ἔχουσι τῶν γεραι- 
τέρων κράτος. ὮῬεε αἱδο οἩ . Τ. 219. 

95]. οὐ γάρ πώ σφιν κ.τ.λ. 0]γβθες 
86εΠ15 {ο Ἰανο 5ίοοᾷ νί] 5 {ογσοε5 αἲ α 
ἀἰδίαπος {ποπι {πε οεπίγο οἱ πε ΑΥΠΙΥ, 80 
Όλαί ἴλο οοπ{αδίοἩῦ., πΥμ]ο] με Ἰαΐο εγεηίβ 

3500 

μαά «αιδεᾷ, Ἠαά Ῥπό Ἰαδί τεασ]εά ΠἶΦ βία- 
Ποπ; απᾶ 1ὲ νοα]άἀ Ἠανο Ῥεεπ Ιποοηβῖδίθηέ 
Ν(Ἠ Ἠΐ5 Ῥτιάεηί εαποη {ο Ἠανε ππογεᾶ, 
611 έπε οα115ε οἱ ἐπε απ] 6 γνας επ/Ποἱθί]γ 
αβοσγίαϊπο, 

Όδ4. ὁππότε πύργος κ.τ.λ. ΟΕ εῑῖς 
εοηδίγπςίῖοπ 5εε οἨ ΤΙ. Α. 610. Γ. 916. 

941. ΟΕ {με τπ8ε οἳ έπο αεσαβαξῖνε Ῥείογο 
ἑστάμεν, Ἱπδίεπᾶ οἱ ἴ]ιο ἀαβΐνε, ἵπ τείεγεηοθ 
{ο σφῶϊν, 5εε οἩ Ἡ. Α. 54]. Ίπ ἴα {ο]- 
Ἰοψ]πς 1εργοβ6Ἡ, ΑΡΑΠΙΕΠΙΠΟΠ α]]αᾶος {ο 
ελα Ίιοποιχ οἳ {]ιο ΙηνΠΦΙΙΟΠ, απᾶ ποῦ {ο 
πε στα ΜΙβεαδίοη οἱ ἴ1ε [εαδί; α5 1 Τε Ἰαὰ 
βαϊά: Τομ αγε γεαῖ εποιφ] {ο γεσεῖοε ἴ]ιε 
φεωαγᾶ οἱ θγατεγή, ατιᾷ σαγε ποῖ {ο ἄεβεγοε {δ. 

950. ἕρκος ὀδόντων. Τηἱ8 {οπππ]η, 16 
αρρ]εᾶ α5 α βΙπιριε Ρρετ]ρηταξδί5 {ου {πο 
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Γιως οὺ φὶς πολέµοιο µεθιέµεν: ὑππότ᾽ ᾿Αχαιοὶ 
η ” Τρωσὶν εφ ἱπποδάμοισιν ἐγείρομεν ὀξὺν ἄρηα, 

Ὄψεαι, ἣν ἐθέλῃσθα. καὶ αἲ κέν τοι τὰ µεμήλῃ, 

Τηλεμάχοιο φίλον πατέρα προµμάχοισι µιγέντα 
Τρώων ἱπποδάμων' σὺ δὲ ταῦτ᾽ ἀνεμώλια βάζεις. 3565 

Τὸν ὃ) ἐπιμειδήσας προσέφη κρείων ᾿Αγαμέμνων. 

Ὡς γνῶ χωομένοιο, πάλιν ὃ ὄγε λάζετο μῦθον' 
Διογενὲς Λαερτιάδη, πολυμήχαν᾿ ᾿Οδυσσεῦ, 

./ , ’ ”/ λ / ώ 

Όυτε σε γνεικειω περιωσιον» ουτε κελευω 

Οἶδα γὰρ, ὥς τοι θυμὸς ἐνὶ στήθεσσι φίλοισιν 

"πια δήνεα οἶδε' τὰ γὰρ φρονέεις, ἅτ ἐγω περ. 

᾽Αλλ) ἴθι, ταῦτα ὃ ὄπισθεν ἀρεσσόμεθ”, εἴ τι κακὸν νῦν 

Ἐἴρηται τὰ δὲ πάντα θεοὶ µεταμώνια θεῖεν. 

ὋὪς εἰπὼν τοὺς μὲν λίπεν αὐτοῦ. [2ῆ δὲ μετ’ ἄλλους. 

Εὖρε δὲ Τυδέος υἱὸν, ὑπέρθυμον Διομήδεα, 305 

Ἑσταότ᾽ ἔν ϐ) ἵπποισι καὶ ἅρμασι κολλητοῖσι" 
Πὰρ δέ οἱ ἑστήκει Σθένελος, Καπανῄήϊος υἱός. 

27 

Καὶ τὸν μὲν νείκεσσεν ἰδὼν κρείων ᾿Αγαμέμνων, 
Καΐ µιν φωνήσας ἔπεα πτερύεντα προσηύδα’ 

πλ 

ὌὪ µοι, Τυδέος υἱὲ δαΐφρονος ἱπποδάμοιο 370 μοι ϱ 2 

Τί πτώσσεις, τί ὃ) ὀπιπτεύεις πολέµοιο γεφύρας; 

Οὐ μὲν Τυδέὶ γ ὧδε φίλον πτωσκαζέµεν ᾖεν, 

᾽Αλλὰ πολὺ πρὸ φίλων ἑτάρων δηΐοισι µάχεσθαι, 
ε / 6/ /’ / . ο) ΔΝ ”/ 

Ὡς φάσαν, οἵ µιν ἴδοντο πονεύμενον' οὐ γὰρ ἔγωγε 

ἐεεί]ι, ἵπ α {γασππεπί απ ραθεᾶ {ο ΜοῖοΠ, ἵπ 
Ἐτυπο]αί Απα]. Ῥ. Τ. Ρ. 64. Ἠεπορ Ῥογβοῃ 
(1 αοαΐ», ρ. 907) νε]εοίδ ίλο {ναρτηεπί αξ 
5ρυγίουςδ; 5ἶπεε Ιέ ἶ5δ οργίαϊπ έλαί {Πε {ΐγε, 
ανμ]ο]ι {ογηι 5 15 ννετε α ἄε[ζπος ΟΥ ἐπο[οδιγε 
Του {πε {εεί], ατα Ιπίεηπάεά. Ὀεε ΏαπΊπΠι 
ἴπ ν. Ἔμο επΒτε εχργεβδῖοη οσοι {Γ8- 
αυεπ{]γ 1π ἩἨοπιεσ, ΙΙΙ πείεγεποθ {ο αἃ 
5ρεες] ἀε]νετεά Πατομ]γ απά Ιπουπριάο- 
ταῖε]γ. Όοππιρατο Οσο. Ν. Ὦ. ΤΙ. 69.---Ο6 
Έπε ποῖη ἕρκος, 8ε8 οἨ ΠΠ. Α. 284. 

905. ανεμώλια. {[αΐε, ταῖπ, αρογί]ζεβ. 
Φο]ο]. ματαιὰ, ἀνεμώδη" ἀπὸ τοῦ μετὰ 
τῶν ἀνέμων µολίσκειν. Όοπιρατε ΤΙ. Β. 
216. 0. Δ. 857. Λ. 469. Ίπ {πο Β4Π1Θ 
ΝΔΥ µεταμώνια (ν. ὀ69) ἵ5 εχρ]αϊπεά, α5 
ἀεγῖνεά ἀπὸ τοῦ μετ’ ἀνέμων ἰέναι. Τ]αί 
Έλο {ΟΥ µεταμώλια, ν/ἩΙσὮ 15 α ναγ. 6ος. 
ἵπ ΑΡρο]]. Ἠ]οά. 1. 491, ἶ5 Ἱποονγεσί, αΡρεαΥ5 
{ποιῦι α εοπιρατῖδοπ οἱ ΑΡο]]. Ἐ]μοά ΤΤΙ. 
10956. 1120. ΊἨεοςν. 14. ΧΧΤΙ. 181. 

907. ὡς γνῶ χωοµένοιο. Ῥαβαπᾶ. περί. 
Ἠ/λεν ]ιε οὐκεγτεά ἴ]ιαί ]ιεττας απο. ΤΗϊ5 
ε]ηρεί5 15 ποῦ απαξαα] νη(Ἡ ἐπὶ απά Ί]κα 
ΥΕΥΡΒ, ΟΟΠΙΠΙΟΠΙΥ Ρογετη]ησ απ αοοιβαΐῖνε, 
ννΠΙεὮ ἵπ 5 ο85ο αΡΡρεαΥ5 {ο Ὦ6 ππάςγ- 
5ἱουά. Τις Τμαογά. Υ. 88. ὡς ἤσθοντο 

τειχιζόντων. 6ο Μαϊ. τ. 6τ. δ 927. 
085. 1. Ττπ πε εηθυϊησ οἸααδε ἴπεγο Ἠα5 
Ῥεεη 5οππθ ἀἰδοιδείοη τερρεσίῖηρ {Πε ππεα- 
ἴηπς ο {νε αἆνετρ πάλιν. Ἠεγπε τεπάετβ 
οἰοϊκεῦα ; Ὀαί 1ὲ ταίπεν ἀεποίες αἰἴεν, α5 Ἱτπ- 
ἀϊεβέῖης α οἶαπφε ἵπ ΑσαππεηπομΏ αἆάι ε58 
Ττοπα «εΠΏΞΙΥΕ {ο Ῥταῖβθ. 9ο {πε Φολμο]ίαςί : 
ψόγον εἰπὼν, νῦν ἔπαινον λἔγε. ΤΠα 
Β4ΙΠ6 6ΧΡΤΕΡΞΙΟΠ οσσαγ5 Ιπ Ο4. Ν. 2564, 
νηεγο α οἨαπσο Έγοπι ἐταίῃ {ο Πεδίο 15 
Ιπά]σαίεά. Όοπιρατε αἱ5ο 1]. 1. ὄθ6. 

962. ἀρεσσόμεθα. [ιαί 15 αγ}απφε. ΤΗΙΒ 
γευὮ 15 ιδεά ὮΥ Ἠοπιεν Ῥοί] ἴπ {Πε αοίῖνε 
απά πιά ας νοῖσε, απά αΡρ]ίε5 Ῥοί] {ο πε 
απα ἐΠίπας. Τπ πε {ογπηεσ «356 16 βἱση]βες 
{9ο δοοΐᾖε, {ο αργεαςε, α5 ἵπ Π. 1. 112. 

37]. πολέμοιο γεφύρας. Ί1ε ὑγίᾶσε οἱ {]ιε 
«αγ; 1.6. ἐλε 6ρασε θείισσεη {λε ἴιπο αγηιῖες, 
ἴλε Πε]ά ο θαΐε; α5 α Ὀτίάσε ἶ5 ἴΊε 5Ρασε 
Ῥείννεεπ {ιο ορροβῖίε 5Ἠοτ65. ῥομο]. τὰς 
διεξόδους τοῦ πολέμου. ΥΙγσῖ] ας α οἰπαῖ]ατ 
πΙείαΡΠος Ἰπ ἆλπ. ΤΧ. 598. δεί ογας. 

974. οὐ γὰρ ἔγωγ. κ.τ.λ. ΤΠε Τπεραπ 
να», ἵη νλ]ο Ῥγάεας ἵ5 πιεποπεά 48 οπθ 
οἱ έε Βενεπ οἨ]εί5, ννας Ῥεγοπά {πε τεσο]- 
Ἰεείῖοπ οἱ ΑΡΑΠΙΕΠΙΠΟΗ, ἵη {λε ασε οἳ Αίτεις 
απά ΤἩγεςίεΒ. 
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376 

"Ἠτοι μὲν γὰρ ἅτερ πολέμου εἰσῆλθε Μυκήνας 

Ἔτϊνος, ἅμ᾽ ἀντιθέῳ Πολυνείκεῖ, λαὸν ἀγείρων. 

Οἵ ῥα τότε στρατόωνθ’ ἱερὰ πρὸς τείχεα θήβης, 
ς 

Καΐ ῥα µάλα λίσσοντο δόµεν κλειτοὺς ἐπικούρους. 
οἳ 

 3/ ΄ ” / { Γ 

ἔθελον δόµεναι, καὶ επΏνεον. ὡς ἐκέλευον' 3560 

᾽Αλλὰ Ζεὺς ἔτρεψε, παραίσια σήµατα φαίνων. 
οἳ υὰ τ) 9 αν 3/ ι) δὲ ον 9 Εν η 

ι επει ουν Φχοντ» 110ε προ οοου ΕΥΕΝΟΥΤΟ;, 

᾿᾽Ασωπὸν ὃ ἵκοντο [αθύσχοινον, λεχεποίην, 

Ἔνθ' αὗτ᾽ ἀγγελίην ἔπι Τυδῆ στεῖλαν ᾿ Αχαιοί. 

Αὐτὰρ ὁ [ῆ, πολέας τε κιχήσατο Καδμείωνας 3850 

Δαινυμένους κατὰ δῶμα βίης ᾿Ετεοκληείης. 

Ἔνθ) οὐδὲ, ξεῖνός περ ἑὼν, ἱππηλάτα Τυδεὺς 

Τάρβρει, μοῦνος ἐὼν πολέσι μετὰ Καδμείοισιν’ 
᾽Αλλ” ὀγ᾽ ἀεθλεύειν προκαλίζετο, πάντα ὃ ἐνίκα 

ΓῬηϊδίως' τοίη οἱ ἐπίῤῥοθος Πεν ᾿Αθήνη. 390 

Οἱ δὲ χολωσάµενοι Κάδμειοι, κέντορες ἵππων. 
” ο.) , ν , ον / 
ΑΨ οι ανερχοµενῳ πυκινον λόχον εισαν αγοντες» 

Κούρους πεντήκοντα' δύω ὃ ἡγήτορες ἧσαν, 
” 

Μαίων Αἱμονίδης ἐπιείκελος ἀθανάτοισιν, 

976. ἦτοι μὲν γὰρ κ.τ.λ. ΤΗΙ5 Ίους πασ- 
Γα{1οη οοποθγπῖης {με Ἠϊδίουγ οὗ Έγάεας, ἶ5 
πού οἳ ἴΊε παίατο οῇ {οβδο {0Υ ΥΠΙοἩ Ἠο- 
πηθς Ἠα5 Ῥεεπ Ῥ]απιεά πνίῃ 8οπιθ οο]οαγ οῇ 
Παβεσθ, 16 15 πο α οο]ὰ 5ίΟΣΥ, Ὀα{ ο ΝΥΑΓΠΙ 
16ερτοοῦ; ννλ]]α {πο ρατοπ]αχ]ζῖηπσ ἴ1ε ας- 
11ου5 οἳ ἴπο {Γαί1εν 16 πηαὰο ο Πϊρ]εδί 
Ἰποεηί]νε {ο ἴ]ε 5οη. Α8 Το; {πο ΡίΟΣΥ 
1186]{, 1ὲ 15 Ἠπε]γ ἰοιά Ὦγ βίας, ἵπ λε 
βεοοπά Ῥοοῖς ο{ ο Τ]μεραῖά. ῬοΡΕ, Τί ἵ5 
οΡ]εοίεᾶ, Ἀοννενεν, Ὦν ἨΗογπε απἀ οί]ετς, 
ο αοοοτάἰπσΙγ οοηδἰἀες {Πε Ῥαβδᾶσε 48 
αρινοςς, παί ἴπε ]εησί] ο χο παχγαδίοη 
15 Ἰπουηβίθίεπό γν]] {1ο πεσθΒΡαΣΥ ΠαττΥ οί 
ΑσαπιεΠΙΠΟΠ΄Β πιοίῖοηθ. Ο]ατ]ε, Πονευεσ, 
οΏδεγνθς ]ιαί Ὀϊοπιεά ννας {ιο Ἰαδί οἳ ἔια 
ολῖείς {ο «Ἠοπι Ἡς αἀάγοβθαά Ἰπιβα]{, αιιά 
ἴ]αο Ῥγοργίοίγ οἳ {πο α]]αδίον ἵ5 ΕαἰΙγ α- 
Ῥτοσϊα(εά ὮΥ Ῥορε.---ἅτερ πολέμου. ο]ο]. 
χωρὶς πολεμικῆς παρατάξεως. Τμ]5 ἆοες 
ποῦ τείθΥ, α5 ἵ5 σεπετα]]γ 5ιρροβεᾶ, {ο 8 
5υρεεφπεπί εχρεάΙδον {ο Τμεβες. Τπ Τα6ἵ, 
{που Ίνετο αἱ {παί ἐἶππο εησαρεᾶ ἴπ {με εκ- 
Ῥεά]ίῖοπ, οἵ ῥα τότε στρατόωντο, απά γγετε 
ταϊθίησ βαρθίάϊες 1π ἸΤγοεπο». ὧθο Ὠϊοά. 
Βίο.ΤΥ. 65. Ἐν. Ῥπαῃ. 498.544. Αρο]]οᾶ. 
ΒΙΡΙ. 1. 8. ΤΙ. 6. 

980, οἳ δ' ἔθελον. ῥοῖ. Μγοεπα.---ἔπ- 
(νεον. Τεν αξθεπίεᾷ. Ῥεο Ἰμοεχ. Ῥοπί. ἄν. 
γ. αἰνέω. 

981. ἔτρεψε. 
λυσε. 

Ἐπδίαίμ, παρέτρεψε, ἑκώ- 

389. πρὸ ὁδοῦ. «Εογισαγά ο {οί «αγ. 
ΤΈΠε εκρταββίοη 15 ρεο]ῖαςΣ απᾶ 1έ βΠοσ]ά 
866πι ἰἰιαξ πρὸ 15 αδεᾷ ἵπ {μα ΒεΠ8ε ο 
πρόσω ΟΥ πόῤῥω. 

989. ᾿Ασωπόν. ΤΗϊ5 πιαδύ Ἰαναο Ῥεεπ 
πμ] έλλε Ῥε]οροππθβιιβ, απᾶ πού {11ο 1Ίνετ 
οἱ ῬΒωοΐίία. 

989. ἀεθλεύειν προκαλίζετο. ΤΠε επ- 
ἐετίαϊηπιθηί5 οἳ {ο αποϊεηί6 Ίεγο 116- 
απεπ/]γ βαοσθεεάεά ὮΥ νυτεβίπς, Ἱεαρίπα, 
χασίς, απά οἴμεν Ὀοδ[1γ εχεγοῖδε. ΤΗϊ5 
ΆΡρεαχς {Τοπ {μα ἀεδονρίίοι οἱ ἴ]πε Γεαςί 
οἱ ΑΙοϊποις ἵπ 0Ο. Ἡ. 100. Τε βαππο 
αοσοαπίέ οἱ Τγάοεις 15 ρῖνεη Ὦγ Μίπετνα 
Ἠεχδε]{ Ίπ ΤΙ. Β. 809.--- πάντα. ΤΠε αοσι- 
βαΐ1νο Ῥ]ινα], 1.8. κατὰ πάντα, 5ο. ἄεθλα, 
νμ]ε] ππαδί Ὦο βαρρ]εά {νοπι ἀεθλεύειν. 
Ῥο]ο]. ἐν παντὶ ἀγωνίσματι. 

990. τοίη οἳ ἐπίῤῥοθος ἦεν Α. Ἐνηθβίϊ 
ΡΤΟΡΟΡΒΘΒ νο ἐγαηβ]αβίοπς: απι εἰ ααλαγίω 
Ίπαφπα αεγαί ἨΗ ἵπεγτα; οἳ ταίΠεΥ 44εο οἱ 
αα]ωέρία εαΐ. Ἔ]ιε {οΥΊΠΕΣ, Ἡον/ενετ, 15 ία 
ΠΙΟ ουιγοοί: οἱ ννΠΙοἩ 1186ε οἳ τοῖος οχ- 
ΑΠΏΡΙΕΡ αὐουπάς α5 ἵπ Ἡ. Κ. 145. Ψ. 16. εἰ 
ΦαδεΏπ. Απᾶ 59ο αἱδο ἴ]ο Τη {αζΐ. Θεε 
Ἐχτποαρίϊ Ἰήπηδε]Ε ον Οα]]πι, Η. Ὀο]. 97. 

9939. πυκινὸν λόχον. ΤἨϊ8 οοΠΒρΙΤΟΥ 
15 πηοπίίοπεά ὮΥ βίας (Τπευ. ΤΙ. 4856), 
Ῥαέ νηέποιέ έλα οἰγοιπηδίαπςσςς ννΏίο] σανο 
το {ο ἵ6, Τπ ο [ο]οννίπᾳ Ἰπε κούρους 
πεντήκοντα ἵ5 ἵπ αρροβίθοη ν(λ λόχον. 
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Υἱός τ᾽ Αὐτοφόνοιο, µενεπτόλεμος Δυκοφόντης. 

ΟΜΗΡΟΥ ἸΛΙΑΔΟΣ δΔ. 

9956 
ὃ Ν ν Ν - . ’ » Σι - . 

Τυδεὺς μὲν καὶ τοῖσιν ἀεικέα πότµον ἐφῆκε 

Πάντας ἔπεφν), ἕνα ὃ οἷον ἵει οἶκόνδε νέεσθαι' 
[ὸ Σ 3 / θ .. / θὴ 

Μαΐον αρα προέηκε. θεὼν τεράεσσι πιθήσας. 

Τοῖος ἔην Τυδεὺς Αἰτώλιος' ἀλλὰ τὸν υἱὸν 
ΤΟ / απ , / 2 - δέ ον ’ 

εινατο ειο χερηα μαχ; αγορῃ οἑτ αμµεινω. 400 

Ὃς φάτο' τὸν ὃ οὔτι προσέφη κρατερὸς Διομήδης, 

Αἰδεσθεὶς [βασιλΏος ἐνιπὴν αἰδοίοιο. 

Τὸν ὃ) υἱὸς Καπανῆος ἀμείψατο κυδαλίµοιο" 
ε) ΄ Ν / .] ώ / ν ώ - 

Ατρείδη, μὴ ψεύδε, ἐπιστάμενος σάφα εἰπεῖν. 
Μῑ - , ο λάΣ / » ’ ϱ) - 

µεις τοι πατερων μεγ αµμεινογες ευχοµε ειναι. 4056 

Ἡμεῖς καὶ Θήβης ἕδος εἵλομεν ἑπταπύλοιο, 
- ” Παυρότερον λαὸν ἀγαγόνθ) ὑπὸ τεῖχος ᾿Αρειον, 

- ” - 

Πειθόµενοι τεράεσσι θεῶν καὶ Ζηνὸς ἀρωγῇ" 
Κεῖνοι δὲ σφετέρῃσιν ἀτασθαλίῃσιν ὄλοντο. 
Τῷ µή µοι πατέρας ποθ) ὁμοίῃ ἔνθεο τιµῇ. 410 

Τὸν ὃ ἄρ᾽ ὑπόδρα ἰδὼν προσέφη κρατερὸς Διομήδης" 

908, Οεῶν τεράεσσι πιθήσας. ῬΒί8ΗΙ8 
αἰἰτιραίες (5 {ο (νε αἀνίοε οἱ ἈΠποεννα; 
ΤἘμευ. ΤΙ. 684. ἜΤπε Βο]ο]αδί, Ἠονγενετ, 
ΙΗΤΟΥΤΩΡ τ5 {]λαί (μθ 5ινογᾶ οἱ Τγάεις Ῥγο]ε 
Ἰπ 5 Ἠαπᾶ, απά ἐλπῖς ο οοπδιἀεγεά α5 
Ρογ{επί{οβ. 

909. τὸν υἱὸν Πείνατο. Ἠεγπε οῬ]εσί5 
{ο ἴ]ιο ατέῖο]ε ἵπ {Πῖ5 Ῥ]ασα, αιιά οοηβίἆεσς 
16 φἴιηϊ]ατ {ο ΤΠ. Α. 11. Τμεξδο Ιπδίαπσες, 
Ἠονγεγετ, ατα ἀῑδποί; απάἀ 1π 03565 Ίἶ]κα έλα 
Ῥγοδοπέ, πηετο έ]με αγίῖσ]ε αΡΡεατ5 {ο δε τε- 
ἀππάαπέ, ἴ]ο οοηβίγασΓΙοΏ ΤΠΔΥ, ῬεΓμαρς, 
Ῥε αββῖςίεά Ὦγ απάενείαπάϊπσ αἩ εἰ τρεῖς; 
Λι {ιο 5όπ Ἰοοπι ᾖιο θεφαῖ, νε θεφαί ἴπ]εγίογ 
ἴο Πε Απά 5ο Ἱἵπ Απὶδ. Αν. 550. 
καλὸν σύ γ ἀτεκνῶς καὶ μἐγ εὗρες τοῦ- 
γομα. Οἵµεν ΙΠΒί4Π6ΘΣ, Ὁλοασ] τΤ6, ΠΙΔΥ 
Ῥε {οππάς 5ο ἐλπαί ενα ἵ5 πο πεσθβςῖγ 
εἴίπεν {ον τε]εσίίπς έλε Ῥαδδασε, οὗ μαζατά- 
Ίησ απ εππεπάα/{1οῃ. ἕ 

400. χέρηα. ΤΠε τεπάϊπς οἱ α] έχε ος]- 
Ώ1οης 15 χέρεια, ΝΠΙΕΗ 15 εχρ]αϊπεά Ὦγ 5ΥΠ- 
σορο {ΟΥ χερείονα. ἜΤμϊ5, Ποννεγετ, Ἠαπ5 πο 
5ιρροτό Ιπ ΑΠΔΙΟΦΥ;Σ απά ἴπετο 15 ΠΗίί]ε 
ἀοαυίέ Ῥαέ μας λε σαο τεαάῖησ 15 εχΠ]- 
Ῥιτες ἵπ ἐπα Μεχέ. εε οπ ΠΠ. Α. 80. 

401. τὸν δ᾽ οὔτι προσέφη κ.τ.λ. ΤΠοιρ]ι 
Τιοιπεᾶ ἆοαρ ποί ενα τερ]γ {ο έπα τερτοδο] 
οἱ ΑσΑΠΙΕΠΙΠΟΠ, {Τοπ α οοπν]οβῖοπ οἱ {μα 
τεβρεεί ἆαπο {ο Πῖςδ σεπετα], απά να α 
ἀείεγπΙπα(ίοη {ο αΏδυνεν 16 ὮΥ Πὶ5 αοῖοπΒ 
χἍίμεν απ Ἠῖ5 νοτάς. 51] Ἡε ἆοαοςδ ποῦ 
Πεξιίαίε, προπ α {αίανε οσσαδίοπ (ΠΠ. 1. 91). 
{ο τεπαϊπά ΑΡΑΠΙΕΠΗΠΟΠ ο {πε ϊπ]αδέίσε ος 
ίπε τεβρι]α, 45 58οοη α5 5 ἀθεᾶς Παά τε- 
ἀεγεᾶ 5 Όχανετν απαπεβδβοπαβ]ο. Τηϊ5 

Ἰα5 Ῥεεπ τερεαἰεᾶ]γ πιαγκεά ὮΥ ἴλο οσῖ{]ςς, 
Ῥεο Ε]πίαχομ. 4ᾳ αι. Ῥοεί. ΏΙοηγς. ἨΠα]ϊο. 
ἄε Ηοιπι. Ῥοες. δ 90. 

406. πατέρων μεγ᾽ ἀμείνονες. Ἠεπορ 
ΗΠοταε, 04. 1. χν. 28. Ἰγαἰάες Ιπε[ίογ ραΐγο. 

406. ἡμεῖς καὶ θήβης κ.τ.λ. Έ]ε Βτεί 
ΤΈπεβαπ νναν, οἱ νΙοἩ ΑσαππεΠΙΠΟΠ 5Ρο]ε 
Ἰη {με Ῥτεσεάῖπσ 1Π65, 1νη5 (νγεπίγ-δεγει 
γεατς Ῥεΐογε ἴ]ε ν/ατ οἳ Ἔτογ. Ῥίπεπε]ας 
Ἠετο ερεα]κς οἳ ίε 5οοοπά Τπερατ ννατ, 
/ΠΙΟἩ Παρρεπεά {επ γεατς αξίεν με Πτείς 
ΨΕΠ {1ε 50Ἡ5 οἱ {Πε ΒεΥεΠ εαρίαϊηπ5 60Π- 
απεγες {πα οἵίγ, Ῥε[ογα ννλ]ο] (εῖσ {αίμευ5 
Ἠθχε ἀερίτογεά. Έγάεας εχρῖγεὰ σπαννῖησ 
ἴλε Ἠεαά οἱ Ἠῖ5 εΠεπΙΥ, απά Οαραπεις ννας 
(παπάενείγασ]ς νἨῖ]α Ίο Ῥ]αςρηεπιθά απ- 
ΡΙίεγ. ῬοΡρΕ. θε Αρο]οάογ. ΤΙ. 6. 9: 
7.2. Ειπᾶ. Νεπι. ΤΧ. 41. Θία, Τπερ. ΤΙ. 
456. ἜΤμίς βεσοπά νναν να «οε]ερταίοά Ίηπ 
α Ῥοεπι ππάες πε Πε οἳ ἴε Εγρὶσοπί, 
πμΙΕἩ ἵνας Ιπ νετγ εατ]Υ εἴπιες αὐἰτῖραθεά 
{ο Ηοππετ. Επί 15 σεπαίπεπες» Ἠας5 Ῥεεπ 
απεδίϊοπες, απᾶ 1ὲ ππαΥγ ΡτοβαΡ]γ Ῥε εἰαδ5εά 
πη(Ἡ πε Πάπετοας Ιζεταγγ Τογσετῖθς, ἴο 
ν/μῖοἩ πε αποθγίαϊΙπίγ, 1π νυμῖσἩ ἴπε Πδ- 
{ογ οἳ {πε ροεί 15 Ἰπνο]νεά, παζαγα]]γ σαγε 
το. Ηετοᾶ. ΤΥ. 99. ἔστι δὲ καὶ Ὁμήρφ 
ἐν Ἐπιγόνοισι, εἰ δὴ τῷ ὄντι γε Ὅμηρος 
ταῦτα τὰ ἔπεα ἐποίησε. 3εε Ῥτε]ίτα. 0)9Α8. 
5οεί. ΤΠ. 

407. τεῖχος "Αρειον. 396 οἨἡ 49ςεμ. 
Τπεὺ. 101. Ῥεπί. ἄν. ρ. 417. Οἱ ενα ρατ- 
Ποῖρ]ε ἀγαγόνθ” ἵπ Έχε ἀπα], νι τείεγεποθ 
{ο α Ῥ]ατα] νετβ, 5εε ΟΠ Ἡ. Α. 667. ῥῬίΠε- 
πε]α5 βρεα]κς ρατοπ]ατ]γ οἳ Ώϊοπιεὰ απά 
Ἠϊπηδε]{, 
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- - Ἰ] 

Τέττα, σιωπῇ ἧσο, ἐμῷ ὃ ἐπιπείθεο µύθῳ. 
- ” - 

Οὐ γὰρ ἐγὼ νεμεσῶ ᾿Αγαμέμνονι, ποιμµένι λαῶν, 
Ἀ / / ».. / ε] / 

Οτρύνοντι μάχεσθαι ἐὐκνήμιδας Αχαιούς. 

Τούτῳ μὲν γὰρ κῦδος ἅμ᾽ ἕψεται, εἴ κεν ᾿Αχαιοὶ 415 

Τρῶας δῃώσωσιν, ἕλωσί τε Ἴλιον ἑρήν" 
, αλα , , 2 - , Τούτῳ ὃ αὖ µέγα πένθος ᾽Αχαιῶν δηωθέντων. 

14. 

Αλ ἄγε δὴ, καὶ νῶϊ μεδώμεθα θούριδος ἀλκῆς. 

΄ΗἩ ῥα, καὶ ἐξ ὀχέων σὺν τεύχεσιν ἆλτο χαμᾶζε' 

Δεινὸν ὃ' ἔβραχε χαλκὸς ἐπὶ στήθεσσιν ἄνακτος 420 

᾿Ορνυμένου' ὑπό κεν ταλασίφρονά περ δέος εἷλεν. 
ς 6/ . κ. - 

Ως ὃ) ὁτ᾽ ἐν αἰγιαλῷ πολυηχέὶ κῦὔμα θαλάσσης 
./ ον / / σ / Ξ 

Ορνυτ’ ἐπασσύτερον., Ζεφύρου ὑποκινήσαντος 
Πόντῳ μὲν τὰ πρῶτα κορύσσεται, αὐτὰρ ἔπειτα 

Χέρσῳ ῥηγνύμενον μεγάλα βρέµει, ἀμφὶ δέ τ᾿ ἄκρας 425 

Κυρτὸν ἐὸν κορυφοῦται, ἀποπτύει ὃ ἁλὸς ἄχνην' 
Φ ρα Ἡ , - ρ ῥι 

Ὡς τότ᾽ ἐπασσύτεραι Δαναῶν κίνυντο φάλαγγες 

Νωλεμέως πόλεμόνδε' κέλευε δὲ οἷσιν ἕκαστος 

Ηγεμόνων' οἱ δ᾽ ἄλλοι ἀκὴν ἴσανι---οὐδέ κε φαίης 

Τόσσον λαὸν ἔπεσθαι ἔχοντ᾽ ἐν στήθεσιν αὐδὴν;--- 
- ΄ / - 

Σιγῇ δειδιότες σηµάντορας 

450 

ἀμφὶ δὲ πᾶσι 
Τεύχεα ποικίλ᾽ ἔλαμπε, τὰ εἱμένοι ἐστιχόωντο. 

κα 9 ϱ/ 2 3.. χ , 2 ὃ ν 3 ὑλῆ Τρῶες ὃ᾽, ὥστ᾽ ὄῖες πολυπάµονος ἀνδρὸς ἐν αὐλῆ 

419. τέττα. η Γγεπᾶ. Ἐπδίαίμ. προσ- 
φώνησίς ἐστι καὶ νῦν Φιλεταιρικὴ νέου 
πρὸς μείζονα. ἜΤ]ε ἀετιναίίοη οἱ έλα ννοτᾶ 
18 α]ἰοσείμεν τποθργίαϊα; απᾶά ἴἼοβδο πο 
ΒΙΏΡοΟΡ6 16 {ο Ῥο {ου τέτλα, θγπεοραξεᾶ 
{ΤΟΠ τέτλαθι, ρετ/ζτ, Ὦανε πο ααἰλογΙγ 1Π 
{ανοιχ οἳ 516Ἡ απ ορίΠΙοη. 

49]. ὑπό κεν τ. π. ὃ. εἷἶλεν. 
{ου ὑφεῖλεν. 

499. ὡς ὃ' ὅτ) ἐν αἰγιαλῷ κ.τ.λ. ΤΠΙ8 
Βἰπηῖ]ε---ἵπ. ννπῖο] {ο ἄτεε]κ, ἔτοορ αξία 
{νουρ, οο]εσίῖπσ {ο εηραδε, 496 οοπιραγεά 
{ο α τῖῖηρ Βίοσπη, ννΠῖο] Ῥεσῖπβ αἲ 5εα, απᾶ 
11565 ΡΤΟΡΓΕΡΒΙΥΕΙΥ, ν/μ]]ε {μα ἨανεΡ, οπθ 
α[ίθγ αποίΒεΣσ, Ῥτοσεεά {ο Ῥνδα]ς π(Ἡ Ἱπ- 
οτοαβῖηρ νίο]εποῬ προἩ {Πο 5Ἠογ6---μᾶ5 δει 
Ππηϊίαέεά ὮΥ τοι! Ἱπ ἆπ. ΥΠ. 628. Εμοίις 
άζ γίπιο οαρίέ οιώπι αἰδεκοεγε οεπίο, Ίναι- 
Ἰα{ἴπι 8ε9ο ἰοὐδἱύ πιαγο, εἴ αλῖιε απᾶας Πγὶσίέ, 
ἔπαᾶε ἴπιο οοπειγοῖί αἅ αί]εγα Γιπᾶο. 3εε 
ΜαοτοΡ. Βαΐανπ. . 19: απᾶ «ΟΠΙΡΔΥΘ 450 
11. Η. 69. 5. 16. τρ. εοις. ΤΠ. 25/7. 
απ]. Εριθα]απι. 270. ΟΕ ενα παίατο οἱ 
{πο υνιπά Ζερηγτας, αεσοτάϊῖηπσ {ο Ἠοπποτ, 
566 οπ Ἡ. Β. 1456. 

4305. ἐπασσύτερον. Ό6ε ΟἨ Τ. Α. 9δὺ; 
απά ΤΟΥ {πο νετ κορύσσεσθαι, ἵπ ἴ]ιο {ο]- 
Ἰον]ῖπρ πο απᾶ ν. 442, οη ΠΠ. Β. 275. 

496. κυρτόν. 3ε]ο]. µετέωρο», ὑψηλόν. 
Πε Ῥτορες πιεαηῖπς 18 οιγναίιδ; απᾶ, 38 

Α. ἰπῃθβῖ5 

Ἠογπε 545, οι ποίίοπο αἁγηποία ἰπιππογίς. 
Απρ]ϊσὸ, οοπυεα. ΕΙ πο Ἰαΐίεν Ἱεπιὶ- 
56 Ετπερδίϊ οοπιρατας Οα]]πα, Η. Ώε]. 14. 
ἀπομάσσεται ὕδατος ἄχνην. Ο{ έλα ποπ 
ἄχνη, 5εε ο ΠΠ. Ὦ. 499. 

427. ὣς τότ’ ἐπασσύτεραι κ.τ.λ. Τμϊ5 
Ἰ5 ἴπο Ετεί Ῥαΐήαο ἵπ Ἠοπιον, απ 1έ ἵΒ 
πνοτίΏγ οἱ ορβετναίῖοη νη(Ἡ πν]αί σγαπάεασ 
16 15 ἀεδογ]ρεᾶ, απά χαϊδεά Ὦγ οπςε αἶγοπ]- 
βίαησθ ΑΡΏογθ αποίµον, 111 αἱ 15 Ἱπνο]νεᾶ 
ἵῃ ἨΟΣΤΟΣ απᾶ πα]. ΤΠ {ογεροίπσ 
Βἰπιϊ]ε οἱ {πε νήπᾶς τὶδῖηρ ὮΥ ἆερτεθς Ιπίο 
ὰ 6επετα] {επιρεβί, 15 αἨ Ίππασθ οἱ {]ε Ρτο- 
6τε5ς οἱ Πῖ5 οὗ βρῖνό ἵπ {μ]ς ἀεδοτίρβοῃ. 
γε 5εο Πτδί απ ΙΠΠΙΠΙΕΤΑΡΙΕ ΑΥΠΩΥ ππονΊης 
η ογᾷθτ, απᾶ αγθ αΠπιιδεά νηθ] ἴ]λο ροπιρ 
απᾶ β1]θηπσος; {πεη ννα]κεπεᾶ νηέ] {ο ποῖδε 
απ οἰαπποιτ; ποχέ {16γ Ιοΐπ: {λε αἆνειδε 
Ρο4β απ ]6ί ἀοννῃ απΊοηᾳ έΠοπα: {πε Ἱπιαρὶ- 
ΠΑΣΥ ΡΕΥΡΟΠ5 οἱ Τ5γοΥ, ΠΠέφμέ, Ιἱυγᾶ, 
βισσεθᾷ {ο τεϊηπίογος {πεπα: {μοι αἲἱ 5 
ππαἰκἠπσα]δμεά {41Υγ, απά α. οοη{ηβίοη ο 
Ἠοχτοτς, ο] λαέ αἲ ἀῑβενεπί ορεπῖπσς 
νο ῬεΠμο]ά {ο ἀῑδίποί ἀθαίμς οἱ 8ενενα] 
ἨεγοῬβ, απά έΊχεη αγθ Ιπνο]γεᾶ αραῖπ ἵη ἴἶλε 
ΒΩΠΠΘ οΟΠ{ΗΡΙΟΠ. ἨΟ0ΡΕ, 

459. πολυπάµονος. Ἠεα]η. Οἱ 415, 
απᾶά αἰπι]ατ ἀοετίναίνες οἳ πάοµαι, 8ε9 
γαἱοκπορ; οἳ ΑΠΙΠΙΟΗ, Ρ. 187. 
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Μυρίαι ἑστήκασιν ἀμελγόμεναι γάλα λευκὸν, 
. ν - . / 1/ .) 8 
Αζηχὲς µεµακυῖαι, ακούουσαι όπα αρνων 495 

Ν 

ὋὩς Τρώων ἀλαλητὸς ἀνὰ στρατὸν εὐρὺν ὀρώρει. 
ο) Ν , 5 ολ θ , ο) ”/ -- 

Ου γάρ πάντων ἦεν ὁμὸς Ορόος, ουὸ ἴα γῆρυς, 

᾽Αλλὰ γλῶσσα μέμικτο' πολύκλητοι ὃ ἔσαν ἄνδρες. 

”Ωρσε δὲ τοὺς μὲν Αρης, τοὺς δὲ γλαυκῶπις ᾿Αθήνη, 
- ν] - 

Δεῖμός τ’, ἠδὲ Φόβος, καὶ Ἔρις ἄμοτον μεμαυῖα, 440 
.”/ » , η ερ 
Άρεος ἀνδροφόνοιο κασιγνήτη, ἑτάρη τε" 

ο 3 5 ι. 9 - ’ τὴ ΔΝ ” 

Ἡτ ὀλίγη μεν πρωτα κορυσσεται, αυταρ επειτα 

- α) 

Οὐρανῳῷ ἐστήριξε κάρη, καὶ ἐπὶ χθονὶ [βαΐνει. 
ιό 9 ΄ - [4 /.. 3”! η Η σφιν καὶ τότε νεῖκος ὁμοίίον ἔμβαλε µέσσῳ, 
᾿Ερχομένη καθ ὅμιλον, ὀφέλλουσα στόνον ἀνδρῶν. 4456 

ων ὃ) ια δή » 3 - ιο) / {/ 

Οἳ ὃὁ οτε ὁή ῥϱ ἐς χῶρον ἕνα ξυνιόντες ἴκοντο» 
δι / » ἔαλ { 9 Ν δ ξ Δ ἐνε ἀνὸρῶ 
-υν ρ Σ/ αλᾗλον ρινους» συν ἔγχεα και μενε αν ρων 

Χαλκεοθωρήκων' ἀτὰρ ἀσπίδες ὀμφαλόεσσαι 
"Επληντ) ἀλλήλῃσι, πολὺς ὃ ὀρυμαγδὸς ὀρώρει. 

Ενθάδ ἅμ οἰμωγή τε καὶ εὐχωλὴ πέλεν ἀνδρῶν, 450 
.) { Μ 

᾿ΟὈλλύντων τε καὶ ὀλλυμένων' ῥέε ὃ) αἵματι γαῖα. 
ς Σο , -ε 9 ο τ, ε/ 

Ως ὃ ὅτε χείµαῤῥοι ποταμοὶ, κατ᾿ ὄρεσφι ῥέοντες, 

494. ἑστήκασι. 'Φίαγε κοἶεπί. Οἱ ἐπο απα- 
οο]αίμοπ ἴηπ ν. 496, 5εο οἨ ΤΙ. Β. ὁδὸ. 

407. οὐ γὰρ πάντων κ.τ.λ. 3966 ΟΠ ΠΠ. 

409. τοὺς μὲν "Αρης, κ.τ.λ. Τγο]αποι 
Πα, ἄγαοοε ἨΗ ἴπεττα, πάγοξφμε ΤΕΤΤΟΥ, ἆο. 
ΟΙΛΗΚΕ. Όοπιρατε Ὑαΐεγ. Ἐ]αςο. Α1Ροῃ. 
νε Ἴποι 

440. ἅμοτον μεμανῖα. ΙΓπετριεῦιζίεν Τι- 
}ΕἨς. Τ]ε αἀ]εσίῖνε ἄμοτος 15 ἀεγῖνεᾶ {ποπα 
μοτὸς, [ἶπί, απά {αί ἴτοπι µόω, ἴπ[εγοῖο, 
Ὀε]ο]. Ὑεποί. ἄμοτον' ἀπλήρωτον' ἀφ᾿ οὗ 
καὶ μοτὰ, τὰ ἐπιθέμενα τοῖς κοιλοῖς τραύ- 
µασιν ὀθόνια πρὸς ἀναπλήρωσιν τῆς 
σαρκύςο. Ῥεε Ηεγη. Ἐκευτς. 17. οπ Υ]γσ. 
Απ. Π. 

449. ἥ τ᾿ ὀλίγη μὲν πρῶτα κ.τ.λ. Τη8 
15 {Ίο Ῥᾶδδασε 5ο Ἠϊσμ]ν εχίο]]εά ὮΥ Τιοι- 
ρῖπας (5 9) αδ οπε οἳ {Πο πιοδί ἶσπα] 
Ἰηδίαπςες οἱ έμο πορ]ο 5αῬ]πΙγ οἱ εις 
ΞΙΠΟΥ: ννηενο 16 ἶ5 δαϊᾷ, {λαῦ ἴῑνε Ίπιασε 
Ἠντε ἀταννπ οἱ Ώιβδευτᾶ, ὔοδε ᾖαᾶᾷ ἑομο]ε 
ἔια ιεατεπθ, απ Ἱε]οςο [εεί πρεπε ον εαγί], 
τΙαΥ ἃ5 ]α5ί]γ Ῥε αρρ]εᾶ {ο {με ναςδί τεαε] 
απᾶ εἰεναίῖοπ οἳ {πε σεηῖας οἳ Ἠοπιεν. 
γαρ Ἠα5 (ακεῃ 16 νονά {ου ννοτᾶ, απά αρ- 
ΡΙεὰ Τε {ο {ιο Ῥειδοπ οἱ ἔαπιε: Απ. ΤΝ. 
176. Ῥαγοα πιεί ΓΥίππο, Ίιοα 5ό8ε αἰίοϊ[ιέ ἴπ 
απγας, Ππογεκϊίωγφιε οἱο, εἰ οαρµί ἰπίετ 
ηδίία οοπαΚ. ἘοΡΕ. Ἐ]ε φαρετίογῖέγ οἳ 
Ἠοππετ 16 πιαϊηίαϊπεάα Ὦγ Μαετοῦίας (Φ8- 
έατη, Ἡ, 19). ΤΠε ραδξαρε ἶ5 αἶθυ Ἱπηέαξεά 
η ΟλΗΙτα. Η. Οετ. 69. ἴθματα μὲν χέρσῳ, 

κεφαλὰ δὲ οἱ ἥψατ᾽ Ὄλυμπον. Ό6ε Εγπεςδᾶ 
ἔπ 0ο, 

445. Ῥε]ο]. ἐστήριξε' προσεπέλασε», ἤγ- 
γισε. Απὰ 80 ἨεδγοΠ, στηρίξαι’ ἐγγίσαι. 
Τμ]ς νετΏ 15 επιρ]ογεᾶ, α5 Εδία(μία5 οἩ- 
5οΥνε5, ἵπ Ἐιπίρ. ΗΙΡΡ. 1205: υαέ έμετε, 
απᾶ σεπετα]]γ 1π {Πε Τγασϊο νντΙ{εχς, έ οὐ- 
εανς Ππίταπβϊθϊνε]γ, νε αεοιβα(ίνε Ῥεῖης 
ππάθιδίοοά. Βεο Ὑαἱοκησγ απά ἈΛΤοπις 
πι οσο. 

444. νεῖκος ὑὁμοῖῖον. 366 Άβονο οἩὗ ν. 
ο]5. 

446. οἳ ὃ' ὅτε δὴ κ.τ.λ. Τε νεγδεςδ 
ννἨ]σ]ι {ο]]ον ἆπα, Ῥετ]μαρς, εχοε]εὰ ὮΥ 
1οΠθ ἵπ ἨοΠΙΕΓ: απά (λαί Ἡο Ἠαπά Ἠϊπηδε]{ 
α ρατβσπ]αν {οπάπες {ον τἼεπα, π]αΥ Ῥθ 
Ππασίπεά {γοπα Ἠϊ5 Ἱπβεγίίης ἴποτα ασαἶπ ἵπ 
ἴἩε 84Π1ε γνογάς ἵπ Ἡ. Θ. 61. Τπεγ ατα 
νασΥ Παρρί]γ Ἱππϊαίεά Ὦγ βίας ΠΡ. ΥΠΙ. 
απι οίψρειις οἰψρεῖε, τπὂυπε γερεέαγ απιθο, 
1πβε πείπαα επκῖδ, Ρέᾷε ᾖρε5, εἰ οιβρίᾶε οἱ5- 
ΡἱΕ, Ῥορε. Χεπορ]ιοπ αἶκο 15 βαρροδεᾶ {ο 
Ἠαγε Ἠαά (5 Ῥαβεασε Ῥε[ογο 5 ογες ἵπ 
Οντορ. ΥΠ. 1. 9δ. Ἠε]]εῃ. ΤΥ. ὃ. 12. 

449. ἔπληντο. Ἱππρετί. Ρᾳ55. οἳ πλῆμι, 
ἴπικίίαί. χοπ πελάω, ἴο αμργοαοι. Όεθ 
Ἑληκει. Ερϊςε. Οτῖε. Ῥ. 91. 

409. ὡς ὃ' ὅτε κ.τ.λ. ΤΗΙ5 εοπιραχῖδοι 
οἱ χῖνους παεείῖπς απά τος, η ἔπννο 
αγπηῖες πησ]ησ ἵπ Ῥαΐθιε, 15 απ Ίπ]ασε ο 
ἐλαί ποΡΙεπεςδς ννμῖσἩ, {ο 54Υ ποίλῖης πἹογε, 
γνας ννοτίἩγ με Ιπγεμίοη οἱ Ἠοπιεσ, απᾶ 
ἔπε ἱππϊζα[ίον οἳ σι. «ἄμί αὐὶ ἀεοιτδι 
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ἛἜςς µισγάγκειαν συµ[βάλλετον ὄβριμον ὕδωρ 
Κρουνῶν ἐκ μεγάλων κοίλης ἔντοσθε χαράδρης, 

Τῶν δέ τε τηλόσε δοῦπον ἐν οὔρεσιν ἔκλυε ποιµήν’ 

ὋὪς τῶν µισγοµένων γένετο ἰαχή τε φόβος τε. 

Πρῶτος ὃ ᾿Αντίλοχος Τρώων ἕλεν ἄνδρα κορυστὴν, 

Ἐσθλὸν ἐνὶ προµάχοισι, Θαλυσιάδην ᾿Εχέπωλον, 
Τόν ῥ' ἔβαλε πρῶτος κόρυθος φάλον ἱπποδασείης" 

Ἐν δὲ µετώπῳ πῆξε, πέρησε ὃ ἄρ᾽ ὀστέον εἴσω 

Αἰχμὴ χαλκείη' τὸν δὲ σκότος ὅσσε κάλυψεν' 

ἜἨριπε ὃ’, ὡς ὅτε πύργος, ἐνὶ κρατερῇ ὑσμίνη. 

Τὸν δὲ πεσόντα ποδῶν ἔλαβε κρείων ᾿Ελεφήνωρ 
Χαλκωδοντιάδης, µεγαθύμων ἀρχὸς ᾽Αβάντων, 
Ἕλκε ὃ) ὑπ) ἐκ [ελέων λελιηµένος, ὄφρα τάχιστα 
Τεύχεα συλήσειε' µίνυνθα δέ οἱ γένεθ᾽ ὁρμή. 
Νεκρὸν γὰρ ἐρύοντα ἰδὼν µεγάθυµος ᾽Αγήνωρ, 
Πλευρὰ, τά οἱ κύψαντι παρ᾽ ἀσπίδος ἐξεφαάνθη, 

Οὕτησε ἕυστῳ χαλκήρεϊ, λῦσε δὲ γυῖα. 

ὋὪς τὸν μὲν λίπε θυμός ἔπ᾽ αὐτῷ ὃ ἔργον ἐτύχθη 
᾿Αργαλέον Τρώων καὶ ᾽Αχαιῶν' οἳ δὲ, λύκοι ὣς, 
᾽Αλλήλοις ἐπόρουσαν, ἀνὴρ ὃ ἄνδρ᾽ ἐδνοπάλιζεν. 

Ενθ' ἔβαλ᾽ ᾿Ανθεμίωνος υἱὸν Τελαμώνιος Αἴας, 
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4656 

400 

405 

470 

Ἠτθεουν θαλερὸν, Σιμοείσιον' ὃν ποτε µήτηρ, 

Ἴδηθεν κατιοῦσα, παρ᾽ ὀχθῃσι Σιμόεντος 475 
, α΄ ώς -- ο 9 πλ ἰδέ θ Γείνατ’, ἐπεί ῥα τοκεῦσιν ἅμ ἔσπετο μῆλα ἰδέσθαι. 
3” / / » - Τοῦνεκά µιν κάλεον Σιμοείσιον' οὐ δὲ τοκεῦσι 

γαρίᾶο ἄεᾳ πιοπέίδις αἶῖ Ἰαπί εοπ]ωι δρι- 
πιοδὶ απππεξ, ο ἴἵπ «φμογα οιγγπό, ϱ0μΐδφμα 
απ φροριίαΐις {ίεγ.--- Φέρει ἰπδοίμ αἰίο 
«4οοϊρίεπε Φοπῖζιπι Φαπὶ ἄε οεγίίσο Ῥαδίογ. 
ΤΠε πνονά ροριαίας Ἰιαδ Ἠετο α. Ῥεαιίγ 
νγπΙοἩ οπο πηαδέ Ὦε Ιηβεηβίρ]ο πού {ο οὐ- 
6εγνο. Ῥσα]ΐσεσ Ρτε[ετς Ὑ]γρί], απά Μαοτο- 
Ῥΐα5 Ἠοπιες, νθ]λοιέ αΠΥ ΥεᾶδοΏ οἩ εἰί]ον 
5146: Ὀιαέ οπΙγ οπε οτ]ςς Ῥοβίᾶνε νγονά 
Ασαϊηδί αποίημετ΄. Τ16 τεαάετ ΠΙΔΥ ]αάρο 
Ῥείννεεη {πετη. Ῥορε. ΤΠε Ῥατα]]εΙ {νοπι 
γηχρ]] 15 οπαροβδεά οἱ ἔννο ΡᾷβΡᾶΡ6Ρ υπ]θεά: 
Απ. ΧΠΙ. 625. ΤΙ. 907. 

453. µισγάγκειαν. Τηἱ5 νοτᾶ 15 πεατ]γ 
ΒΥΠΟΠΥΠΙΟΙΞ ν] κοιλἠ χαράδρη ἵπ Όιε 
{ο]]ονν]πσ Ἠπε. Ἐπδίαίμ. ἄγκος ἐστὶ ὁ βα- 
θὺς καὶ φαραγγώδης καὶ κοῖλος τόπος" 
ἐὰν δὲ εἰς τοιοῦτον ἄγκος πολλὰ συµ- 
βάλλωσιν ὕδατα, µισγάγκεια τοῦτο λέ- 
γεται. Τ]παϊ Ἠοπιες, Ποψενες, Ἠαά Ῥαΐ 
ἔωο ΦίΓεβΠης ἵπ νε, 15 εν]άεμέ Γγοπα ἴ]ιο 
οοππρασΙδΟΠ, 1π ν/]]ο]ι ἔωο ΑΥΤΩΙΕ5 οΠΙΥ αὖθ 
οοποθγπεᾶ, απά 1γοι 5 επρ]ογίηςσ συµ- 
βάλλετον ἵπ ἴπε μα]. εε οἩ Ἡ. Α. δ67. 

Τ]ιο ουπνεσδε οἳ ν/παξ 15 ἔπετο βἰαίεά ἵ5 
εαιδ]1γ έγαε, απά {πο ἆπα] οἱ ἴμα νετ) 15 
οἴίεπ οοηβίγαεά ν]θι πο Ῥ]αταὶ οἳ ενα 
βαρ]εοί. Τπιας Ἡ. Ε. 10. δύω δὲ οἱ υἱέες 
ἤστην. Τ]ε πδε οἱ ἄμφω απᾶ δύω, νι 
Ῥ]ατα] δαυρίαπ/ίῖνε, ννθη ΟΠΙΥ ἔννο Ρ6Γ5ΟΠ8 
3Γ6 βἰση]ῇες, ἶ5 νθΥΥ 6ΟΠΙΠΙΟΠ. Φε6 Ηοοβθ- 
ΥεεἩ οἩὗ Ὑ1ρεχ, Ρ. 5]. 

450. δοῦπον. θε αθονε οἨ ν. 1256. 
466. ἕλκε ὃ' ὑπ ἐκ βελέων. ἘΈον ὑφ- 

εἷλκε. ΤΠε εοπιροαπά γοιρ ἀθποίθδ {ια 
ἄεβοεπέ οἱ ἴῑιε Ὑνεαροη5. ΟΕ με οµδίοπι οἱ 
βροϊΗτς ἰε Ῥοά1ες οἱ {με ΒΙ41Π, 8εθ οἨ. ΤΠ]. 
7. 68. 

470. ἔργον. ἘΤμαί 185, µάχη. ο αραῖπ 
Ἱπΐτα ν. 509, απᾶ οἱδεινμεγα. 

412. ἀνὴρ δὃ' ἄνδρ' ἐδνοπάλιζεν. Υἱχρ. 
΄π. ΧΙ. 651. (οπφγεὶ ἴπ ργα]ία, ἰοίαβ 
{πιῤίίοιεγε ἐπίεγ δε αοἶεβ, {εφίέφιιο οἵγαηι οἵγ. 
Έμε νετὈ δνοπαλίζω, ἰο οτεγί]γοιο, 15 
εοπιρουπά οἱ δονέω απᾶ πάλλω. ΕιδίαίἩ, 
ἐδνοπάλιζεν, ὅ ἐστιν ἐδόνει καὶ ἔπαλεν, ἢ 
ἐδόνει ταῖς παλάµαις. ε6 οἩ Τῃ. 1. 15. 

474. ἠϊΐθεον. 3εε Ῥομί, αν. Τικ. πι τοσθ. 
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Θρέπτρα φίλοις ἀπέδωκε, μινυνθάξιος δέ οἱ αἰὼν 
Ἔπλεθ”, ὑπ Αἴαντος µεγαθύμου δουρὶ δαµέντι. 

Πρῶτον γάρ µιν ἰόντα [ῥάλε στῆθος, παρὰ μαζὸν 450 
ρς . Ξ 9 .. ὧῴ ” / ” 

Δεξιόν αντικρυ δὲ δι ὤμου χάλκεον ἔγχος 
Ἠλθ Δ ὃ) ) / . / ” ων 

Άσεν. ο εν κονιησι χαμαι πεσεν. αιγειρος ως», 

ο εν αφ . - ο / / 
Ἡ ρά τ ἐν εἰαμενῇ ἔλεος μεγάλοιο πεφύκει, 

/ ο , ς δω ο / , 6 
Λείη, ατᾶρ τέ οἱ ὄζοι ἐπ ακροτάτῃ πεφύασι 

Τὴν μέν θ) ἁρματοπηγὸς ἀνὴρ αἴθωνι σιδήρῳ 4856 

᾿Εξέταμ᾽, ὀφρα ἴτυν κάµψῃ περικαλλέἰ δίφρῳ: 

"Ἡ μέν τ᾽ ἀζομένη κεῖται ποταμοῖο παρ ὄχθας' 

Τοῖον ἄρ ᾿Ανθεμίδην Σιμοείσιον ἐξενάριξεν 

Αἴας Διογενής' τοῦ ὃ) "Αντιφος αἰολοθώρηξ 

Πριαμίδης καθ’ ὅμιλον ἀκόντισεν ὀξέὶ δουρί. 490 

Τοῦ μὲν ἅμαρθ” ὃ δὲ Λεῦκον, ᾿Οδυσσέος ἐσθλὸν ἑταῖρον, 
Ῥε[λήκει [δου[2ῶνα., νέκυν ἑτέρωσ) ἐρύοντα' η - 
/ ὃ ” .) 3 - 9 ορ ες 3 ΄ 

Ηριπε ὃ ἀμφ' αὐτῷ, νεκρὸς δέ οἱ ἔκπεσε χειρός. 

Τοῦ ὃ ᾿Οδυσεὺς µάλα θυμὸν ἀποκταμένοιο χολώθη' 

Ῥη δὲ διὰ προµάχων κεκορυθµένος αἴθοπι χαλκῷ, 405 

Στῆ δὲ μάλ᾽ ἐγγὺς ἰὼν, καὶ ἀκόντισε δουρὶ φαεινῷ, 
᾽Αμϕί ἑ παπτήνας' ὑπὸ δὲ Τρῶες κεκάδοντο, 
᾽Ανδρὸς ἀκοντίσσαντος' ὃ ὃ οὐχ ἅλιον βέλος ἦκεν, 

᾽Αλλ) υἱὸν Πριάµοιο νόθον [ῥάλε Δημοκόωντα, 
Ὃς οἱ ᾿Αβυδόθεν ἦλθε, παρ) ἵππων ὠκειάων. 

478. θρέπτρα. ἙΥγ 5ΥΠΕΟΡΕ, {ου θρεπ- 
τήρια, πιεγορᾶεπι πι γἰϊοπίς. Το περ]εοξ ἴο 
τηα]κο Ῥγον]Ιδίοη {ΟΥ ἐπεῖν ρατεηί5, ἵνας οοπβ]- 
ἀεγεά ὮΥ ἴ]ιε αποϊεπ{5 α πιατ]ς οἱ {Πε στεαί{εςί 
Ἱππρῖείν, απά πνοτίμγ οἳ ἀῑνίπο γεησεαηςε: 
απά ΤΙαΠΥ Ἰηδίαποες οἱ 15 ριπῖςμηχεπέ αγθ 
τεσοτᾶᾷεά 1π {πε οἷᾶ Ῥοείδ. Όοπιρατε ΠΠ. Τ. 
454. Ο. Β. 194. Ἠεειοά. ΟΡ. Ὦ. Ι. 15. 
Θεε αἶ5ο Ῥ]αίΐο ἆε μες. Πδ. ΧΙ. ΊΈΠϊ5 Ρτο- 
νΙβδῖοη γγα5 45ο οα]]εά τροφεῖα. 3εο Ὑα]ο]κ- 
ΏεΕΥ οἨ Έτ. Ῥ]αρη. 47. ἈῬο]οῃπ επασίεά α 
]ασν πνμΙεα 5αΏ]εσίεᾶ απ απάα{α] 5οΠ {ο 
{πο 5ονετεδί Ῥοπα]ίθδ. Όοπιρατε Ἐκοᾶ. 
αχ]. 17. Μαϊΐ. χν. 4. 

482. ἐν εἰαμενῇ. Ίπ α πιεαάοιο. 
ἀετιναίξίοι οἱ {15 υγοτᾶ 15 απορτίαίη, 

457. Τε ἀῑΠεγεπος Ὀείνεεπ {πε {εγπιβ 
παρ᾽ ὄχθας απᾶ παρ ὄχθαις ἵ5δ ε]εατ]γ 
ππατ]κεά ἵπ {ἐΠῖ5 Ἠποα, οοπιρατεᾶ πΠ ν. 476. 
βαρτα. Ὀεε ποίθ οἩ ΠΠ. Τ. 157. 

458. ᾿Ανθεμίδην. Τε οοττεοί ΡαίτοΏΥγ- 
τηῖς οἱ ᾿Ανθεμίων. ν. 419, ἵ5δ ᾿Ανθεμιωνί- 
δης. θε οἩ Τ.Α. 1. ᾿Ανθεμίδης, ἴλετε- 
{ογο, πιαδέ Ὦε α οοπίγασξεἁ Ίογπα, 5 Νθ 
Ἠαγο Δευκαλίδης, [ος Δευκαλιωνίδης, ἵπ 
1. Μ. 117. 

489. αἰολοθώρηξ. Ῥοχρηγτίο: ΊἼογα- 
οεῖη----οοτ}ΙΦ ητίπι {]ογασε ἱπαιέιπι---αφίζίέεγ 

Τ]α 

500 

πιοίαηδ. ΟΏπαροδέ, Ἠοπ]ογ. 9. ΟΙΠΑΕΚΕ. 3999 
οἩ ν. 186. 5αρτα; απά «οπἹραγε ΠΠ. Β. 816. 

4932. βεβλήκει. Τ]ε Ῥ]αρετίεσξ {ου {πε 
ποτῖςί. Όοπιρατε ν. 459 ; απά 5εο οἩ ΤΠ]. Α. 
29]. Οἶατκε οΏβετνες, ίΠαί {με Ρεγ[εοξ. Ιπ 
05 Ἰηδίαπος, που]ά Ἠανο Ώθεπ α5 ΙΠοοτγεσί 
α5 {ο 5αΥ ἵπ ΕπσΗςῃ, λα. ποππᾶεᾶ, ἱπδέεπά 
οἳ αἅἰά ποηππᾶ. ἈἨεΐοτε βουβῶνα {λε Ῥτε- 
ῬοξΙ6ἴοη κατὰ ἵ5 απἀετείοοᾶ. 

4906. ἐγγὺς ἰών. Ἠεγπο Ῥτείετς ἐγγὺς 
ἑών. Βοίῃ ΕΧΡΥΕΡΕΙΟΠΡ, Ἠονενεσ. αγα ε(πα!]γ 
Γαπηϊ]ίατ ἵπ Ἠοππεσ; οπο ἀεποίϊησ αργτοασή, 
{ο οίπεγ γεδεπσε. Όοπιρατε Π. Ε. 611. 
1. 201. Κ. 119. 251. Λ. 940. 429. 464. Μ. 
457. Ο. 619. Ῥ. 947. 484. Φ. 2056. Ω. 965. 

497. κεκάδοντο. Ἀ([οπὶοὸ Ίο ἐχάδοντο, 
ΓΤΟΠΙ χάζω, γεορᾷο. ΟΕ 05 νετΏ 5εε Μα6. 
αν. απ. ξ 998. 

500. παρ᾽ ἵππων. τοπ ἔλο πιαγες: 1.9. 
{γοτα {πε «πατρε οἱ {χε Πετάς, Ῥε]οησίης {ο 
Ῥνίατη, αἲ ΑΡγἀο8. ῥῬο]ιο]. ἐξ ἐκείνου τοῦ 
τόπου, ἐν ᾧ ἵπποι ἐγεννῶντο ταχεῖς. Εϊπε 
δὲ, ὅτι ἐκεῖ ἐτρέφοντο καὶ οἱ ἵπποι τοῦ 
Πριάμου. Ίπ {[ποί, παρ ἵππων ππαν Ῥε 
Ἰοο]κεά αροπ α5 ἵῃπ αρροβῖέοη νη( ᾿Αβυδό- 
θεν, 5ἴπεε αἄγετῦβ οί {Πῖ5 {ογπῃ αγε σεπετα]]γ 
Ἅδοᾷ Ιηδίεαά οἱ ἐπο Ρτεροβϊῖοι ἐκ σέ] α 
Ρεπ] να; ἔῑπα {ἐεγπιϊπαίίοη θ:ν Πανῖπς Ῥεεῃ 
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Τόν ῥ ᾿Οδυσεὺς, ἑτάροιο χολωσάμενος, βάλε δουρὶ 

Κόρσην' ἡ ὃ ἑτέροιο διὰ κροτάφοια πέρησεν 

Αἰχμὴ χαλκείη' τὸν δὲ σκότος ὅσσε κάλυψε" 
2 - 

Δούπησε δὲ πεσὼν, ἀράβησε δὲ τεύχε’ ἔπ᾽ αὐτφ. 
Χώρησαν ὃ ὑπό τε πρόµαχοι, καὶ φαίδιµος Έκτωρ. 5056 

᾿Αργεῖοι δὲ μέγα ἴαχον, ἐρύσαντο δὲ νεκροὺς, 

Ἴθυσαν δὲ πολὺ προτέρω' νεµέσησε ὃ ᾽Απόλλων, 
ή 

Περγάμου ἐκκατιδὼν, Τρώεσσι δὲ κέκλετ᾽ ἀὔσας' 

Ὄρνυσθ’, ἱππόδαμοι Τρῶες, μηδ’ εἴκετε χάρµης 
᾿Αργείοις ἐπεὶ οὔ σφι λίθος χρὼς, οὐδὲ σίδηρος, 510 

Χαλκὺν ἀνασχέσθαι ταμεσίχροα [ῥαλλομένοισιν. 
Οὐ μὰν οὐδ ᾿Αχιλεὺς, Θέτιδος πάϊς ἠὐκόμοιο, 

Μάρναται, ἀλλ᾽ ἐπὶ νηυσὶ χόλον θυµαλγέα πέσσει. ρ 2 χΧ μαλγ 
Ὃς φάτ᾽ ἀπὸ πτόλιος δεινὸς θεός αὐτὰρ ᾿Αχαιοὺς 

Ὥρσε Διὸς θυγάτηρ, κυδίστη Τριτογένεια, 
᾿Ἐρχομένη καθ’ ὅμιλον, ὅθι µεθιέντας ἴδοιτο. 

Ἔνθ) ᾽Αμαρυγκείδην Διώρεα μοῖρα πέδησε' 
Χερμαδίῳ γὰρ βλῆτο παρὰ σφυρὸν ὀκριόεντι 
Κνήµην δεξιτερήν' [βάλε δὲ Θρηκῶν ἀγὸς ἀνδρῶν, 

Πείροος Ἰμβρασίδης, ὃς ἄρ) Αἰνόθεν εἰληλούθει' 520 
ο) ο -- 

Αμφοτέρω δὲ τένοντε καὶ ὀστέα λᾶας ἀναιδὴς 
τν » λ , τὰ 8) ϱ . /, 

χρις ἀπηλοίησεν' ὃ ὁ' ὕπτιος ἐν κονίῇσι 

ονἱσίπα]]γ α σοπίνο Ίοτπι, 45 15 αν]άοπέ 
{ΡΟΠΙ ἴ]χε οἴγοαπιδίαπος (]αί {ιο Ῥτεροβί[ίοπ. 
18 ΒοΠΙείΙπηες αάάεά. Οοπιρατο ΤΠ]. Θ. 19. 
904. απά εἰδεννῆεγε; απά 56ε Ῥγε]βπη. 0055. 
5οοΙ. ΤΥ. δ 1. 

502. κόρσην. Ῥομο]. τὸν κρόταφον. 9εθ 
Ῥο]]πο. Οποπι. ΤΙ. 40. 

608. Περγάμου. Τε οἰαᾶαί ο Ίγοη. 
966 Ἰμεχ. Ῥοηί, (. Υ. πέργαµα. Έτοτη ΠΠ. 
Ἐ. 445. Τί αΡΡεαχ5 (λα Αρο]]ο παὰ α. ἴεπι- 
Ρε {Ἰετο. 

519. οὐ μὰν οὐδ' ᾿Αχιλεὺς, κ.τ.λ. Ἠο- 
ΠΊΟΥ {ΓΟΠ1 {πο {0 πιο Ῥαί5 5 τοαθγς ἴπ 
πηϊπὰ ο{ Ααμί]]ες, ἀπγίης 5 4Ώδαπος {γοπι 
Όλα νγαῦ; απᾶά Ππάς οοσαδίοῃ ο{ οεΙ]ερταίτπςρ 
15 να]οας η Όλο Ἠϊσ]εδί Ῥταίδες. Τ]πετο 
σαηπούῦ Ῥε α, στοαίεσ οποοπηίαπα απ 15, 
ν]ετο ΑΡροΙο Πϊπιβε] {ε]Ι5 ο Ττο]απβ 
ΏΊ1εγ Ἠαναε ποἰλῖηςσ {ο εαν, 5Ίποο Α Πίο 
Ἠσ]λίς πο Ίοηρεγ ασαϊηςδί (μετ). ῬοΡΕ. Ο8 
ἴε ΕΧΡΥΕΡΒΙΟΠ χόλον πέσσειν, 1 ἴ]ο {οἱ- 
Ἰον]πς πο, 5εο οἨ Π. Α. δΙ. 

515. Τριτογένεια. Ηίπεγτα. Τί Ἰαβ Ῥεοῃ 
5αρροβεᾶ {λα τριτὼ, 1π ἴἶιε Βοροίαπ ἁῑδ- 
Ἰοεί, βισηϊβεὰ α λεαᾶ; απᾶ ας ἴηετο ἶ5δ α 
χοίεγειςθ ΤΠ θῖ5 πατης {ο {ο {αρ]οά Ρϊγί] 
οἳ {ιο σοᾷἆεβς {οπι ἴλο Ἠεαά οἱ «{αρίέεγ. 
Ῥπαέ 18 γνας απ Ἱηνοπίῖοη Ἰαΐον απ ια 
ασε οἱ Ἠοπιεσ, απᾶ Πνδί πιεπυπες, αοσοτά- 
Ἰησ {ο πο ῥο]ο]αδί οπ ΑΡοΙ. ΒΗ. ΤΥ. 

1910, Ὦγ Βέοβίσε]οταδ. Οίπενς ἀετῖνα 1ξ 
γοπα 1ο δίοῦγ ἵπ Ἠετοά. ΤΥ. 180, νν]ῖσ]ι 
πηα]κος Μίπαγνα ελα ἀαπσλίεν οἱ Νερίαπα 
απά ιο Ίαικο Τοπ. Όοπιρατε 9βεμ. 
Ἐπτῃ. 289. Τ]ε οτΙρίπ οἳ {πα ἨΠαπης, 1ονΥ- 
νετ, ἵ5 αἱἰοσείμεν απορτίαϊη. Ἀεο Ηεγπο 
οη Αρο]οά. ΒΙΡΙ. Ρρ. 40. 747. 

518. ὀκριόεντι. «αφφεᾶ, ροϊπίεᾶ: Άη ερῖ- 
ἐπεί οἱ α δίοπε ἵπ Π. Θ. ὅ57. Μ. 380, 
Π. 7ὸ5. Ο. 1. 498. Σ. 92. Επ. Μ. 
ὀκρίοεις, ὁ τραχὺς λίθος" ὀκρίας δὲ τὰς 
πέτρας φησιν Ὅμηρος. Ἰπ 04. 1. 400. 
Π. 966. ἴ]ιο οοπΙπΙοή τοκᾶῖπς 15 ἀκρίας, Ρα. 
ὀκρίας 5Ἱοι]ά ἀοπδί]οςς Ῥο τοβίογεᾶ. θε 
Ῥ]οπιβοε]ά 8 (1ο55. οἩ «49δομ. Ῥτοπ. 259. 
Φοππε ΜΡΡ. τεπά ὀκρυόεντι. Βπί 8εο Ο9Π 
1]. ἆ. 944. 

62]. ἀναιδής. Ῥοε]ο]. τραχύς. Τ{ 8εεπὶ5 
Ργε{ογαΡ]θ {ο απἀεγρίαμᾶ 16 ἵπ {Πο 5εη5ε οί 
πφεπβ; 35 ἴπο 1ιΑ8ἴΠΒ οΠΙΘΙΙΠΙΘΘ δα ᾖπι- 
Φγοῦα. Τμας γπνρ. 6εουρ. 1. 145. Γαὐογ 
οπιπία οὐποῖί Γπιργοῦιδ. 36ε 4ἱ5δο ον ΤΠ. Ν. 
199. Ἐπβίαμίας εκρ]αῖηΒ 16 Ῥγ ἀνηλέης. 

629, Ἐπβίιαί]ήας ΙΠ{ΟΥΠΩΡ τς, ἰλαί ἴπο 
αποϊεπίς απἀοτβίοοά ἄχρις ἵη {5 Ῥαβδαρο 
η {ο Β6Π5Θ οἱ διόλου, αἲ {]ιθ 8αΠΠε ἔἴπιθ 
ομβοχνίηᾳ, ἐλαῦ 16 τηαΥ αἱ5ο Ῥεαχ 15 πβαα] 
βΙσπ]βοκ{]οη Ίδφπε αἲ ; 5ο ἰμαί ὀστέα ἄχρις 
τΙΑΥ Ῥε {α]κεη {ου ἄχρις εἰς τὰ ὀστέα. Επ- 
πθβίϊ ΙΡΡΟΒΘΒ 1{ εΙΙρίσα] {ος ἄχρι παντὸς, 
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Κάππεσεν, ἄμφω χεῖρε φίλοις ἑτάροισι πετάσσας, 
Θυμὸν ἀποπνείων' ὁ ὃ ἐπέδραμεν, ὃς ῥ' ἔβαλέν µιν, 
Πείροος, οὗτα δὲ δουρὶ παρ ὀμφαλόν' ἐκ ὃ ἄρα πᾶσαι 526 

Χύντο χαμαὶ χολάδες" τὸν δὲ σκότος ὅσσε κάλυψε. 

Τὸν δὲ Θόας Αἰτωλὸς ἐπεσσύμενος βάλε δουρὶ 
είς Ὁ τὰ ζ -- / νὰ ε) νὰ λ ο ο) 
«τιερνον υπερ µασοιο, παγη εν πνευµονι χα κος 

᾽Αγχίμολον δέ οἱ ἦλθε Θόας, ἐκ ὃ) ὄβριμον ἔγχος 
. 

Εσπάσατο στέρνοιο' ἐρύσσατο δὲ ξίφος ὀξὺ, σος) 
-ὐ / / / .) δ᾽ 1” θ ΄ 

Τῷ ογε Ύαστερα τύψε µέσην, ἐκ ὃ αἴνυτο θυµόν. 

Τεύχεα ὃδ) οὐκ ἀπέδυσε' περίστησαν γὰρ ἑταῖροι 
Θ λ... δν ον. δολί 98. Δ 3” 
ρηικες ακροκοµοι, οολιχ ἐγχεα χερσιν ΣχοΟοντΤες» 

Οἵ ἑ 
Ὥσαν ἀπὸ σφείων' ὃ δὲ χασσάµενος πελεμίχθη. 

ΧΣ µέγαν περ ἐόντα, καὶ ἴφθιμον, καὶ ἀγαυὸν, 

Ὃς τώγ᾽ ἐν κονίῃσι παρ᾽ ἀλλήλοισι τετάσθην, 
/ - .] - 

τοι ὁ μὲν θρηκῶν, ὁ ὃ ᾿Ἐπειῶν χαλκοχιτώνων, 

Ἡγεμόνες' πολλοὶ δὲ περικτείνοντο καὶ ἄλλοι. 
ἜἘ θ Ἂ ο ο ον ον τν λθὰ 

νσα κεν Οουκετι ἔργον ανηρ ονοσαιτο μετε ων». 

[ο] ”/”Ὁ / . 9 - 

Οστις ἔτ᾽ ἄβλητος καὶ ἀνούτατος ὀξέί χαλκῳ 540 

Δινεύοι κατὰ µέσσον, ἄγοι δέ ἑ Παλλὰς ᾿Αθήνη 

Χειρὸς ἑλοῦσ', αὐτὰρ [ελέων ἀπερύκοι ἐρωήν. 

Πολλοὶ γὰρ Τρώων καὶ ᾿Αχαιῶν ματι κείνῳ 
. ν 

Πρηνέες. ἐν κονίῃσι παρ ἀλλήλοισι τέταντο. 
αδῖη Φίνος. ΥΤΤΙ. Ρ. 678: απὰ Ἠεγιιο οοηρ]- 
ἀογς 16 οᾳαἱνα]οπέ {ο διὰ πρὸ, ἵπ Ἡ. Β. 66. 
ΤΈμε ρατίῖο]ε {5 τιδεά 1Π ἴ]χε Β4ΠΠΕ 56156 Τμ 
ΤΙ. Π. 994. ἀπὸ ὃ ὀστέον ἄχρις ἄραξε. 
Βε]ο]. ἀπηλοίησεν ἀπέκοψε. 

6ρ4. Ἠεγπο οὔδεννος, (λαῦ απ΄ πα νγ 
πηϊσηέ {πεφααεηί]γ Ὦο Ἰπδίαίεά, ν]οί]νεν 
ἀεαί]ι 15 α ΠεσθβεαΥΥ 6ΟΠΡε(πεησε οἱ 5ενενα 
οἳ χε ννουπάς, νν]]ο] 16 αρρεατ {ο {ο]]ουν ἴπ 
Ἠοπιεγ. Τη {πο Ργεβεπί Ιηδίαησο, ἨούνενεΥ, 
ἴηε εχργεββῖωπ θυμὸν ἀποπγείων ΒΙΙΠΡΙΥ 
ἵπιρ]ες Γαἰπίΐπα; ας νε ἀεαθι οἳ Ώϊογεβ 
15 οαι5εὰ Ὦγ {πο 5µεαχ οἱ Ε1γοις, ἵπ έχε {ο]- 
Ἰονίπςσ πο. 

6250. οὗτα. ὃ Ροις. αογ. 2, Ίγτοπι οὐτάζω, 
α5 {Τοπ οὕτημι, Τι Όιε 84Π16 ΠΙΙΜΠΘΥ ἃ5 
ἕκτα, Ἰωίτα ν. 919, {νοπα κτείνω, οἱ κτ]Ίμι. 
ΟἸαν]ο ας ἴλο {ο]]οννῖισ {ποια ἔ]ιο Φολο]]αδί 
ο Εν. ΗΙρρ.684. οἱ νεώτεροι οὐκ ἴσασι τὴν 
διαφορὰν τοῦ Οὐτάσαι καὶ Βαλεῖν. "Όμη- 
ρος δὲ Οὐτάσαι μὲν τὸ ἐκ χειρὸς καὶ ἐκ τοῦ 
συνεγγὺς τρῶσαι, Βαλεῖν δὲ τὸ πόῤῥωθεν. 
Τη15 ἀϊπετεπισο 15 ε]εατ]γ ππαγκεά ἵη ν. σ40. 

695. θρήϊκες ἀκρόκομοι. Ἠανίας ῑιαῖν 
Παῖν ἐῑοά {π αἰλιάίπεπι; Ἱ. 6. οο]οσίαεά ἵπ α 
Ἰκποί αἲ ἐἶιο {ορ οἱ έλα Ἠεαά. Τασϊέας (6ετπι. 
ο. 98) πιεΙΠΙΟΠ5 {πε 5απηθ οἩδίοΠ] αΠΙΟΠςσ {μα 
απάεηξ ἄ6ΥΠΙΑΗΡ5: απά Ιν 501] εχὶδίς 1π 
ΒΟΠ16 ο{ λε Απιετίσαη {πῖρερ {ο {Πῖ5 ἆαγ. 

506. πελεμίχθη. Επδίαίμ. μετακινηθεὶς 
ὑπεχώρησε. 

599. ἔνθα κεν οὐκέτι κ.τ.λ. Τμε ίπτη- 
Ἰπσ οβ Τη ἐς ρ]αςς {γοπα ἴμε αςΠΙΟΠΡ οἱ {16 . 
Πε]ᾶ, {ο τοργεδεηί {ο α5 ο πΙαΠ ΙΙ 5εοι- 
τῖέγ απᾶ οαἱπηπθβς γνο]]κῖπσ {Ἡγοισ]ι 16 νν1έ]ι- 
οαξ Ῥεῖπσ αὖ]ε {ο περγεβμειά αηΥ (Πῖης ἵπ 
Ένα γν]λο]α αα{ῖοἩ, 15 ποῦ οπ]γ α Ππε Ργαῖδε 
οἱ ἔἶιε Ῥαθέ]ε, Ὀαΐ α5 16 Ίνετο α Ὀτεαί]ήπς 
Ρ]αςε {ο {πα Ροείϊοα] βρ]τ]έ οἱ έχε απ41οῦ, 
αἲίον Πανίησ ταρ]ά]γ ταπ 8]οης να ἴ]ε 
Ἠθαί οἳ έλα πσασεπιεπί. Τὲ νναςδ απ΄ ο]ά 
εαρογβεϊ(ἴομ, ἐἶναί Οῖς {οαγέ Ῥου]κ οἳ ἴπε 
Τ1αᾶ, Ῥεῖησ Ιαἷά ππᾶες {με Ἠοεαά, Ν15 ἃ 
ουχ {ον {λε απαγίαπ σας. Ῥεγεηις ΦαΙΗ- 
πιοπίοις, α εε]εργαίεά Ρ]ιγςιοῖαπ ἵπ ἔἶνε πια 
οἱ {μα γοπησεγ ἄογάΐαη, απᾶ Ῥγεεαρίου {ο 
ἔλαί Ἐπιρογου, σγανε]γ ργεδοτῖρεᾶ ἵέ απιοης 
οὔἶον τεζθῖρί5 1π 5 πεβΙοῖπα] ργεεερί5: 
Ῥτωος. 50. ΑΓαοπία Πίαᾶος φπαγίιηι 5μ- 
Άοπο ἐἰπιεμέῖ. ῬΟΡΕ.---οὐκέτι ὀνόσαιτο. Λο 
γερτε]ιεπαἰκεοί ; 1.6. πιαφῦπε ῥγοδαφνεῖ, πεϊγαίις 
εβρ. Τ]μο {ο]ονῖης βἰπηῖ]αν ΙΠβίαπΠςθς ΟΕ 
Ώιο Βσανο Πξοίες αγε αξεά Ὦγ Ηεγηα: 1]. 
7. 522. Ν. 197. 287. Ῥ. 908. ΞορΠ. Ῥτοπι. 
Ρο]. Ίνασπι. αρ. Πίοπης. Η. Ι. 41. ΑΡοΙΙ. 
ἘἨμοά. 1. 906. 859. Οα] πι. Ἡ. ἵη ΡΙαη. 
219. 222. 

640. ἄβλητος καὶ ἀνούτατος. Ἠειεε 
Ἰσγεβαβ: Απαηο οι ὈεΠί οεγαπιῖπα 
Ίπαφπα ἐμεγὶ εν οαπιρος πδίγισία, πα δἶπε 
ῥαγίό Ρεγὶοζ. Ῥεθ ΟΠ ν. 625. 
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Ῥαψωδ[Αβ, ἡ ΓΡΑΜΜΑ, Ε. 

ἜἘπιγραφαί. 

ΔΙΟΜΗΔΟΥΣ ᾽ΑΡΙΣΤΕΙΑ. 

Ἕβλλως, 

ΕΙ, βάλλει Κυθέρειαν "Αρηά τε Τυδέος υἱός. 

ΤΗΕ ΑΠαῦΜΕΝΤ. 

ΤΗΕ ΑΟΤΡ ΟΕ ΡΙΟΜΕΡΟ. 

Ῥιοππθά, αρβἰδίοᾶ ὮΥγ Ῥα]]αβ, Ρογ{οσπης γοπάθγς ἵπ ἐς ἀαγ5 Ὀπθ]ε (νν. ]--94). Ῥαπ- 
ἆατας πνομπᾶβ Ἠπα νν απ ΑΥΤΟΥΝ, Ῥαέ ἐἶιο ἄοἀἆθβδ οαγεΒ Ἠΐπα, επαβρ]εΒ Ἠϊπα {ο ἀΐδεεγα 

6οἆβ ἔγοπι πποτία]5, απᾶ ΡγοΏϊρίί5 Ἠϊπα {ποπ οοπθεπάϊης νη(Ἡ απγ οἱ πο {0ΓΠΠΕΥ, 

εχοερίῖησ Ψεπις (9ὔ---166). Αϊπεαβ ]οΐπς Ῥαπάαγας {ο οῬρο5ο Πϊπι: Ῥαπάαγας 18 

Ἰᾳ]]θοᾶ, απά «Άποας ἵηῃ ργειίέ ἆαπσοτ, Ὠαί {ου έπε αβεϊθίπησο οἱ Ψεπαβ; Νο, 48 519 18 

τεπιονίηρ Ἠεν 8οπ ἔγοπι ἴπο Εσ]έ, 15 κνουπᾶσθά π έχε Ἠαπά ὮΥ Ὠίοπιεᾶ (106---400). 

ΑΡο]]ο βεεοπάβ Ἠθχ ἵπ ]ή5 Υ68616, αιιά αἱ ἸεησίἩ οαχτῖες οϐ ποας {ο Έτογ, Νεγε Ίνα 

ἶ Ἠρα]οά ἵπ ἐο τοπηρ]ο οὗ Ῥεγραππις (491-459). Ματς τα]]]ο έιο Τγο]αἨβ, απὰ 

αραῖρίς Ἠθείου {ο πια]κε α 5ίαᾶ (454-511). Τῃ λε ππθαπ πιο «πεββ ἶ6 τεβίογεᾶ {ο 
Ώιο Πε]ᾶ, απιά 4169Υ ονεγ]ιγονν 5ουεγα] οἱ έλα ἄγεε]5: απιοηρ ἔμεπα Τ]ερο]επια 15 β]αΐη 
ὮΥ Βατρεᾶου (519-710). «απο απᾶ ΜΙπεγνα ἀεδεειά {ο τεδὶρἰ ΜαΒ: {με Ἰαΐίον 

Ἰποῖίθς Ὠίοππεᾶ {ο 6ο ασαϊηεί ἐἶιαί ἄοά: Τε πουπᾶς Ἠάπῃ, απ βεπἆ5 Ἠϊπι ϱτοβπίηρ {ο 

Ἰεανεῃ (711---909). 
Τε Βτβί Ῥαίέ]ο σοπίπιθς {]τγοιισἩ {μῖ Ῥοο]ς. Τ]9 Ῥσεπα ἶ5 {Πε βαπῃθ 48 Τη {1 ΓΟΓΠΙΕΓ. 

᾿ΕΝΘ᾽ αὖ Τυδείδῃ Διομήδεὶ Παλλὰς ᾿Αθήνη 

Δῶκε μένος καὶ θάρσος, ἵν 

1. Τπο Βο]οβαδί οὔβογνες, ἰλπαί ἔνθα, 
ψ/ἩῖοἩ 15 σεπεγα]]γ απ αἀἆνετῃρ οἱ Ῥ]ασε, 15 
Ἰεγο απ αἀγετο οἱ ἔἶπιε: απά {Πῖ5 15 {γ6- 
απεπί]γ ἴ]ε οϱ.δο Ιπ Ἠοπιο», Οοπιραγθ 
Ἱηΐγα νΥ. 608.677. Ἠεποε, 35 ἴ]ο Ῥαγίῖσ]ο 
αὖ 18. ἵπ 8ΟΠΙ6 ΙΠδίαπςεθς, εφπνα]επί {ο 
δὴ, ιο εχκρτεβεῖοη ἔνθ᾽ αὖ ν!] απποαπέ 
{ο ἴωπι Ὢργο. θε οἩἳ Τ. Α. 202.---ΤΗϊ8 
Β{ΏΠι Ῥοο]ὶς οἳ {πε Π]αά ἵ5δ Ἰουκοᾶ προῃ 
Ὁγ Ἠεγπε απᾶ οἴπετ 36 βριτίουθ, απά 

ἔκδηλος μετὰ πᾶσιν 

Ἱπαοάπισαᾶ ΙΠίο ἐῑπο Ροεπ1 ἵπ 5ΟΠ16 αρθ 510 
βεαιεηί {ο ἐαί οἳ Ἠοπιετ. ΊΠο τε]αίῖου, 
Ἰονενον, Νίο 1ὲ ουπίαϊη5 οἱ {πο ααί5 οἳ 
Ῥϊοπιθᾶ, 566εΠ15 {ο οομηοοί 16 πν] Ἠῖ5 Ῥα- 
εθπί θα ὈπΙββίοπ {ο {Πο τερτοας οἳ Ασα- 
ΠΘΠΙΠΟΠ Τη {ο {ογοροῖπᾳ Ῥοοῖς, πιά 118 
β]]επέ τοδο]αίίοπ {ο Ῥτονο 165 Ιπ]αβίίεε ὮΥ 
Ἠϊ φαῦβεφιεπέ οοπάαοί, Τ]μαί 16 ἵδ πε 
Ἰνοτ]ς οἳ ἨοπῃαΥ, ἴμετο ϱςπ Ῥ6 πο ἀοαβί, 
ἔνοτη {με βίγ]ο ἵπ νῖοἩ 1ή 15 ντ]έοη 5 απά 

Μ 
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᾿᾽Αργείοισι γένοιτο, ἰδὲ κλέος ἐσθλὸν ἄροιτο. 
- κ. -- 

Δαἴῖέ οἱ ἐκ κόρυθός τε καὶ ἀσπίδος ἀκάματον πῦρ. 
Α ερ να --Ὁὃ λί ϱ/ άλ 

στέρ᾽ ὀπωρινῷ ἐναλίγκιον, ὅς τε μάλιστα δ 
. - 

Λαμπρὺν παμφαίνῃσι λελουμένος Ώκεανοῖο' 
Τοῖόν οἱ πῦρ δαῖεν ἀπὸ κρατός τε καὶ ὤμων, 

ἾΏρσε δέ µιν κατὰ µέσσον, ὅθι πλεῖστοι κλονέοντο. 
/ . 

Ἡν δέτις ἐν ΤῬρώεσσι Δάρης. ἀφνειὸς, ἀμύμων, 

Ἱρεὺς Ἡφαίστοιο" δύω δέ οἱ υἱέες ἤστην. 10 
-” / στ / 

Φηγεὺς, Ἰδαῖός τε, µάχης εὖ εἰδότε πάσης. 

Τώ οἱ, ἀποκρινθέντε, ἐναντίω ὁρμηθήτην" 

Τὼ μὲν ἀφ᾽ ἵπποιϊν, ὃ ὃ ἀπὸ χθονὸς ὥρνυτο πεζός. 
.» 6 

οτε οἳ 
, ε , { ιά » Φηγεύς ῥα πρότερος προῖει δολιχόσκιον ἔγχος, 

δὴ σχεδὸν ἦσαν ἐπ᾽ ἀλλήλοισιν ἰόντες η σχ 3 

Τυδείδεω ὃ ὑπὲρ ὤμον ἀριστερὸν ἤλυθ) ἀκωκὴ 

Ἔγχεος, οὐδ ἔβαλ᾽ αὐτόν ὁ ὃ) ὕστερος ὤρνυτο χαλκῳ 

Τυδείδης' τοῦ ὃ οὐχ ἅλιον [έλος ἔκφυγε χειρὸς, 

᾽Αλλ’ ἔβαλε στῆθος µεταμάζιον., ὧσε ὃ ἀφ᾽ ἵππων. 

Ἰδαῖος ὃ) ἀπόρουσε, λιπὼν περικαλλέα δίφρον, 

Έια ενεπίς ν]ήοἩ πααγα]]γ δρτῖης οτί οἳ 18, 
βαοἩ α5 {πο ραγίῖπςσ οἳ Ἠεσίου απά Απάχο- 
πηασ]θ, απά έ]ο γοίατη οἵ Ρατῖς {ο να Ραΐ- 
4ε, ενιἀεπί]γ Εκ 1έ5 θἰααίίοπ 1 θΠ]5 Ῥ]ασα. 
Τη εἨουέ, ἴλο νν]ο]ε οατασίεν οἳ Ὀϊοπιεά, 
35 ἀενε]ορεά ἵπ έιο ΤΗαά, 18 50 ΙΠίΘΥΝΟΥΕΠ 
νι] να {ποίς το]αίξεά ἵπ 5 Ῥοοῖς, ἰπαί 
1{5 γοππονα] νιου]ά ππα(ενία]]γ ἀείταςσε Γγοπα 
πε οοπποχῖοη απᾶ οοηβϊςίεποΥ οἱ με γ]λο]ο 
Ῥοεπι, 

4. δαῖε. Φοῖ. Γίπεγτα. ΤΗϊ5 νετο, ἵπ 
νο Ῥτοβδεπέ απά Ἱπιρετίεοί, ἶ5 ἐγαηρῖάνε ἵη 
Ἠοπιευ; απά 5ο φλέγω απᾶ {πο Ἰκο ατα 
{γεφπεπ!]γ αδεά Ἰπ έο ΑΟ Ροεί. εε 
ποίε οἩ Εν. Ῥμαῃ. 205. Ῥεητ. απ. Ρ. 917. 
Τη {ιο ραδί {εΠ565, Ἠονενευ, ἔ]λε γεν 15 
πδια]]ν Ἱπίγαηβῖῶνε, α5 ἵπ ΤΠ. Β. 95. Έχε 
πιείαρ]ιογῖς εκργεςδίοπ, νΠΙς] ἶ5 Ἠεγα απά 
εἰδεν]εγο οππρ]ογεά Ὦγ Ἠοπ]αχ, ἶ5 εχοεες- 
Ἰπο]γ παξαγα] απά Ῥεααθ{α], απά Ἠα5 Ῥεεπ 
τερεαίεᾶΙγ Ἱπηήίαθεᾶα: Ῥαγἠσπ]ατ]γ π {με 
Ρατα]]εὶ Ῥαβξασο οἱ πα. Απ. Χ. 270. 
Αγάεί αρει οαρἰὲ, ογἰκίίδψο α νεγίίοε Ώαπι- 
τα Γιπαἰέιγ, εἰ ΥαδίΟ5 απιὸο οοπιῖέ αγεις 
ἴρηος; Ά/οπ 9εοιε ασ ζϊφμϊάα εἴφιαπάο πουίε 
οοηπεία Φαπφηϊποϊ ζφιῦγε ταδεπί, αιέ ἰγλιε 
ατάον, ὅ-ο. Όοπιρατε ἄὐπ. ΥΠ. 7865. ΥΠΠΙ. 
620. 680. ΙΧ. 795. Πιν. Ι. 99. 

6. ἀστέρ᾽ ὀπωρινῷ. οοἰπίμς, ο ἔῑιο Ώος- 
εἰίαν; πνηῖοὰ Ίνας νΙβὶρ]α ἵπ Τοπία, {ο {με 
ν/θβνναγᾶά οἳ Οπίοη, 6αΣΙΥ ἵπ πε Αι- 
ἑπωηῆ. Όοπιρατα Τ. Χ. 27. Τ]ο εκοεεᾶ- 
ης βρ]επάοις οἱ 5 βίασ ἶ5 αἰσπϊβεά ἵπ 
156 ΠαΠ1Ε, π ἨΙοἩ 15 ἀετινοά {ποπ {πε νετρ 
σειριάειν, δΡεπᾶεγο. Ἐπαδίπίμῖας {αῑζεΒ οὐ- 
οαβῖοΏ {ο ροϊπέ οαέ έΊιε ἀϊἴεγεποε Ῥείνεεπ 
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ἀστὴρ απᾶ ἄστρον ; ἴλα οπ6 βἰση]ηγίης α 
οοπεἰεἰζαίίοη., απιά ἔἶιε οίπεν ἃ εἶποῖε δίαν. 

ϐ6. λελουμένος Ὠκεανοῖο. Τ]αί 15, αἱ ἰΐ9 
γἱείπῳ. Ῥολμο]. νεωστὶ ἀνατέλλων ἐξ Ὥκεα- 
νοῦ. ΈΤ]α5 ΑΡο]. Ἐμοα. ΤΠ. 9ὔθ. Ὃς δή 
τοι καλὸς μὲν ἀρίζηλός τ’ ἐρίδεσθαι ᾿Αν- 
τέλλει. Υἱγσ]] Ία5 α βἰππί]αν ἀεδοτῖρίίοι ο 
]μποϊ[ογ ἵπ π. ΥΠΠΤ. 589. Θααζῖς ιδἱ Οοεαπὶ 
Ρε ιδ Πιο απᾶα, Θ1οπι επι απίε 
αἴἷος αφίγογιπι αἰλιφὶέ Ίφπες, [πέιέ ο 8α- 
ογπι οσο, {επεῦγαβηιθ γεβδο[εῖ. ΟΟπΠΙιρ8Υθ 
ΤΠ. Χ. 817. ΟΕ ιο οοπδίγαςίΙοΏ, 568 ΟἨ 

1. 7. 608. 
10. δύω δέ οἱ υἷέες ἤστην. Ῥεο οἩἳ ΠΠ. 

Δ. 455. 
12. ἀποκρινθέντε. Ῥαῖ. ἀπὸ τοῦ ὁμί- 

λου. 
19. ἀφ ἵπποιϊν. Ίγοπι οπ ἴ]λε ΠογβεΒ; 

1.6. ἵπ οἨατῖοϊ5. Βε]μο]. ἀφ᾿ ἅρματος. Τη9 
Ρτοαροβίθοη5 ἀπὸ απά ἐκ, νήσἩ ῬΤΟΡΕΥΊΥ 
ἀοποίε πιοθῖοη {γοπα α Ῥ]ασθ, αἲο Πε(πεπ{]γ 
πθθά νη(Ἡ νετβς νΥπῖο πιαχ] πο Ῥήοροτ 
ΠΙΟΙΙΟΠ. 1π ογᾷθγ {ο ἀεποίο ἴμε ἀϊγεσίίοη οἱ 
ΑΠ. Δ6{ΙοηΏ {ο α Ῥ]αςε ἀβεγεπί {τοπι {να 
Ρ]αςα οἱ αοΒοη. ΤΗα5, ἵπ ἐς Ἰηβίαπσε, 
Ώιο οοπιραίαπί5 ἀῑτεοίεά {Πεῖτ νγεαροΏς {0 
αποίµοχ Ῥ]ασε, ἔποισ]ῃ πα οπο τεπιαϊίπεά 
η Ἠΐ5 οἨατ]οξ, απά έ]ε οίμεχ, ἀπὸ χθονὸς, 
οπ ἐῑε φγοµπᾶ. Ῥεε Μα. ατ. αν. 5 696. 
δ, Ὀ. 

90. λιπὼν περικαλλέα δίφρον. Ζοΐαςβ 
λαᾶ α οαν!] αἲ ἰΠῖ5 Ῥίασο. Ἠο ἴποασμέ 16 
τ]άἹεα]οις Ιπ Τάερας {ο ἀεδοεπᾶ ποπ Π18 
ολατῖοξ {ο γ, νΠΙοὮ Το πηὶσηί Ἠανε ἆσπα 
{αβίεχ ὮΥ ἴ1ο Ἰε]ρ οἱ 5 Ἠουφβεδ. Βαί 16 
αλσλάπς ἔτοπι Ἠ18 οἰατίοῦ νναβ ποῦ ἐλαί Τε 
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Οὐδ’ ἔτλη περιβῆναι ἀδελφειοῦ κταµένοιο, 
Οὐδὲ γὰρ οὐδέ κεν αὐτὸς ὑπέκφυγε κῆρα µέλαιναν' 
᾽Αλλ᾽ Ἡφαιστος ἔρυτο, σάωσε δὲ νυκτὶ καλύψας, 

Ὡς δή οἱ μὴ πάγχυ γέρων ἀκαχημένος εἴη. 

ἵππους ὃ ἐξελάσας µεγαθύµου Τυδέος υἱὸς, 25 

Δῶκεν ἑταίροισι κατάγειν κοίλας ἐπὶ νῆας. ] 
- / τ 

Τρῶες δὲ µεγάθυμοι ἐπεὶ ἴδον υἷε Δάρητος, 
Τὸν μὲν ἀλευάμενον, τὸν δὲ κτάµενον παρ ὄχεσφι, 
Πασιν ὀρίνθη θυμός" ἀτὰρ γλαυκῶπις ᾿Αθήνη, 

Χειρὸς ἑλοῦσ', ἐπέεσσι προσηύδα θοῦρονΑρηα’ 50 

"βρες, Ἂρες, βροτολοιγὲ, µιαιφόνε, τειχεσιπλ]τα, 

Οὐκ ἂν δὴ Τρῶας μὲν ἐάσαιμεν καὶ ᾿Αχαιοὺς 

Μάρνασθ’, ὁπποτέροισι πατὴρ Ζεὺς κῦδος ὀρέξῃ, 
Νῶϊ δὲ χαζώµεσθα, Διὸς ὃ) ἀλεώμεθα μῆνιν ; 

ὋὪς εἰποῦσα, µάχης ἐξήγαγε θοῦρον ”Αρηα. 36 

Τὸν μὲν ἔπειτα καθεῖσεν ἔπ᾽ ἠϊόεντι Σκαμάνδρῳ. 
Τρῶας ὃ ἔκλιναν Δαναοί: ἕλε ο ἄνδρα ἕκαστος 

Ἡγεμόνων' πρῶτος δὲ ἄναξ ἀνδρῶν ᾽Αγαμέμνων 
᾿᾽Αρχὸν ᾽Αλιζώνων, Οδίον µέγαν, ἔκβαλε δίφρου" 

Πρώτῳ γὰρ στρεφθέντι µεταφρένῳ ἐν δόρυ πῆξεν 40 

ΏὭμων μεσσηγὺς, διὰ δὲ στήθεσφιν ἔλασσε' 
. -- 

Δούπησε δὲ πεσὼν, ἀράβησε δὲ τεύχε᾽ ἐπ᾽ αὐτῷ. 
Ἰδομενεὺς ὃ ἄρα Φαΐστον ἐνῄρατο, Μήῄονος υἱὸν 

Βώρου, ὃς ἐκ Τάρνης ἐριβώλακος εἰληλούθει 

Τὸν μὲν ἄρ᾽ Ἰδομενεὺς δουρικλυτὸς ἔγχεῖ µακρῷ 
' - ΝύΣ’, ἵππων ἐπιβησόμενον, κατὰ δεξιὸν ὤμον' 

” ασμ5 α) , 9 . 5/ , οὐ 

Ηριπε ὃ' ἐξ ὀχέων, στυγερὸς ὃ ἄρα µιν σκότος εἷλε. 
Τὸν μὲν ἄρ᾽ Ἰδομενῆος ἐσύλευον θεράποντες. 

οοπ]ά ταπ Γαβΐεγ οη Γοοὲ, Ῥαέ Ελα πο οοι]ά 
8ΟΟΠεΣ «βοαΡο, ὮΥ πα]χῖηρ νΠίὮ ιο ογοννά 
οἳ 6ΟΙΩΠΠΟΠ βο]άΐ6υ5. Τ]ετε ἵ5 α ρα επ]ατ 
οῇ ἐἶνο βαπηο παίατε ἵπ 1 πάρε ἵν. 16, νεο 
Ῥίδετα αἱρ]ίβ {ο ΒΥ Ίπ {λε Β4ΠΠς ΠΙΔΗΠΟΥ. 
ῬοΡε. 

23. οὐδὲ γὰρ οὐδὲ κεν αὐτὸς κ.τ.λ. 
Ἐγπεδίά πυνοι]άἀ τεπάετ ἐἶιο Ρρα5βασθ {ας : 
ΣπΠΙπιΌΕΧΟ πεο ἵμδο ε[ιφϊεί ὅο. Ίπετο 
ΒΕΘΠΊΒ, ἨΟΥΕΥΕΣΥ, {ο Ῥε απ΄ ε]]ραῖ5 Ῥείοτο 
γὰρ, ποιρι ἀῑβετεπί τοπ ἐλαῦ πο 
ΟΙαχ](ο δαρρ]εΒ. ΤΠε 5εΠ5ο 56ΕΠΠ5 {ο Ὦα 
5: Γου, Ἡ Ίο Ἰαᾶ τεππαῖπεά {ο Ῥτοίεοῦ 
Ἠϊ5 Ῥτοίμοτ΄5 Ῥοάγ, ᾖε οιζὦ ποί Ίναυε εδ- 
σαρεᾷ ἀεαίλμ. Θεε οἩἳ Ἡ. Α. 129. 

29. ὀρίνθη θυµός. Ίοπ οοποίαίθας, δε 
Ρετοιβς!5, Ἰωρείαοίαβ ος. ἨΕΥνΕ. 

90. θοῦρον. Ἅ«πιρείμοις; Ίποπι θορῶ, 
ἐπιρείωπι ο. 1ὲ ἵδ α οοπβίαπέ ερἰλεί οἱ 
Ματ5, 38 Ἱπίτα νν. 95. 96ὔ. 454. εἰ ραεεῖπο. 
Τπ ε1θ {επιπίπε, Ὑθ Ἠθγθ θοῦρις, θουρίδος. 

Τμα5, θουρίδος αλκῆς ἵηῃ ΤΠ. Δ. 954. απά 
εἰβεινπετα. Τη Εππῖρ. Ῥποη. 247. νε πιθεί 
νη(Ἡ θούριος Αρης, Ῥαί ἴλο {ογΠι 060ΙΥΒ 
Ῥαΐ 5ε]άοπαι; απᾶ πΘΥεΤ 1π ΗΟΙΠΕΥ. 

91. ρες, Ἂρες. Όπ Όπε ππείτο οἱ {5 
Ἠπο, 8εε Ῥτε]ιη. 0858. βεοῦ. Ὑ.---βροτο- 
λοιγέ. Ῥομο]. ἀνθρωποφθόρε.--μιαιϕόνε. 
Βε]ο]. µιαινόµενε φόνοις. ΕπδίαίἩ. τει- 
χεσιπλήτης' πολιορκητὴς, ὁ τοῖς τείχεσι 
πλησιάζων ἐπὶ πορθήσει. ΤΠ ν. 9δ. νο 
πημδέ ΗΡΡΙΥ αἱ νἰάεαπιις, α1ἴεν µάρνασθαι. 
Φεο οἩ ΤΠ. Β. 72. 

96. ἐπ᾽ ἠϊόεντι Σκ. «4 ΙΦοαπιαπᾶγιπι 
γἼρας Λαδεπίεπι; Ἱ. ο. αἆ Φοαπιαπάτὶ τίμαβ. 
ΤΠ γεχβίοη5 τεπᾶεν πε αἀ]εοίίνε ἠϊόεις, 
Ίεγθοδις, 35 1 Τέ ννετο ἀετῖνεά {Τοπ1 ἴον, α 
οἰοῖα; ἨἨετεαβ ἴ]λε Ῥτορες ἀενῖναίίοηι 18 
ενἰάἀεπί]γ ἔποπι ἠϊών, τἶρα. Απᾶ 5ο Ἐδ- 
ἑαίπ]ς. 

97. ἔκλιναν. Ῥεμο]. ἐς φυγὴν ἔτρεψεν. 
Όοπιρατο Ἡ. 5. 510. 0. 1. 59. 

µ ὁ 
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Ὑἱὸν δὲ Στροφίοιο Σκαμάνδριον, αἵμονα θήρης, 
᾿Ατρείδης Μενέλαος ἕλ᾽ ἔγχεὶ ὀξυόεντι, 50 

Ἐσθλὸν θηρητῆρα" δίδαξε γὰρ "Αρτεμις αὐτὴ 
/ νά ΄ 1 

Βάλλειν ἄγρια πάντα, τά τετρέφει οὔρεσιν ὕλη. 
᾽Αλλ) οὔ οἱ τότε γε χραῖσμ᾽ "Αρτεμις ἰοχέαιρα, 

»Ών ε / τ ν ’ ο έψ -- 
Οὐδὲ ἑκηβολίαι, σι το πριν Ὕ εκεκαστο 

᾽Αλλά µιν ᾿Ατρείδης δουρικλειτὸς Μενέλαος, ὅ5 

Πρόσθεν ἔθεν φεύγοντα, µετάφρενον οὕτασε δουρὶ 
”ὌὭμων μεσσηγὺς, διὰ δὲ στήθεσφιν ἔλασσεν' 

” ’ - 

Ἠριπε δὲ πρηνὴς, ἀράβησε δὲ τεύχε ἔπ᾽ αὐτῷ. 
/ 

Μηριόνης δὲ Φέρεκλον ἐνῄρατο, τέκτονος υἱὸν 

Αρμονίδεω, ὃς χερσὶν ἐπίστατο δαίδαλα πάντα 60 

Τεύχειν' ἔξοχα γάρ µιν ἐφίλατο Παλλὰς ᾿Αθήνη" 
δ αν / / -- ».}. 

Ος καὶ Αλεξάνδρῳ τεκτῷνατο νῆας εἶσας 
ᾧ” / ΑΔ - 9 ’ 5 

Αρχεκάκους. αἳ πασι κακον Τρώεσσι γένοντο, 
- ” - ιν) 

Οἵ τ’ αὐτῷ, ἐπεὶ οὔτι θεῶν ἐκ θέσφατα ἤδη. 
Τὸν μὲν Μηοιόνης. ὅτε δὴ κατέµαρπτε διώκων. µ ( 5 η 05 

Ῥε[λήκει γλουτὸν κατὰ δεξιόν' ἡ δὲ διὰ πρὸ 
. Ν κ / επ ο ’ ”/ }γ Ὁν ολ Αντικρὺ κατὰ κύστιν ὑπ᾿ ὀστέον ἤλυθ) ἀκωκή 

49. αἵμονα θήρης. Ῥε]ιο]. ἐπιστήμονα 
κυνηγετικῆς. Τ]ε 5αρετίος 8Η] οἱ Θσα- 
παηάτίας 15 επιρμαΠσα]]γ τιατ]κεά ὮΥ (πε 
τεροΕοη οἱ πο 54Π1ε 8ΕεΠ506 ΤΠ ἴ]ε ψογᾶς 
ἐσθλὸν θηρητῆρα (ν. 61). απά ἵπ αὐἰτ]ραῖπσ 
16 {ο λε ἹπείγασβοἨῃ οἳ Ὠῖαπα. ΤΠε ερι- 
Οχεί αἵμων ἵ5 απ οΏβο]είο γνοτά {ου δαίµων, 
ν;Π]ε]ι 15 {ογπιεᾶ {γοπι δαήµων, Ρετγίέης, απᾶ 
1θεᾷ 1π {μαΐέ 5εΏ5ε 1π α {Γαστηεπί οἱ Ατο- 
Ἰοεμας, Ῥγεδεγνεά ἵπ Ῥ]αίανε]ι, Τ. Τ]μες. 
Ῥ. 6. ταύτης γὰρ κεῖνοι δαίµονες εἰσὶ 
µάχης. Ἠεποε Πε σοᾷς νγετο σα]]εά δαί- 
µονες. ἙῬ]αίο Οτα!(γ]. 16. ὅτι φρόνιμοι καὶ 
δαήμονες ἤσαν, δαίμονας αὐτοὺς ὠνό- 
µασε, καὶ ἔν γε ἀρχαίᾳ τῇ ἡμετέρᾳ φωνῇ 
αὐτὸ συμβαίνει τὸ ὄνομα. Ῥεε Β]οπηβε]ά”5 
1085. οἩ «Έδοᾗ. Ῥτοπι. 86. 

50. ὀξυόεντι. Βοπις Ἠανε Ἰοοκεᾶ προπ 
Επ5 αζ]εσίῖνε α5 ἴ]ιε βαπηε νη(Ἡ ὀξὺς, Ῥαέ 1έ 
6 Ῥτορετ]γ α ἀετῖναίῖνε {Τοπι ὀξύη, α 5Ρε- 
οἷε οἳ {λογη, Επεπεηϐγ ππεηπίίοπεά Ἰπ 
Τποορηταξδίας ; ἴΊε ἴταε παίατο οἱ ννηῖο] 
16, Ἠονγενεχ, αποετία]π. Τὲ 5 αβεά α5 4η 
ερ](]εῖ οἱ ἔγχος, 1Π ἴ]ε Β8ΠΊΕ ΠΙΑΠΠΕΥ 5 ἃ 
8ρεασ 15 οα]]οά µελίη, ἔτοπι ἔπο νοοᾶ οἳ 
νΠΙεἩ 16 15 πιαάθ. 8εθ οπ ΤΙ. Β. 648. 
Ῥοτρ]ντγ ἵπ Θμαβξέ. Ἠοππετῖς. 11. οἴίος 
Ίτοπι Ατοβιιοσηις, ὀξύη ποτᾶτο. ο αἶδο 
Ἐππῖρ. Ἠεταο. 727. χεῖρι δ ἔνθες ὀξύην. 
Ῥεο Μιεστανε αἆ 1. Ῥομπεῖά. Ἰμεκ. ἵπ ο. 
Ῥο]]. Οποπι. Ὑ. 20. Τε ννοτὰ {γεαιεπ{Ιγ 
οεσαΥΒ 1π Ἠοπιετ: 6.6. Ἱπίτα 669. Η. 11. 
Θ. 614. απᾶ εἰδενπετο. 

59. ἀλλ᾽ οὔ οἱ κ.τ.λ. Ὑπρ. Απ. ΧΙ. 

8405. Ύεο τί ἀεεγία ἵπ ἁἄππῖς οοζιῖςεε 
Φίαπαπι ῬτοΓμ. Τπε ερ]εί ἰοχέαιρα 15 
πο {οπ1 χαίρω, Ὀαΐ {ΤΟΠ χέω, Πιπᾶο. Οἱ 
{1ο νετΏ χραισμεῖν 5ε6 οἩ 1]. Α. 28. 

60. πάντα. ἘΤ]αΐέ 15, παντοῖα, οπιπῖς 
σεπετῖς. 

69. ἀρχεκάκους «Ἠαἴογαπι οαιδαπ. 
Ἠετοά. Υ. 97. αὗται δὲ αἳ νέες ἀρχὴ κα- 
κῶν ἐγένοντο "Ἑλλησί τε καὶ βαρβάροις. 
Ο0οπρατοε Υ]γσ. Έτ. ΤΥ. 169. ΥΠ. 48Ι. 

64. θεῶν ἐκ θἐσφατα. ῥῬοτηετεκᾶ ἐκθέσ- 
φατα. ΤΠε Ττο]απς Ἰαά Όεεπ εοπιππαπάεά 
ὮΥ απ ογας]ε {ο αβείαίη {τοπι πανα] αΠεϊτς, 
απᾶ {ο οοπΆπε {Πεπιεε]νες {ο αστϊοα]ίατο. 
Τῃ15 Ἠπο Ἠα5 ῬθεἨ {λοιςΗί {ο Ιπάϊσαίε ελα 
Ῥπετεσ]ας ας πε ΠϊρντιρΠέ ννηο Ὀτ]έ 
{πο Ποεί οἳ Ῥαπῖς, (ποαρῖ ἴπο σγατητηα{Ώἶσα] 
οοηβίγασθῖοη οἱ {Ίε Ῥαδσαρε κίτῖοί]γ αβδίρης 
ἔπε ννοτ]ς {ο 5 {αΐίπες Ἡατπποπίάες. Ἐε- 
β14ε5, ο Βεείέ ἵπ πΠΙοεἩ Ῥατῖδ οαττιεᾶ οϐ 
Ἠε]εη πηαξέ Ἠανε Ῥθειπ Ῥα]]ό 6οπἹε ΥεαΤ5 
Ῥτενῖοις {ο {Πε ννασ, πΠΙοἩ ννας πονν 1η {Πε 
{επί γοασ; 5ο {Παί {ο ΓαίΠεσ σας Ῥτο- 
Ῥαβ]γ {πε Ῥιαϊ]άετ ταίπετ απ: {με 50η. 
Νεϊπεγ ἄοες οἵ τ) αὐτῷ, α5 Ἠεγπε 5πγ- 
Ρο5εΡ, πεσεβεαχ]]γ τε[εν {ο Ῥπετεσ]α5δ. Πέ 
τε{ετς Ιπάεεά ποεϊίΠεχ {ο 0Πε ΠΟΥ {πε οίμετ, 
Ῥαέ {ο Ῥατῖς, α5 οοττεσί]γ εἰπίεᾶ ὮΥ ιε 
Ῥομπο]αςδί. Αἲ ἴἶο 5απῃοθ Ώππο, ἐγπάΙΙοΠΒ 
Ἰαΐες απ Ἠοππετ, ἀἰδαποί]γ τεσατὰ Ῥ]ε- 
γεε]ας α5 ἴ]ε ατεµ]ίεοί. Ῥεο Ονἰᾶ. Ερϊςί. 
ΧΝΥΙ. 22. Ῥοΐεχ οι Τγοορῃητ. 97. Τη είς 
«5ο ὅς παιδί, ὮΥ α βἰγαϊπεά οοπβίγςΒῖο, 
Ῥο τε[εττεά {ο Ἠϊπι. 
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Γνὺξ ὃ ἔριπ᾽ οἰμώξας, θάνατος δέ µιν ἀμφεκάλυψε. 

Πηδαῖον ὃ ἄρ᾽ ἔπεφνε Μέγης, ᾿Αντήνορος υἱὸν, 

ὋὍς ῥα νόθος μὲν ἔην, πύκα ὃ ἔτρεφε δῖα Θεανὼ 7ο 

σα Φφίλοισι τέκεσσι, χαριζοµένη πόσεϊ ᾧ. 

Τὸν μὲν Φυλείδης δουρικλυτὸς, ἐγγύθεν ἐλθὼν, 

Βε[λήκει κεφαλῆς κατὰ ἰνίον ὀξέί δουρί: 

᾿᾽Αντικοὺ ὃ ἀν ὀδόντας ὑπὸ γλῶσσαν τάµε χαλκός" 

Ἠριπε ὃ) ἐν κονίῃ, ψυχρὸν ὃ ἕλε χαλκὸν ὀδοῦσιν. Τὅ 

Εὐρύπυλος ὃ Εὐαιμονίδης Ὑψήνορα δῖον, 

Υἱὸν ὑπερθύμου Δολοπίονος, ὅς ῥα Σκαμάνδρου 

᾿Αρητὴρ ἐτέτυκτο, θεὸς ὃ ὣς τίετο δήμφῳ. 

Τὸν μὲν ἄρ᾽ Εὐρύπυλος, Ἐὐαίμονος ἀγλαὸς υἱὸς, 

Πρόσθεν ἔθεν φεύγοντα, µεταδρομάδην ἔλασ᾽ ὦμον 80 

Φασγάνῳ ἀϊξας' ἀπὸ ὃ ἔξεσε χεῖρα βαρεῖαν. 
ιά ιά 9 Ν ” / ο 9 . 8 

Αἱματόεσσα δὲ χεὶρ πεδίῳ πέσε' τὸν δὲ κατ᾽ ὅσσε 

ὌἜλλαβε πορφύρεος θάνατος καὶ μοῖρα κραταιή. 
Ν 9 

ὋὪς οἳ μὲν πονέοντο κατὰ κρατερὴν ὑσμίνην. 
ο η) Ἆ 

Τυδείδην ὃ οὐκ ἂν γνοίης, ποτέροισι µετείη, 85 

᾿Ηὲ μετὰ Τρώεσσιν ὁμιλέοι, ἢ µετ᾽ ᾿Αχαιοῖς. 
. ν 5 , - ! 3 9 

Θῦνε γὰρ ἀμπεδίον ποταμῴ πλήθοντι ἐοικὼς 

79. κεφαλῆς ἰνίον. Απϊδίοῦ. Ἡ. Απ. Τ. 7. 
κεφαλῆς μὲν οὖν µέρη, τὸ μὲν τριχωτὸν 
κρανίον καλεῖται' τούτου δὲ τὸ ἐμπρόσ- 
θιον βρέγµα, τὸ δὲ ὀπισθίον ἰνίον, μέσον 
δὲ ἐνίου καὶ βρέγµατος κορυφή. 

74. ἀντικρύ. Ὀεε οἩ ΤΠ. Γ. 969. 
78. ἀρητήρ. θε ο ΠΠ. Α. 1]. 
δῦ. πορφύρεος θάνατος. οτε αίτα. 

Ῥε]ο]. λέγει δὲ πορφύρεον τὸν µέλανα. 
Ῥεε οἩ Π. Α. 482. ΤΗϊ5 νεγβο ννα5 αρρ]εᾶ 
{ο Ἠϊπιδε]{ ὮΥ ἴ]ε Ἐπιροτοτ « π]απ, αροπ 
Ἠ15 αβθιπηρίΊοη οἳ εἶχε Ἱπιρενγία] ρωτρ]ε; απά 
ὮΥ ΤΠεοστ]έας, {πε 5ορ]δί, {ο Αἰοχαπάεν 
Όλο ἄγεαἰί ὝἨεπ Ἡε ομαπσαά {ἶιε ἆγοδς οἳ 
Ἠ]5 ουππίτγ {ου (ας οἱ Ῥευβῖα, απᾶ οτἀεγεᾶ 
α 5ΙΡΡΙΥ οἳ ραχρ]ε ἔποπη Τοπία. Ἀεε Απι- 
π]ῖθη. Μαχσε]. ΧΥ. Αὔπεπ. ΧΠ. Τί παδα 
Ιπ]ῖ]αγ πιείαρλοτίσα] αρρΗσαίῖοη ἵπ ΟΊοπῃ. 
ΑΙεΧ. Ῥαάαρος. ΤΙ. 10, απιά ἵπ Ῥ]αίατομ)8 
1μ{ε οἳ Ώϊοσεπες. 

86. Τυδείδην δ' οὐκ ἂν γνοίης, π. µ. 
90 Ίανγ ΧΧΧΙΧ. 951. Ὠγαίογ ἴρεε γγῖπιιθ 
Ἰοδίεπι ᾖρογοιιδαῖέ, εἰ ἠία 8ο Πππιῖκομϊί πιοαδίς, 
αἱ τἶα, εἰτίι ᾖατίϊς δεί, πιοβοῖ Ῥοβεί. ΟΕ 
{πε εοπδίγιςίΙοη 5εο6 οἨ ΤΙ. Β. 409. Ἔπε 
νθουὮ γνοίης 1π {πε 8εοοπά Ῥ6σβοῃ ἶ5 εἶἷε- 
σαπί]γ ραέ {ος έλα ἐπῖτά νη(Ἡ έπε Ιπάεβπῖίε 
Ῥτοποιῃ τις. Θεε Βγιποῖς οη ΦοΡΗ. Τταςῃ. 
2. Ῥοτδοῃ ον Εάχ. Οτεβί. 908δ. Μαϊ. ατ. 
αν. ξ 294. 008. 

87. ποταμῷ πλήθοντι ἐοικώς. ΤΗϊΒ 

ννλο]ε Ῥᾶδσασο, βαὖγ5 Επρδίαίμίας, ἵ5 εκ- 
{πεπχε]γ Ῥεαιιθ]{α]. Τί ἀθβδετίρες ἴο Ἰεγο 
οαττ]εὰ ὮΒΥ απ επί]αδίαθίῖο να]οιγ Ιπίο έμο 
πη]άδέ οἱ Ἠ15 εΠποπ]εΒ, απά 5ο πηηρ]εά ννί]ι 
ἐπαῖν ταη](5 α5 1 Πἰπιβε] γνετο α Τγο]αῃ. 
Απάα (πε βΙπα]]ε νγοπάεγ/α]]γ Π]αδίγα{ες {18 
{α1γ, Ῥτοσεεᾶϊηπς ΤΤοπΙ ΑΠ ΙΠΟΟΠΙΠΙΟΠ Ἱπ- 
{51ο οἳ «οπτασο {Γοπι Ἠθανεῃ, ΙΠ ΥΘβεΠΙ- 
Ῥ]πς 16 ποί {ο α οοηδίαηί τῖνες, Ῥα6 α {0Υ- 
τεπῦ τδίησ {γοπι ϱΠ εχἰγαοτάίπανγ Ῥαγςί οἳ 
ταίη. τσι] ἵπ η. ΠΤΙ. 496. Ὠα5 Ἱπβδετίεά 
απ Ἱππϊαίοι οἳ 16, πνπῖο]ι ΤΙ οπηπού Οπ]π]ς 
εαπα] {ο 0115, ὑλοαρ] βοαῇρετ Ρτείενς ΥΠ 
ϱ1]”5 {ο αἲ] ουσ ααί]οΥ”ς πλ] ιάθβ οἱ τΊΥΕΥΒ 
ραΐ {ορείμεν. «Ίοη 5ο αφφεγῖθι8 γηρέῖς σι 
ΑΡιήπεις απιπὶ Πω, οργροεϊίαεφιό επἰοϊ 
σατφῖΐε πιο[εδ, Γεπίιγ ἵπ αγΌα Πες σιηπιζο, 
σαπιροβημε Ίρεγ οΠιπες (πι φἰαδιζὶς αγπιεπία 
γαλ. ἘΟΡΕ. θε Μαοστοῦ. ΒαΐασἩ. Υ. 19. 
Τε ἴππ]]ε 15 45ο Ἱππίαθεά ἵπ Τμσγοα. Τ. 
984. Μοπιῖνις ου αἰῖς πιασπις «ἄεοιγειβ 
αφμαῖ, Εγαφηιίπα οοπ/ἰοῖεπα Αἰταγιώι αγύιδ- 
ἰαφιέ ἰοία; Ίεο τα[ίαἰ Ροβδιπέ Ροπίε τεπῖεπ- 
τῖ αφμαῖ Υ ἴπι φιδίίαπι ἴοϊεγαγε; ία Πιαφπο 
ἑγύίαμς ἠπιυγί Η οἴϊύις ἱποιγγὶέ φαζαϊς οπι 
οἴγίδις απππῖς; «[δαί δοπῖέι πιασπο βίγαφεπε, 
τοζυἰίφμε 5ιῦ πᾶϊς ἀγαπᾶάϊα 8απα; γω φιια 
φζάφμαπι Ἰμοίδις οὐδία. ΌὉοππρατε αἶδο 
Ἡ. Ῥ. 746. Ὑπρ. Ἐπ. ΤΠ. 905. Χ. 008. 
Ἠοταί. 0. ΤΥ. 14. 26. 
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2.5 τς ϱ/ » π εκ, 3 ὃ / ο 

Χειμαρρῳ, ὕστ ὦκα ρέων ἐκέὀασσε γεφύρας 
Ν α) 30. 91 3 - ) / ϱ) ΄ 

Τὸν ὃ᾽ οὔτ ἄρ τε γέφυραι ἐεργμέναι ἰσχανόωσιν;, 

Οὔτ᾽ ἄρα ἕρκεα ἴσχει ἀλωάων ἐριθηλέων, 90 

Ἐλθόντ’ ἐξαπίνης, ὅτ᾽ ἐπιβρίσῃ Διὸς ὄμβρος' 
Ἂ ον ος ε) - Ἡ / {λ) .) - Πολλὰ ὃ) ὑπ αὐτοῦ ἔργα κατήριπε κάἀλ᾽ αἰζηῶν. 

/ 

ὋὪς ὑπὺ Τυδείδῃ πυκιναὶ κλονέοντο φάλαγγες 
/ . ὃ 2/ / λέ ./ Τρώων" οὐδ ἄρα µιν µίµνον, πολέες περ ἐόντες. 

. Ξ , 5 
Τὸν ὃ ὡς οὖν ἐνόησε Λυκάονος ἀγλαὺς υἱὸς 

Θύνοντ᾽ ἀμπεδίον, πρὸ ἔθεν κλονέοντα φάλαγγας, 

Αἶψ ἐπὶ Τυδείδῃ ἐτιταίνετο καμπύλα τόξα, 
7 πα Αν. ο) . ν Δ ὃ Ν - 
Καὶ βάλ᾽ ἐπαΐσσοντα, τυχὼν κατὰ δεξιὸν ὦμον, 

’ / λ . ὃ Δ δ) 2/ ον ».. Ν 
Θώρηκος γύαλον’ διὰ δ᾽ ἔπτατο πικρὸς ὀϊστὸς, 

᾽Αντικρὺ δὲ διέσγε' παλάσσετο ὃ αἵματι θώρηξ. ρ χ µ ϱ 100 
-- ο ως Ν ”"/.- / Σ ν εκ. 

Τῳῷ ὃ ἐπὶ μακρὸν ἄὖσε Λυκάονος ἀγλαὺς υἱός" 

ὌὌρνυσθε, Τρῶ άθ έ ἵ - ρνυσθε, Τρῶες µεγάθυμοι, κέντορες ἵππων 
- ο 

Βέβληται γὰρ ἄριστος ᾿Αχαιῶν, οὐδέ ἕ φηµι 

ΔΠθ) ἀνσχήσεσθαι κρατερὸν [βέλος, εἰ ἐτεόν µε 
- τη . . 
Ωρσεν ἄναξ, Διὸς υἱὸς, ἀπορνύμενον Λυκίηθεν. 

ὋὪς ἔφατ᾽ εὐχόμενος' τὸν ὃ) οὐ βέλος ὠκὺ δάµασσεν, 
3 5 , , »8/ ας ποπ 
Αλλ’, ἀναχωρήσας, πρόσθ’ ἵπποιϊν καὶ ὄχεσφιν 
ὝἜστη, καὶ Σθένελον προσέφη Καπανῄήϊον υἱόν' 

Ορσό, πέπον Καπανηϊάδη, καταβησεο δίφρου, 
/ ῴ υ / ον Σ.. / 

Όφρα µοι ἐξ ὤμοιο ἐρύσσῃς πικρὸν ὀϊστόν. 

ἔφη" Σθένελος δὲ καθ’ ἵππων ἆλτο χαμᾶζε, 
δι, 3 Ὡς ἄρ 

110 

Πὰρ δὲ στὰς [έλος ὠκὺ διαμπερὲς ἐξέρυσ᾽ ὤμου' 
Αἷμα ὃ ἀνηκόντιζε διὰ στρεπτοῖο χιτῶνος. 

88. ἐκέδασσε. ΑΟΥ. 1. {Τοπ κεδάω. Ῥοε- 
σα {ου σκεδάζω ; πδεὰ 1π {με 5εΠ56 Οἱ έο 
ὃε τοοπύ. 

89. γέφυραι ἐεργμέναι. Ῥοπίΐες εαθ[οῖε 
εἰ ἐἰφπῖς κἰδί ορροξἰῖς Πγπιαζϊ, πιππϊ, αἆ 
απάατιπι ἠπιρείιπι ᾖγαπφεπάῶπ. ΗΕΥΝΕ. 
Φο]ο]. περιπεφραγµέναι, ἠσφαλισμέναι. 
Τε 15 οἶθαν {]ιαξ νε 4ὖε ποί Ἠεγο {ο ΙΠάΕΥ- 
πἰαπά ῥγίᾶψες ῬτορετΙγ 5ο. εα]]εᾷ, νο 
πγετθ ΠΙΠΙΚΠΟΝΗ ΤΠ {6 {πιο οἱ Ηοππεν; Ῥαέ 
ἅαππς, οὗ πιουπᾶς, τα]δεά απᾶ βίγεησίπεπεὰ 
{ο τεβῖςδέ {πο τὶδῖης τΥα{εΓ. 

90. ἁλωάων. Οπο]ιαγᾶς οἵἳ Φατᾶεπα. 
Θο]ο]. χωρίων ἀμπελοφύτων ἢ δενδροφύ- 
των. Όοπιρατε Ο. Η. 122. Λ. 195. Ἠσειμορ 
ἕρκεα ἁλωάων ΤΙΑΥ Ὦε τεπἀοετεά φαγᾶεη- 
παΐΐᾖ. Ἑιαὸ ἀλωὴ 15 α ἐ]γεδήπσ-ῇοοτ ἵπ ΠΠ. 
Ἐ. 499. Ύ. 496. απᾶ εἰδενπετε; οἨ, ταίμες, 
Ά Ῥ]ασο ἵπ {πε ορεπ αἲτ ΤΟΥ {γεβά]πς οί {πε 
6ΟΤΗ. 

92. ἔργα. Ατζοτεία: Ίτοπι ν. 90. Οἶατκε 
ΙΠΙΡΤΟΡΕΣΙΥ {γαπβ]αίες 1ὲ βεὔείεδ. 

96. Λυκάονος ἀγλαὸς υἱός. Ῥαπάστις. 
99. γύαλον. Τπε Ιπίετίου οανΙϐγ οἳ έπο 

Ῥτοαξέρ]αίθ, ννΠῖοὮ Ίνα5 οοπγεακ ουἑννατά. 
Βε]μο]. τὸ κοῖλον τοῦ θώρακος. Τη15 15 1{8 
οΠΙΥ 8εη56 ΙΠ Ἠοπιεγ ; ν/]εηοε {πε ερ]ίμει 
κραταιγύαλος ἵπ Π. Τ. 961. 

100. διέσχε. Ῥοῖ]. ἑαυτόν. ΜαπΥ {8Π8- 
Ἰήνεςδ αγα ἴπας αδεά αξ πεαίετ, νηἩ απ 
εἰαρεῖς οἱ ἐΠῖ5 ῬτοποιΠ: εδρεσῖα]]γ ἄγειν, 
βάλλειν, ἐλαύνειν, ἔχειν, Ἀπᾶ διδόναι. 
Φεο Μαί. ασ. αν. ξ 496. 1. 

109. πέπον. εε οἩ ΠΠ. Β. 295.-- κατα: 
βήσεο. ἜΤ]αε Ιπιρεταίίνε οἳ καταβήσοµαι, 
οπε οἱ ἴπο οἶαθς οἳ γΥετρς5 πιεμίοπεᾷ ο 
ΤΙ. Β. ὃδ. 

119. στρεπτοῖο. Εεαπϊδίε: ἔτυπα στρέφω. 
ΤΈ]ο Ῥγεαδίρ]αίε, πετε σα]]εὰ χιτὼν, νν85 οἳ 
ένο ἸΙπάς, οπε οἱ πγΠῖε οοηβῖεἰεά οἳ α 
ἀἆοαδρ]ε Ἱαππα οἳ Ιπβεχίρ]ε πηεία]; Ἠεποε 
εα]]εὰ θώραξ στατὸς, ος {πε αρτὶφ]έ ὀτεαεί- 
Ρίαίΐε. Τ]ε οί]εσ, σεπεχα]!γ {οτππεά οἱ Π]άε5 
οἳ Ῥεαςίς, 5ἰγεηρίπεπεᾶ ου Ρῖεσες οἳ πῃε- 
{α], οοηππεσἑεᾶ ὮΥ επαίπ5 οἳ ἨουξκΒ, απά 
Ώοχῖρ]ε, 56ΕΠΙ5 {ο Ῥε {]ιαί ν/ηῖο] 15 Ίχεγε 
ἀεποπιϊπαίεά ὮΥ {λε σεπετα] ἴετπι χιτὼν 
στρεπτός. ΟΕ 8 βρεοῖεβ (λετε νενα 
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Δὴ τότ᾽ ἔπειτ' ἠρᾶτο [βοὴν ἀγαθὸς Διομήδης 

Κλῦθί µοι, αἰγιόχοιο Διὸς τέκος, Ατρυτώνη' 116 

Εἴ ποτέ µοι καὶ πατρὶ φίλα φρονέουσα παρέστης 
Δηΐῳ ἐν πολέμῳ, νῦν αὖὗτ) ἐμὲ φίλαι, ᾿Αθήνη" 

Δὸς δέ τέ μ ἄνδρα ἑλεῖν, καὶ ἐς ὁρμὴν ἔγχεος ἐλθεῖν, 

Ὃς μ᾿ ἔβαλε φθάµενος, καὶ ἐπεύχεται, οὐδέ µέ φησι 

Δηρὸν ἔτ᾽ ὄψεσθαι λαμπρὸν φάος ἠελίοιο. 120 

Ὃς ἔφατ᾽ εὐχόμενος' τοῦ ὃ ἔκλυε Παλλὰς ᾿Αθήνη, 

Γυῖα ὃ᾽ ἔθηκεν ἐλαφρὰ, πόδας καὶ χεῖρας ὕπερθεν' 
2 - Ὃ ς / ” , / 5 
Αγχοῦ ὃ ισταμενη ἔπξεα πτεροεντα προσηύδα 

Θαρσῶν νῦν, Διόμηθδες, ἐπὶ Τρώεσσι µάχεσθαι' 
. / η / /΄.. ον 

Ἐν γαρ τοι στήθεσσι µένος πατρωϊίον ἧκα 125 
” ασ ” / ς ’ ὃ / 
Ατροµον, οἷον ἔχεσκε σακέσπαλος ἱππότα Τυδεύς. 

” - Ν -- 

᾽Αχλὺν ὃ αὖ τοι ἀπ᾿ ὀφθαλμῶν ἕλον, ἣ πρὶν ἐππεν, 

Οφρ) εὖ γιγνώσκῃς ἡμὲν θεὸν ἠδὲ καὶ ἄνδρα. 

οὔλιεν. ρανσα]αν ΠάΠΙΟΒ, αοοργάἶησ {0 ]αῖτ 
{ογπιαίΙοἩΣ 5. 10ΟΥ Ἰηδίαπος, {πο θώραξ 
ἁλυσιδωτὸς, κρικωτὸς, ἃο. 3ο Υϊσ. ἄνπ. 
1ΤΠΙ. 467. ἰογίσαπι οοπδεγίαηι Ἰιαπιῖ. Όοπι- 
Ρ8χα ἨΗετοά. ΥΤΠΙ. 61. 

116. κλῦθί µοι. Ἱπ Ἡ. Α. ὁ7. κλῦθι ἵ5 
{[ο]]ονεά Ὦ} α ρεπ]Ἴνε, Τ]ο ἀαίῑνο βεεπ1 
Ἠογε {ο Ὦο αδεά, α5 ἐλε γετρ Ἱπε]αάες {μα 
ποΐίοπ οἱ Τατοι απά αθεἰδίαποὀ. 1Π ἵδ 
ομδεγναβ]ε ἐπαί 16 15 οπ]γ ἵΠ ιο ΙΠΙΡΟΥΑ- 
νο ὑμαξ {115 νονρ Ἰαςδ α ἀοαβ]α οοηδίτιιο- 
ΠοἨ. 

116. µοι καὶ πατρί. Τ]αί 15, πατρί µου. 
Φεε οἨ Π. Δ. 219. 

118. Τ]ιο Βε]ιο]ῖαδέ απάογδίαπᾶς ἑλεῖν ἵπ 
ἴπε 8εη5ο οἱ ἐν χερσὶν ἔχειν, Ιπβίοαά οἱ 15 
πδιια] αοεερίαίῖοι {πίογβσεγε; Ὀτί ἴο 60Π- 
5έγισβίοἩ ἶ5 απ Ιπδίαπσο οἱ ναί 15 εα]]οᾷ Ὦγ 
βναπιπιαγΊαη5 ὕστερον πρότερον, ἵπ ΝΥΠΙΕΗ 
ἴνε οτάεχ οἱ ἐποαρ]Ώέ 15 απὐοΙραξεά, ἔ]νε {νο 
ΤΠΕΠΙΡΕΥ5 Ο6 {μα 5επίεησε Ργοβδεπίίης {]ετη- 
εεἰνες αἰπιπ]ίαπεοιδ]Υ {ο ἴῑπε πηϊπὰ οἳ {λαο 
βροπ]κογ. Ιππί]αχ ΕΧΑΠΙΡΙΕΡ αγο 1Το(πεΠό 
Ιπ Ἠοππες, Όοπιρατο Τ]. Α. 251. Ο. Δ. 
208. 72». ἜΤμαβδ αἱδο Χεπ. ΜΤαεπι. ΤΠΙ. δ. 
10. τροφὴν καὶ γένεσιν. Υπ. Απ. 1. 364. 
ΙΟΥΕΦΠΟ εἶγί αἳ πιαπία ροπεί; ΤοΥ πιωπῖα 
εἴπιογε. Τ]ϊ5 Ἡριτε, ἩοΥενοαΥ, ΠΙΟΣΕ {16- 
απεπ{]γ οσσσ5 1π ο.5ες οἱ ν]ο]επί επιοίίοη, 
45 ἵπ {πο Ῥγεδεπέ Ιηδίππος, απά ἴπ πρ. 
Αδπ. ΤΙ. 969. πιογίαπιιγ, εἰ ἴπι πιεαία αγπιᾶ 
ΓΙαΠΙ1Ι5. 

120. ὄψεσθαι φάος ἠελίοιο. 
Α. 88. 

194. µάχεσθαι. ΤπΆπ. {ου Ἱπιρεγαίνε. 
50 ασαῖπ Τη ν. 190: απά οὐτάμεν Ιπ ν. 192. 
Βεε οἩ Π. Α. 20. Τ]ε νετῦ 15 ταγε]Υ {ο]- 
Ἰουινεά ὮΥ α ἀπθνε νηέ] ἐπί. Όοπρατο, 
Ἰοννενοτ, ν. 244. ὃν. 26. 

197. ἀχλὺν δ' αὖ τοι κ.τ.λ. Έοχ ἴλε 

Φ6ε οἩὐ ΙΙ. 

Ῥχεδεπέ ῬγροῬθ 16 Ίνας πθοεβραΥΥ {]ιαί {ιο 
πποτία] Εἶπι βλοα]ά ο τεπιογοά {οπι ἔ]ια 
6Υε5 οἱ Πϊοπιεά, ἵηπ ογάον ἰμαί Ία πηὶρ]έ 
ἀἰδμπριΙδη {Πα ροᾷ5 πιο νογο ορροδεᾷ 
αραϊηδί Πῖπῃ, α5 {1εγ ἀῑά πο τεπάετ (επῃ- 
5ε]νες σεπετα]]γ νΙδῖρ]ο. 9εο οη Π. Β. 182. 
Α5 5οοἩ 58 {Πῖ5 ΡΙΤΡοβο νας εβεσίεᾶ, 11 
νιοππαίηπσ Ψεπας απά Ματς, ἴ]ε Θομο]αςό 
ΟΡΡΕΥΥΕΡ {]ιαί {λε σΙ[ὲ ννας τεσα]]εά ; απά ἵπ 
τ. 7. 199. Ὠϊοπιεᾷ ἵδ Ισπογαπί νΠείπες 
ἰαασας 15 αΏΙΑΠ οὗ σοᾷ. Τηα5 γεπας αϊδ- 
610565 {ο ποας {Πο ϱοᾷ8 Ἱνπο Ἠεγε οπρασεά 
ασαϊηδί Έχογ, ἵπ Αἄὐπ. ΤΙ. 604. «4αἄερίος; 
παπιφιιο ΟΊΠΙΕΊΙ, «φιῶ ππίπο οὐάμοία ἴπιεπέό 
Λ/Πογίαῖεε Ἰιεδείαί οἶδιις ἐἱδὶ, εξ Πιυπίάα οἵγοιηο 
6ιαἴϊσαί, πιθεπι επρίαα. πι ἴπε β4Π18 ΤΠΒΠ- 
πετ ΜΙέβαςε] ἀΐδεονενς {ο Αάαππ {ο εγεηίβ 
οἱ {ααιπΙί(γ, ἵπ ΜΠίοι, Ῥ. Ἡι. ΧΙ. 411. ἰο 
ποὺζεν αἰφί Ηο]αεῖ γοπι απ εψε ἴ]ια 
Πϊπι γεπιοτεῖ. Βοπιενηαέ ραχα]]εὶ απε {με 
εχαΤηΡΙε5 οἱ Παρασ απά Ῥα]ααπι ἴπ έε Ο]ά 
Τεςί. «επ. πχ. 14. ΝαάπΡ. κκ. 91. Οοπι- 
Ρατο αἱ5δο Ίωακο αχὶν. 5]. ΔΡοΙ. Τεχ. 
ἀχλύς' ἡ τῶν ὀφθαλμῶν σκότωσις. 

128. ὄφρ' εὖ γιγνώσκῃς. Τ]ε αῬ]απο- 
νε πποοά, ψἩ ἔα Ῥαγσ]ες ὄφρα, ἵνα, 
απᾶά {πε κο, 15 εοττεσί]γ α5δεᾷ οΠΙγ α1ἴεν 
γετῦς οἱ Ργεδεπί ον {πίατε, απά {πε ορίᾶ- 
νο α[ἴεν νετΏς οἱ ραδί πιο. Ἆεο οἨ Π]. 
Α. 26. Τη 08565, ΠΟΥΥΘΥΟΥ, π]ογε {ο νετΡρ 
νγμ]σ]ι ἀερεπάς απροπ {πε σοπ]ποίῖοτ. 81/8 
α Ῥτεδεπί αοῖοη, {πο εαρ]αποίνε πιαΥ Ῥο 
πδεᾶ, {]λοασ]; ἔπο Ῥγεσθαϊπᾳ νετΡ Ῥο ἵπ {με 
ραδί ἄππαο. Τ]5, ἵπ {με Ῥτεβεπί Ιπδίαπος, 
{1ο νεχΡὮ γιγνώσκῃς ἀεποίθΒ α Ῥγεβεπί «0ἩΠ- 
56 πεποε οἱ {λε ρᾳβθί βοίίοη, ἀχλὺν ἄφελον. 
Τε ἀῑδποίῖοτ ν]] Ῥε ε]εατ]γ βεεπ ὮΥ οοπΠι- 
Ῥατῖης α ραβδαρο οἳ Ῥ]αίο 1π χείεγεπσθ {9 
ἐ5 αοῖοη οἱ ΝΠποεννα»; Α]οῖρ. ΤΙ. ἴπ ᾖπο. 
ὥσπερ τῷ Διομήδει φησὶ τὴν ᾿Αθηνᾶν 
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Τῳ νῦν, αἲ κε θεὺς πειρώμενος ἐνθάδ᾽ ἵκηται, 
- . 

Μή τι σύγ᾽ ἀθανάτοισι θεοῖς ἀντικρὺ µάχεσθαι 190 

Τοῖς ἄλλοις' ἀτὰρ εἴ κε Διὸς θυγάτηρ ᾿Αφροδίτη 
᾿Ελθῃσ) ἐς πόλεμον, τήν γ οὐτάμεν ὀξέί χαλκῳ. 
Ἡ μὲν ἄρ᾽ ὣς εἰποῦσ᾽ ἀπέβη γλαυκῶπις ᾿Αθήνη. 

Τυδείδης ὃ ἐξαῦτις ἰὼν προµάχοισιν ἐμίχθη" 
Καὶ, πρίν περ θυμῳ μεμαὼς Τρώεσσι µάχεσθαι, 1356 

Δὴ τότε µιν τρὶς τόσσον ἕλεν μένος, ὥστε λέοντα, 
ο ερ Ν λ ος ο) ιό ». 
Ον ῥά τε ποιμὴν ἄἀγρῳ ἔπ᾽ εἰροπόκοις ὀῖεσσι 

΄ ” .) ῴ -- « ή ” 9 ΄ - 

Χραύσῃ μέν τ᾽ αὐλῆς ὑπεράλμενον, οὐ δὲ δαµάσσῃ 
- 5 ο 

Τοῦ μέν τε σθένος ὥρσεν, ἔπειτα δέ τ) οὐ προσαμύνει, 

᾽Αλλὰ κατὰ σταθμοὺς δύεται, τὰ ὃ ἐρῆμα φο[δεῖται' 
Αἳ μέν τ᾽ ἀγχιστῖναι ἔπ᾽ ἀλλήληῃσι κέχυνται, 
Αὐτὰρ ὃ ἐμμεμαὼς βαθέης ἐξάλλεται αὐλῆς. 

Ὃς μεμαὼς Τρώεσσι µίγη κρατερὸς Διομήδης. 

ἜΕνθ) ἔλεν ᾿Αστύνοον καὶ Ὑπείνορα, ποιμένα λαῶν' 
Τὸν μὲν ὑπὲρ μαζοῖο βαλὼν χαλκήρεϊ δουρὶ, 1460 

Τὸν ὃ ἕτερον ξίφεῖ µεγάλῳ κληῖδα παρ᾽ ὦμον 

Πληξ” ἀπὸ ὃ αὐχένος ὤμον ἐέργαθεν, ἠὸ ἀπὸ νώτου. η 4 .. ϱΥ 2 
3 ’ 

Τοὺς μὲν ἔασ᾽, ὃ ὃ "Α[βαντα µετῴχετο καὶ Πολύειδον, 
Ὑἱέας Ἐὐρυδάμαντος, ὀνειροπόλοιο γέροντος' ς ϱ 2 

- " ) Τοῖς οὐκ, ἐρχομένοις. ὁ γέρων ἐκρίνατ' ὀνείρους, 

Ὅμηρος ἀπὸ τῶν ὀφθαλμῶν ἀφελεῖν τὴν 
αχλὺν, ὄφρ εὖ γινώσκοι ἡμὲν θεὸν ἠδὲ καὶ 
ἄνδρα. Ἠετε ἔἶιε αοξῖοη 15 πο Ίοπσεν Ργε- 
5οη{, αηᾶ ὄφρα γιγνώσκῃς νγοι]ά Ῥε αβ8ο]65- 
οἶδπι. Τέ Ἰα5δ Ῥεεῃ αἱγοιᾶγ οΏδεσνεᾶ, Ἠονν- 
ενου, ἐαί Ἠοπες, ΙΠ {Πε εατ]ῖεν βίαίε ος 
{πε Ἰαπσιασο, ἀῑά πού αΊνγαγς αἀμετε {ο {πα 
πὶοθί]ες ο{ σγαπιπηα σα] οοηβδίσαςσοΠ. Όεε 
Μαΐ0. αγ. ατ. ξ 518. 

199. πειρώµενος.  (ωπφτερις Ῥηρπα. 
ἨΕΥΝΕ. ὮῥΡαΡΡΙΥ σοῦ. Π. Υ. 949. οὔ οἱ 
θυμὸς ἐμεῦ ἔτι πειρηθῆναι Ἔσσεται. 

196. µεµαώς. Ἐοτ µεμαότα, ἵῃ ΤΘΙΕΥΕΠΟΘ 
{ο Τυδείδης 1π ἴε Ῥγεσεάϊησ, Ἰπδίθαά οἳ 
µιν ἵπ {με 5ασσεεᾶῖηπσ Ἠπθ,. ΓΙ έλα {ο]- 
Ἰον]πς βἰππϊ]ε «οπἹρατο Ὑπσ. {π. ΧΤΙ. 4. 

198. αὐλῆς. «4 5Ίισερ-ρεη. Ἐτορετ]γ, απ 
ποΙΟΒΙΥεΕ επροβεᾷ {ο ἴ]ο ποἰπᾶ; ἴτοπι αὔω, 
αρίγο. εε οἩ ΤΙ. Ω. 161. Τπε οτ]ᾶςς, απ- 
οἰεπύ απά πποᾶεγη, Ἠανε ταῖδεά Ἰηδέεαά οἳ 
γεπιονῖπςσ ἀηΠοι]έῖες ἵπ ἐς Ῥαδδασο, νο] 
16 {η Ιί5ε]Ε εαβμοΙεπ{]γ Ιπ{ε]]Ισίρ]α. 

199. τοῦ. Ῥοαῖ]. λέοντος.--προσαμύνει. 
Φα]. Γαείογ.---ΟΕ ἴἶιε {ογοε οξ {ία ρατῆσ]ε 
τε ἵη {ΠῖΦ Ἰϊπο 59ο οἩ ΤΠ. Α. 8Ι. 

140. σταθμούς. Ῥ]ανα] {ου βἴησα]αν. 
Ὀεο Μαίΐ0. ατ. αν. ξ 992. ἘπδίαίΠ. σταθ- 
μοί τὰ ἓν τοῖς ἀγροῖς ζωοστάσια, αἱ 
ἐπαύλεις' καὶ ὅλως κατοικίαι ἀγροτικαί. 
Ληρ]ιοὲ : α ελερ]ετᾶ”» οὐ. Ἡ. Β. 470. σταθ- 

150 

μὸν ποιμνήϊῖον. Όοπιρατε Ο. Τ. 451. 
Ξ. 960. ΈἘπατ. Ἐ]μες. 4].--- τὰ ὃδ ἐρῆμα 
φοβεῖται. ἈῬο]ο]. Ψεπεί. πρὺς τὸ σηµαι- 
νόμενον, καὶ οὐ πρὸς τὸ ῥητὸν τοῦτο 
ἐπήγαγεν. ἈῬεε ον Ειπῖρ. Ῥμωῃ. 1905. 
Ῥεπί. π. Ρ. 77. Τηετε 15 πο οσσαδῖου, 
να ἘπδίαΙΜαΒ, {ο 5αρΡρΙΥ πρόβατα οἨ 
θρέµµατα. 

141. αἳ μὲν τ’ ἀγχιστῖναι κ.τ.λ. Τεν 
ατο ἑωπθ[εά ἰοφεί]αγ, οπε ποπ αποίᾖεν, ἵπ α 
λεαρ: απᾶ λε οι, Ἠανίπσ βε]εοίεά Ἠῖ5 
ΡΤ6Υ, γείϊπε Ίγοπι λε οί. Ἀσμο]. τὸ 
αγχιστῖναι δηλοῖ μὲν τὸ πυκναί' γίνεται 
δὲ παρὰ τὸ ἄγχι ἐστάναι, ὃ ποιοῦσιν αἱ 
δῖες, διὰ φόβον πυκνούµεναι. Απά αρηΐη : 
κέχυνται" κεῖνται ἀθρόαι. Όοπιρατε 04. 
Χ. 987. 989. Τπε Ἰαδέ οἳ ἴἴιεδε Ιπος 15 
ΏΊ6ΓΕΙΥ οιπαππεηί{α], απά 16 ἶ5 5αρροδεά Ὦν 
8ΟΠ18 {ο νε βριγίοι5; Ῥιαΐ {Πε {νο πιαδί αέ 
α] ενεηί5 ρίαπά οἱ Τα]] {οσείποτ, αξ ἴε 
αγίϊσ]ε, Ἱ. 6. ἴπε Ῥτοποιη Ιπ {ια τε]εσίεᾶ 
πο, 15 εν]ἀεπί]γ ορροδεά {ο αἳ δ’ ἄγχισ- 
τῖναι ἵπ λε ρτεοεᾶϊῖπς. Τπ ἐμμεμαὼς ἴἶιε 
Ῥτεροβίέίοη 15 τεάαπάα η, 

146. κληῖδα. Ἰοπῖσε {ον κλεῖδα, έλα σοῖ- 
ἴαγ-θοπε. ἴπ Π. Φ. 117. κληῖδα παρ) αὐ- 
χένα. 

1560. πο ρατοαῖρ]ε ἐρχομένοις πηαδί Ὦο 
ἴα]κεπ αἈβο]αίεΙγ; οσιπέίδις, Ἱ. Θ. σι ἂά 
Ῥο]]απα αὐϊτεπί: 38 Ἱπίνα ν. 198. Απά, ἵπ- 
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᾽Αλλά σφεας κρατερὺς Διομήδης ἐξενάριξε. 

Βῆ δὲ μετὰ Ἐάνθον τε Θόωνά τε, Φαίνοπος υἷε, 
. / ο ο , , .. - 
Άμφω τηλυγέτω' ὃ δὲ τείρετο γήραϊ λυγρῳ, 

Υἱὸν ὃ) οὐ τέκετ᾿ ἄλλον ἐπὶ κτεάτεσσι λιπέσθαι. 

Ἔνθ' ὅγε τοὺς ἐνάριζε, φίλον ὃ ἐξαίνυτο θυμὸν 
7 ΄ ΄ ἐν η ΄ 9 / Ν 

Αμφοτέρω, πατέρι δὲ γόον καὶ κήδεα λυγρὰ 

155 

- .) ) 5 .] ΄ / ώ / 

Λεῖπ” ἐπεὶ οὐ ζώοντε µάχης ἐκνοστήσαντε 

Δέξατο. χηρωσταὶ δὲ διὰ κτῆσιν δατέοντο. 
α Ὠ Ἔνθ' υἷας Πριάµοιο δύω λάβε Δαρδανίδαο 

/ 

Εἰν ἑνὶ δίφρῳ ἐόντας, ᾿Εχήμονά τε Χρόμιόν τε. 
Ὡς δὲ λέων ἐν [ουσὶ θορὼν ἐξ αὐχένα ἄξῃ 

’ ὧὼν ΔΝ / / ’ . 
Πόρτιος ἠὲ [βοὺς ξύλοχον κάτα [}οσκοµμενάων 
1] . ! εν 

Ὃς τοὺς ἀμφοτέρους ἐξ ἵππων Τυδέος υἱὸς 
. - », ”’ ν κ αρ - 

Ῥῆσε κακῶς ἀέκοντας, ἔπειτα δὲ τεύχε ἐσύλα 

160 

ππους ὃ) οἷς ἑτάροισι δίδου μετὰ νπας ἐλαύνειν. 165 
. / ει] - 

Τὸν ὃ' ἴδεν Αἰνείας ἀλαπάζοντα στίχας ἀνδρῶν, 
-- ὃ) ’ ”/ ’ κ ν Ν λ ́ 3 [ή 

Ῥη ὃ ἴμεν ἄν τε µάχην καὶ ἀνὰ κλόνον ἐγχειάων, 
/ | 

Παάνδαρον ἀντίθεον διζήµενος, εἴ που ἐφεύροι. 
ή ’ ’ 3 

Εὖρε Λυκάονος υἱὸν ἀμύμονά τε, κρατερόν τε 
Στη δὲ ’ ϱ) ο) - ”/’ , 2 , ὐὸ - 

ἢ δὲ πρόσθ) αὐτοῖο, ἔπος τέ µιν ἀντίον ηῦδα 
/ -- .. 

Πάνδαρε, ποῦ τοι τόξον ἰδὲ πτερόεντες ὀϊστοὶ, 
τσ / / ο 3 Καὶ κλέος, ᾧ οὔτις τοι ἐρίζεται ἐνθάδε Υ ἀνὴρ; 

ή 5 
Οὐδέτις ἐν Δυκίῃ σέο γ΄ εὔχεται εἶναι ἀμείνων ; 

᾽Αλλ’ ἄγε, τῷὸ ἔφες ἀνδρὶ [ῥέλος, Διῖ χεῖρας ἀνασχὼν, 
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Ὅστις ὅδε κρατέει, καὶ δὴ κακὰ πολλὰ ἔοργε 175 
- - - » 

Τρῶας, ἐπεὶ πολλῶν τε καὶ ἐσθλῶν γούνατ’ ἔλυσεν᾽ 
’ 

Εἰ µή τις θεός ἐστι κοτεσσάµενος Τρώεσσιν, 

ἀοεά, ἔρχομαι ἵ5 {γεφπεπί]γ αςεᾶ {ο βἱσηΙ{γ 
αὐεο. Ο0οπηρατο ΤΙ. Μ. 945. Ο. 291. Ῥ. 74]. 
Υ. 24. απά εἰβενμετο. Τε ἀῑΙΙοιΙΟΥ, νν]σ] 
πο οοπιπιεπ{α{ου5 Ἰανο εχρετίεποες 1π {Πί5 
Ἠπε, αγο5ο ἴτοπι οοπβίγαῖπσ ἴπε αἀνετο 
οὐκ νί] ἐρχομένοις, Ἰπβίεαά οἱ ἐκρίνατο. 
Τε οπ]γ ταῖοπα] Ππίετρτγείαίοη οἱ νν]]ο]ι 
ἴπο Ῥαβδασο αἀπιῖίς, 15 5: ΓΠιγγάαπιας 
αᾷ πεφ[εσίεᾷ {ο επιρ[ου ἴ]ιε φίᾖ[ι οἱ ἀἴοϊπα[ίοτ 
ὂψ ἄγεαπις, ἵπ οτἀεν {ο αβεογίαϊπ {με {αΐο οἳ 
Ἠ]5. 6015, αἲ {]ιο ἐἴπιε οἱ ἐ]ιοῖγ ἀεραγίιτε {ο ἴ]ια 
Ίαν. 

169. τηλυγέτω. εο οἩ ΤΠ. Γ. 175. 
154. ἀμφοτέρω. Τ]18 15 έπο ασοιβα{ῖνε 

πα]; απά ἴ]ε οοπβαἹσβοῦ 15 βἰππ]]ατ {ο 
Ἡ. Α. 182. 

168. χηρωσταί. ἙΥ 5 ἔετη Ίνεγθ ἆθ- 
βἰσηαίοὰ {πε πεατεςέ θασν]ν]πς τε]αίῖοης οί 
α Γαπη!]γ, 1π γγη]οὮ {ποτε γγεγε πο Ἰεριήπιαία 
ος αἀορίεά ο]Ι]άγεπ {ο 5ιιοσεθὰ {ο {Πε Ροβ- 
ΒΕ5ΡΙΟΠ6. Ῥομο]. ΨΠ]οίδοπ : οἱ τὸν χῆρον 
οἶκον διανεµόµενοι κληρονόμοι. Το ἀῑε 

Ίπαπφετο βο[εί. 

ποια απ Ἠεῖγ ν/ας Ἰου]κεά προ, ἵπ ἴοςδα 
Ἴπῃθβ, 5 α. 5οατοο οἱ αἀάϊβοπα] τερτεῦ. 
Όοπιραχε Ῥιπά. Ο]γπιρ. Χ. 106. 

161. ἐξ αὐχένα ἄξῃ. Α ἰπιεβῖς {οχ ἐξάξῃ, 
Τὲ6 15 οῬβοτναβ]α, (μαῦ ἨΗο- 

ΊΠ6ΘΥ οοπβδίαΠ/{]Υ δες ο ςαρ]αποίίνο ἵπ 
6ΟΠΠΡΗΤΙΡΟΠΒ, {ἴεν Ρατίσ]ες οἱ αἲἱ Ἰᾳπάς, 
α5 ἀεποῦπς α ἐπ]ηπσ οἱ πβια] οοσιχΥεΠςΘ. 
Τῆπας αἶδο, νη(Ἡ {λα τε]αίναο ὃς, 8αργα ν. 
198δ. ὮΤηϊ5 οοπβίγαοίῖοη 15 απα]οποα5 {ο 
Ενας νηἩ ἴπο Ῥατίοιες ὅταν, ἐπειδὰν, 
ἅο. Ἀ6ε οι Ἡ. Α.168. Μαίΐι, αν, απ. 521. 
008. 5. 

164. βῆσε. 
οἨ Π. Α. 144. 

174. Δι χεῖρας ἀνασχώων. Ῥεε οἩ ΠΠ. 
Α. ὁ5]. Τι {μῖς αἀάνεδ νε τεοορηῖ5ο αἲ 
οπ6ς {πο Ῥτοίοίγρε οἳ πε Ρΐμςφ ἄἴπεαε οἳ 
γρ. 

177. εἰ µή τις θεός ἐστι κ.τ.λ. ΤΠϊ8 
πηβέ Ὦθ τε[ετγεά {ο ἴἶιο ννοχάς τῷδ' ἔφες 
βέλος, Ίπ ν. 174. 

1εοίάεγε κο, ἀε]εοί. Ῥεε 
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Ἱρῶν µηνίσας' χαλεπὴ δὲ θεοῦ ἔπι μῆνις. 

Τὸν ὃ) αὗὖτε προσέειπε Λυκάονος ἀγλαὸς υἱός' 
Αἰνεία, Τρώων [ῥουληφόρε χαλκοχιτώνων, 180 
Τυδείδῃ µιν ἔγωγε δαΐφρονι πάντα ἐἴσκω, 

᾿᾽Ασπίδι γιγνώσκων αὐλώπιδί τε τρυφαλείῃ, 
ζ Ξ Ίππους τ᾽ εἰσορόων' σάφα ὃ οὐκ οἵδ, εἰ θεός ἐστιν. 

Εἰ ὃ) ὄγ ἀνὴρ. ὃν φηµι, δαΐφρων Τυδέος υἱὸς, 
Οὐχ ὅγ᾽ ἄνευθε θεοῦ τάδε μαίνεται, ἀλλά τις ἄγχι 185 
"Ἑστηκ ἀθανάτων, νεφέλῃ εἰλυμένος ὤμους, 

Ὃς τούτου [έλος ὠκὺ κιχήµενον ἔτραπεν ἄλλῃ. 

Ἠδη γάρ οἱ ἐφῆκα [ῥέλος, καί µιν βάλον ὤμον 
Δεξιὸν, ἀντικρὺ διὰ θώρηκος γυάλοιο" 

Καΐ µιν ἔγωγ ἐφάμην ᾿Αϊδωνῆϊ προϊάψειν, 190 
Ἔμπης ὃ οὐκ ἐδάμασσα θεός νύ τις ἐστὶ κοτήεις. 
“ 2 2 / . 6 -- »3ὸ / . 
Ίπποι ὃ οὐ παρέασι καὶ ἅρματα, τῶν κ᾿ ἐπιβαίην 

᾽Αλλά που ἐν µεγάροισι Λυκάονος ἔνδεκα δίφροι 
Καλοὶ, πρωτοπαγεῖς, νεοτευχέες ἀμφὶ δὲ πέπλοι 

Πέπτανται' παρὰ δέ σφιν ἑκάστῳ δίζυγες ἵπποι 105 

Ἔστα ἵ λευκὸν ἐρεπτό ὶ ὀλύρα στᾶσι, κρῖ λευκὸν ἐρεπτόμενοι καὶ ὀλύρας. 

178. ἱρῶν. νε πιαδέ ΞΠΡΡΙΥ ἕνεκα. Τε 
ἀπίγ οἳ πχεπ {ο ἰλό σοᾷς 5εεπι {ο Ἠανε 
οοπβὶςίεά, αοοογάΊπςσ {ο Ἠοππεσ, επῖτε]γ ἴπ 
βαογίῃσοθ. Ῥεγεγα] οίπεγ τηατ]ς5 οἱ Ποποις, 
βαε] α5 50ΠΡ8, ΥΟΝ5, ὅο. 56ΕΠΙ {ο Ἠαγυα 
Ῥεεῃπ σταίε{αἱ {ο έπεπα ; Ῥαΐ 5αοτίῃσες, Ῥεί- 
{οττηεά οἵ πεσ]εοίθᾶ, ννεγε αἶοπε εΠεοτια] 
{ο {πε 8466858 ος {πατε οἳ απ επθετρτίςο. 
Οοπωρατε Ἡ. Α. 474. 1. 650. εἴ ραξεῖπι; απᾶ 
56οε ΜΙ{οτά”5 Πἱ6/. ο{ ἄτεεσε, νο]. 1. Ρ. 115. 
Ύα εαπποί Ἠε]ρ τεπιατκῖπσ (νε εἰτικῖηπσ 
ἀϊβετεπος 1π {Πῖ5 τεβρεοί Ῥείσεεπ ἴ]ε εατ]Υ 
Ἠεαίλεπ παἴΙοΠ5, απᾶ {Πε Ῥεορ]ε οἱ {πε έγαε 
οά ; πιογε ραγΠσπ]ατ]γ α5 {με τῖ(ες {πετη- 
εε]νες ονΙἀεπί]γ οπἱρἰπαίεᾶ 1π {χε 5αΠΠε Ρτ]- 
πηερνα] 5οπχςς8. 66 Ῥεα]πῃ Ἱ. δ. Π. 16. τί] 
Έπα ε]οεῖπς επίϊπιεπ Ίνα ΤΙΔΥ ΟΟΠΙΡΩΤΕ 
Ονιά. Ττϊςε,. Υ. Ρως τα]εί Ἰπιπιαπὶς οἴγίνις 
γα ἄεὶ. Ῥεπεσα: «γτανὶς ἵνα γεφαπι εν : 
φπαπίο πιαπὶς ἀῑεῖ, φιῖ γει γεσωπι. ΌὉοπιρατε 
8]5ο Ἐ5. Π. 19. χο. 11. 

182. ἀσπίδι γιγνώσκων. Ἐον διὰ ἀσ- 
πίδος. 39 ΒορἩ. 4. Ο. 998. αὐδῇ δ' αὐ- 
τίκ ἔξεστιν μαθεῖν. Βϊπαῖ]αν Ιηβδίαποθβ 
ἈΡοαπᾶ. ἘῬαί 5εε Μαείι, αν, ατ. ξ 401. 9. 
ΟΥ. 1.--ΟΕ {ο αὐλῶπις τρυφαλείη, 5ε9 
ο ΠΠ. Τ. 907. 

186. νεφέλῃ εἰλυμένος ὤμους. Ἠοταξ. 
Ο. 1. 5. 9]. Ύζε οαπᾶεπίες Ιπιεγος απεῖς- 
ἔις 4πσιγ 4γοῖῖο. 

187. τούτου βέλος κιχήµενον. Τ]ιε αγ- 
οι αη]ῖο]ι γεασ]εα ἠίπι. ἴτπ ΤΠ. Λ. 461. λε 
Ρεμ] νε, πΥΠΙοἩ Ἠετε ἀερεπᾶς προπ {με Ραί- 
Ωοαῖρ]ε κιχήµενος, ἶ5 οπαέεά, απἀ, {ο 6ΟΠΙ- 

Ῥ]είο {ἶνο οοπδίτπσίῖοπ, {Πε νετΏ φθάνω ἵΒ 
{ο]]οννεά ὮΥ έῑε Ῥγοποαπ 1π {16 αεοαςξαΐΐνο. 
Α{ίου ἄλλγ, νο τωιδί 5αΡΡ]Υ ὁδφ, α5 ἵῃπ Ἡ. 
Α. 120. 

190. ᾽Αϊἰδωνῆϊ προϊάψειν. 366 οἨ Ἱ. Α. 
9. Βεμο]. ᾿Αἴδωνῆῦ τῷ "Αιδῃ. Ἔπε {οτπι, 
{ποασῃ 5οππενλαί ταΥΕ, τεσαχ5 ἵπ Π. Υ. 61. 
5ο 45ο 4ς5ομ. Ῥενε. 654. ΒορΠ. 64. Ο. 
1560. ΟΕ ἔμπης, ἵπ Όιε πεχί Ἠπε, 8εε ΟΠ 
1. Α. 562. 

195. ἵπποι ὃ) οὐ παρέασι κ.τ.λ. Τ]μετε 
ΒΘΕΠΙ5 {ο Ὦε πο ΙΠΙπΙεάΙ8ίε ϱοΠΠεΧΙΟΠ Ῥε- 
Ώννεεπ {]ῖ5 Ῥατί οἱ {πο 5Ρεες]ι οἱ Ραπάαταβ 
απά έε ῬτεσεάΙπς. Ἠεγπε οΡ]εείς {ο 1έ, ἲ8 
Ἰοᾳμασῖοας απά ΈΤεςοπιε, απά οοηβῖἆετς 16 
35 αη Ιπίεγρο]αίῖοπ οἳ 5οπιε ]αΐετ τηαρθ- 
οαϊξί. ΤΠεςδε Ἱεηρίπεπεά Παταπριαθβ, Πον)- 
6Υ6Υ, 1ὖ6 ποί ΙποοηβΙςίεπίέ ση πε πιβή- 
ηΕΥ5 ο{ {πε Ἠετοίς ασε5δ; απᾶ {πε παΥταίοη 
16 Ῥεγί{αεςί]γ 5αϊέεᾶ {ο ἴε εΠατασίετ οἱ Έαπ- 
ἀατις. 

196. κρῖὶ. ὮΥ} αροεοΡε, πο (5αγ5 Εαδία- 
ΕπΙαβ) {ποπι {Πε {επιϊπίπε κριθἠ, Ῥαέ {ια 
πεπίεχ κρῖμνον, α θεαταεά [ἰπᾶ οἱ σγαῖπ, 
ΠηΟ5ί ῬτοβαΡ]γ δατίεή. Ώαταπι 5ΙΡΡΟΡΕΒ 
Έναί, να ἔπε ερ]]εί λευκὸν, πα πνμ]ο]ι 
16 15 α5ια]]γ {ουπά ἵπ Ἠοπιεν, 16 βἰσπΙΠεβ 
οαίΐς; Ῥαΐ Ἱέ 15 οετίαϊη {αι ἴῑπε οαδίετῃ 
πα οης {εὰ {λεῖτ Ἠουςδες νηΙέ] Ῥατ]εγ. εε 
1 Κίπρε Ἱν. 25 : απά «οπἹρατο Ἠετοά. ΤΙ. 
96. Ὠ/ε ατε Ιπ[ογπιεᾶ αἱξο Ὦγ Ἡαβεε]απϊςί, 
ἵπ Ἠ]5 Τταγνε]ς (Ρρ. 129), πα οἹ {με Ρ]αΐπ8 
οἱ Πετίοεμο {πε Αταῦς 5{] στον’ Ῥατ]εγ {ου 
{λεῖχ Ἠο9υθθΒ. Πέ ἶ5 ῬτοραΡ]ε {λμαί ἴ]ιε αᾱ- 

“κά «ος 
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΄Ἡ μέν µοι µάλα πολλὰ γέρων αἰχμητὰ ΔΛυκάων 
3” ’ .) ” ΄ ολων - ο Ερχομένῳ ἐπέτελλε δόµοις ἐνὶ ποιητοῖσιν 
“Ἱπποισί μ ἐκέλευε καὶ ἅρμασιν ἐμβε[βραῶτα 
3 ; ν αι τς ’ . 
Αρχεύειν Ἑρώεσσι κατα κρατερας ὑσμίνας 200 

᾽Αλλ) ἐγὼ οὐ πιθόµην,---ἧτ᾽ ἂν πολὺ κέρδιον Πεν;--- 
ιο, νὰ ’ ’ -- 

Ιππων φειδόµενος, µή µοι δευοίατο φορβῆς, 

᾿᾽Ανδρῶν εἰλομένων, εἰωθότες ἔδμεναι ἄδδην. 

Ὃς λίπον, αὐτὰρ πεξὸς ἐς Ίλιον εἰλήλουθα, 
υπ / 

Τόξοισι πίσυνος' τὰ δέ μ’ οὐκ ἄρ᾽ ἔμελλεν ὀνήσειν. 2056 

ἼἨδη γὰρ δοιοῖσιν ἀριστήεσσιν ἐφῆκα;, 
Τυδείδῃ τε καὶ ᾿Ατρείδῃ, ἐκ ὃ ἀμφοτέροιῖν 
᾿᾽Ατρεκὲς αμ ἔσσευα [αλών' ἤγειρα δὲ μᾶλλον. . µ Ύ 

-ε -- »! 2 9 / 2 / ό 

Τῳῷ ῥα κακῇ αἴσῃ ἀπὸ πασσάλου ἀγκύλα τόξα 
”/’ -ς ’ ϱ/ 3”! 3 ε) 9 
Ηματι τῳ ἑλόμην, ὕτε Ίλιον εἰς ερατεινην 210 

Ἡγεόμην Τρώεσσι, φέρων χάριν Ἔκτορι δίῳ. 

Εἰ δέ κε νοστήσω, καὶ ἐσόψομαι ὀφθαλμοῖσι 

Πατρίδ ἐμὴν, ἄλοχόν τε, καὶ ὑψερεφὲς µέγα δῶμα, 
Αὐτίκ' ἔπειτ' απ᾿ ἐμεῖο κάρη τάµοι ἀλλότριος φὼς, 

Εἰ μὴ ἐγὼ τάδε τόξα φαεινῷ ἐν πυρὶ θείην͵, 215 

Χερσὶ διακλάσσας ἀνεμώλια γάρ µοι ὀπηδεῖ. 
5 ορ 

Τὸν ὃ αὗτ᾽ Αἰνείας, Τρώων ἀγὸς, ἀντίον ηὔδα 
δ οὗ 3 τν ε / ο ομο ἡλλ 

Μηδ οὕτως ἀγόρευε' πάρος ὃ οὐκ ἔσσεται ἄλλως, 

1εείῖνε λευκὸν 15 αβεᾶ ἵη εοπἰγαᾶΙβεῖποξῖοη 
ίο αποίΠεχ βρεσῖεΒ οἱ ρναῖΏ, ομ]]εά µελάν- 
θιον, απᾶ Ὦγ ο Πας Υἱφεία. Ἠ/ Πείεν 
Όια ὀλύραι νετε α λεγὸ οὗ α. φγαῖΐη, 15 ποῦ 
εαδί]γ ἀείετπιϊπεᾶ, Ἐπβίαί]ήας 86ΕΠΙ5 {ο 
ἑμ]π]ς Τέ α βρεοῖες οἳ γήε; απᾶ 5ο ΡΙΙΠΥ 
(3. Η. ΧΥΤΙΠ. 8), κν]ο εχρ]αϊπς 1έ ὮΥ 2εα 
απᾶ αρίποα, απᾶ οΏβετνες /ηπιοπέὶς οαγὶ α 
1Ποππεγο ἀῑσία. Ίπ Ἐζεις. ἵν. 9. ΤΧΧ. Τί 18 
Εἴνεη α8 {χε Ιπέεγργείαίίοη οἱ ἐπο Ἡεργεν; 
6ἀιβηπιοίίι, ννλ]ο] νο ἐγαπβ]αίο ᾖίολες; Ἱ. Θ. 
φείο]ςν. ἘῬταί 16 5ΕΕΠΙ5 πιοδί Ῥτοβαβ]ε ἐῑιαί 
Ἠοππον Ἰπίεπᾶεά ο ρναῖηπ οα]]εᾷ αρεῖέ. 
Φεο (εκ Πἱεγοδοί. τ. 11. Ρ. 99. «Ἰθγοπι. 
Οοπιπιεπῖ, οη. Ἐνεῖς. {. 11. Ρ. 722. Αίίου 
α], Ἠονεγετ, ἴπε απεβθῖοη 15 ππεγο πΙαΜ{εχ 
ΟΕ οιιγ]οδ!(γ. 

903. ἵππων φειδόµενος. Επδίαίλῖας Ἠας 
ἰοἑα]]γ παϊδιπἀετδίους {Πῖ5 Ραββασε, ἵπ αἰέτ]- 
Ῥαθΐπρ {9 οοπάπεξ οἱ Ῥαπάατις {ο ραχβί- 
ΙΟΥ», οἱ νΥμ]ε]ι ἔ]λετε 15 πο ΤΕΑΡΟΠ {ο β4ρ- 
Ῥοβε Ἠϊπα σιΙ]ίγ. Τ]ε Ρ]αΐη βεη5ο οἱ {λα 
ΝοχάΒ, απά λε αἀάϊίυπα] εκρ]απαίίοη ος 
{πεπα ἴπ ἴε {ο]]οννῖης Ἰϊπο, ογ]ἀεπί]γ τείεν 
{ο πο ἀἰβποι]6γ οἱ Ρνοουσῖηςσ Ῥχογοπᾶςς 1π 
α Ὀερίεσεὰ οἶίγ. 

205. εἰλομένων. Τη πχῬο ὑποζμκίς: [τοπα 
εἴλω, ἰο εἰνιέ πρ, ἰο οοπΏπε: Ἀπᾶ 90 ἵπ . 
Σ. 2307. Ω. 165. Ἠεποε, ὮΥ απ ΘΛΒΥ {Γ4Π8- 
18ἱοΠ, {ο οο[]εοὶ, {ο αθθοηιὺ[ε: Ἱηίτα ν. 182. 

η {ο Β6ηΠβ8ο οἱ {Πῖδ Ῥαββαρε, Ἠεγπο 
6ΟΠΙΡάΥΕΡ, α{ίετ οδρρει, Ηετοά. Ι. 190. 
ἑσσωθέντες τῇ µάχῃ κατειλήθησαν εἰς τὸ 
ἄστυ. --- ἄδδην. Ίο αἰείψ. Ῥοείϊεὸ {99 
ἄδην, ἔτοπι ἄδω, εαἴΐο. 

908. ἀτρεκὲς αἷμα. Ῥαπάατας βαὖὐ5 Τε 
16 5γο ἐλαί 16 Ίνας γεαῖ Ῥ]ουά {μαί {οἱ]ουνεά 
Ἠῖ5 αὐτον/ ; Ῥεσαιβδο 16 ν/α8 αποϊεη{]γ α ο118- 
ίοπι, Ῥαγοπ]ατ]γ απποπΠς ιε Ῥρατίαις, {9 
Ἠανο ογπαππεηί5 απᾶ Πραγεβ οἳ α Ῥριχρ]θ 
οοἶοατ οἩ {λεῖτ Ῥτεαβί-ρ]αίε5, ἰμαί (ια 
Ῥ]οοά {1εγ Ἰοδί πηὶσΠί ποί Ὀο ΡεεἩ ΡΥ {ο 
Βο]άϊ6τς, απᾶά θεπά {ο {μεῖτ ἀϊδεοιταρεπιεηί, 
Ῥ]αίατο], ἵπ Ἠ18 Γπου, Γ/ασοη., ἴ8]κθ8 ποίῖσε 
οἳ 05 Ροϊπί οἳ απαπΙ(γ. ῬοΡΕ,. Βομο]. 
γΠ]οῖς. οἩ. 1. Λ. 459. Λυκοῦργος ἔνομο- 
θέτησε Λακεδαιµονίους ἐσθῆτα Φφοινικὴν 
ἐν τοῖς πολέµοις φορεῖν, ἵν) εἰ τρωθείη τις, 
λανθάνῃ τοὺς πολεµίους διὰ τὸ ὁμόχραν. 
966 85ο «Ἠαῃ. . Η. ΥΙ. 6. γα]. Μακίτπη, 
11. 6. 

214. ἀπ᾿ ἐμεῖο κάρη τάµοι. Α ἰπιεβῖε, 
{0ου ἀποτάμοι. ὮῬεθ 4ἱδο οἩ Τ]. Α. 416. 

215. ἐν πυρὶ θείην. Ἀεθ οἩ Π]. Β. 940: 
απᾶ οἳ έλα βἵηρα]αχ πδο οἱ {πε ορία νε αξίετ 
εἰ μὴ, οἨ ν. 261. 

218. Τ]ε αἀγετῃρ πάρος 18 Ἠετε {ο]]ουγεά 
ῬΥ πρὶν, απᾶ {πε σοηβίγασ(ῖοη 15 ῬγεςῖδεΙγ 
Οιαί οἳ πρὶν ἀοαρ]εά. δε οἩἨ Π]. Α. 91: 
απά «οππραχο 04, Β.127. ἜΤ]ιε οτἀεν οἳ ὧπε 
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Πρίν γ΄ ἐπὶ νὼ τῷὸ ἀνδρὶ σὺν ἵπποισι καὶ ὄχεσφιν 
᾽Αντιβίην ἐλθόντε, σὺν ἔντεσι πειρηθῆναι. 220 

᾽Αλλ) ἀγ᾽, ἐμῶν ὀχέων ἐπιβήσεο, ὄφρα ἴδηαι 
Οἷοι Τρώϊοι ἵπποι, ἐπιστάμενοι πεδίοιο 
Κραιπνὰ µάλ’ ἔνθα καὶ ἔνθα διωκέµεν ἠδὲ φέβεσθαι. 
Τὼ καὶ νῶῖ πόλινδε σαώσετον, εἴπερ ἂν αὗτε 
Ζεὺς ἐπὶ Τυδείδῃ Διομήδεϊ κῦδος ὀρέξῃ. 2250 

᾽Αλλ) ἄγε, νῦν μάστιγα καὶ ἡνία σιγαλόεντα 
.) ΄ 

Δέξαι, ἐγὼ ὃ ἵππων ἀποβήσομαι, ὄφρα µάχωμαι' 

᾿Ηὲ σὺ τόνδε δέδεξο. µελήσουσι ὃ ἐμοὶ ἵπποι. 
9 η] 5 / ΄ α χ . ε, ο 

Τὸν ὃ αὖτε προσέειπε Λυκάονος ἀγλαὸς υἱός 
2 [ή Ν Ν ολλ δὲ ωρες, 9 ο - 

Αἰνεία, συ µεν αυτος Εχ ηνια και τεω (ππω 250 

Μαλλον ὑφ᾽ ἡνιόχῳ εἰωθότι καμπύλον ἅρμα 
Οἴσετον, εἴπερ ἂν αὖτε φε[βώμεθα Τυδέος υἱόν. 
Μὴ τὼ μὲν δείσαντε µατήσετον. οὐδ ἐθέλητον 
Ἐκφερέμεν πολέµοιο, τεὸν φθόγγον ποθέοντε" 
Νάϊ ὃ ἐπαῖξας µεγαθύµου Τυδέος υἱὸς 2550 

Αὐτώ τε κτείνη, καὶ ἐλάσσῃ µώνυχας ἵππους. 
. Ν ’ .)  ἵψ / 2. 6ϱ Ν κ. 

Αλλὰ σύ γ᾿ αὐτὸς ἔλαυνε τέ ἅρματα καὶ τεὼ ἵππω, 

όνδε δ) ἐγὼν ἐπιόντα δεδέξοµαι ὀξέί δουρί. ὂ 
Ὃς ἄρα φωνήσαντες, ἐς ἅρματα ποικίλα βάντες, 

{ο]]οινίπς Ἰπορ ἵς {Π]5: πρίν γε νὠ, ἔπελ- 
θόντε (κατ) ἀντιβίην τῷδ ἀνδρὶ σὺν 
ἵπποις καὶ ὄχεσι, πειρηθῆναι (αὐτοῦ) σὺν 
ἔντεσι. ΤΠε ΑίΙο ἆπα] νὠ οεετς ασαίπ ἵπ 
04. Ο. 415. ΠΠ. 906: ναί εἴδενγετε Ἡοππευ 
ηας νῶϊ, α5 ἵπ ν. 224. 

992. Τρώϊοι ἵπποι. Ῥεε Ρε]ον οἩ Υ. 2605. 
996. σιγαλόεντα. ΟΒρεπαίᾶ, θεαιϊγιῖ. 

Ἐπδίαίμ. οι ΠΠ. Χ. 468. σιγαλόεντα" τὰ 
σιγὴν δηλαδὴ ἐμποιοῦντα δι ἔκπληξιν. 
Οἵἶνενς οΥΘΥΕΘΣ, απιοηπσ ΨΠοπῃ ατε Ηεγπε 
απά Ῥ. Κμϊσμέ, ἀετῖνα 1έ, ὮΥ πἹεαΠ5 οἳ ε]ια 
Ἰπβογίίοη οἳ ἔμε γο]ιο ἀϊσαπητηα, {γοπα σια- 
λόω, ταγῖοᾷο. Ἠεβγομ. σιαλῶσαι' ποικίλαι. 
9θο Ταγ]ος”5 ],εοί. [ηείαο. ϱ. 705. Τε {ΟΥ- 

«πηθν Ἰπίθγργθίαξοη αΡΡΘαΥ5 {πε πιοβί Ργο- 
Ῥαβίο; απά ἶ5 ῬγεσῖδεΙγ βΙπηῖ]αγ {ο α 6ΟΠΙ- 
ΠΠΟΏ θχΡγαββίοΠ οἱ ος ΟΝΠ: έο ὃέ δίγισ] 
αωπιὸ τοι απιγαδίοῃ. 

99]. ἵππων ἀποβήσομαι. Ι τί αἰσλι 
Ἴγοηι ἔἶιε οἰαγίοί. ΤΗ18 15 ἴ]πε ογάίπατγ 56Π56 
οἳ ἀποβαίνειν, ἃπᾶ ἴμετε 15 ἩοΟο ΤΕΆΡΟΠ 
ασα]ηςί τεία]μ]ης 1έ Ἠεγε, {ποαρ] ἔπο 6οπι- 
τηθηία{ογς 1π σεπετα] Ἠανο απἀετείοοά 1δ 
ἀϊβετεπί]γ. Επξίπίμ. τὸ πεζεῦσαι τοῦ ἅρ- 
µατος, ἵππων ἀποβῆναι λέγει οὕτω ὃξ 
τις ἀποβαίνει καὶ νηός. Βαΐ Τέ νιαδ πού 
ππαδια] {οσ {πε νναττῖογ {ο απἲό έλα ομαχ]οῦ, 
απᾶ Βσηί οἩ {οοῦ. ΤΠ {πε εηδιίησ εΏσαρε- 
πηρηί Ῥείνθεπ Ῥαπάατας απά Ὠ[οπιεὰ, (πε 
Ἰαΐέζεν ἵ5 εοτίαϊη]γ οἩ {πε ρτουπά, 'νΠΙ]ε 

ΒίΠοπο]ας τεπ]αῖπς αἱ παπά νηζ]ι ἐπε Ἠουςεβ, 
Ῥαπάατας, ἨοΊνεγεσ, ἄοεδ ποί αΗρ]έ, α5 1έ 
αΡρθατς {ποπ ν. 294: απά Ἰεπορ αἴδ6Ρ ἃ 
ἀμποι]γ 1π 991, α5 16 6ΘΕΠ15 56.ΤΟΕΙΥ Ροβ- 
βἱΡ]ο ἐαί Ἶε 5Που]ά Ἠανε τεσεῖνεὰ {πε 
νιοιπά {ο γγηῖο] 5 ἀεαίι ἶ5 αωήραίεά, 
{τοπ απ απίασοηϊςί 1π α Ἰούγες Ροβῖ6οη {απ 
Ἰήπιδε]{, Βαΐ 16 επου]ά Ὦε τεσοο]εσίεᾶ, ἐλαί 
ἰπε οἨματίοί5 οἱ ἴπε αποϊεπί5 νετε Ῥαί 
εχέγεππε]γ Ίου; ὮΥ ν’Π]ο] ἴπο οἴγουπιδίαπος 
ση] ο τεα1]γ αοοοαπθεά Τοτ. ακεβειᾷ 
επάεανοισς {ο εκρ]αϊπ 16, 5οππεν/]αέ Ἰηρε- 
ΠΙΟΙΒΙΥ, προπ πε ππαἰλεπηαίἶσα] Ῥεϊπαῖρ]ες 
οἳ Ρτο]ες[ῖοῃ. 

201. εἰωθότι. Ῥοι. ἡνιοχεῖν αὐτοὺς, 45 
5αρρ]]εά ὮΥ νε βεπο][αςί. 

955. μὴ τὼ μὲν δείσαντε κ.τ.λ. ει]. 
(ατσεπάμηι εδ πε δο. Ῥεθ ΟΠ ΠΠ. Α. 26. 
Έμε νετ ματᾷν Ρτορετὶγ βἰσπίῇες, ἴο ἴοδα 
ἔἶπιο, ἔο Ἰείαίε: ἴτοπα ἴπε αἀάνετρ µάτην. 
Όοπιρατε ΤΠ. ΤΠ. 474. Ψ. 5610. Ἠεπεε, ἵπ 
Ες Ῥ]αοσα, {ο δε γεείϊοε. Ὦαπαπα ας 1]]ας- 
ἐγαξεά Ιέ5ππεαπίης ὮΥ {πε ννογά5 οἱ Τεγεπεε; 
πιουες φάει, 5εά πῖ]ηί Ίγοπιουε. Ο6 επ 
βΏ]αποίῖνε ΓΟΥΠΙ µατήσοµαι, 5ε8 οἩἨ Ἡ. 
Α. 63. 

956. µώνυχας ἵππους. «Πογβε Πανῖπα 
α αἶἰπφῖε οἨ δοίἱά Ιου, α5 ἀῑδπσιϊδ]ιεά ἴγοπι 
οὔπεχ βρεοῖε5. Της Τσ. ἄεοτρ. 11ΠΙ. 88. 
Βο]άο φγατἰίεγ δοπαίΐ απφιῖ]α οοτπα. ΤΠθ 
αἀ]εσίϊνε 15 εοπἰτασ(εὰ {Γοπ1 μονῶνυξ. 
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ο. 3 
Ἐμμεμαῶτ' ἐπὶ Τυδείδῃ ἔχον ὠκέας ἵππους. 

179 

240 

Τοὺς δὲ ἴδε Σθένελος, Καπανήϊος ἀγλαὸς υἱὸς, 

Αἶψα δὲ Τυδείδην ἔπεα πτερόεντα προσηύδα" 
Τυδείδη Διόμηδες, ἐμῷ κεχαρισµένε θυµῳ, 

”"Ανδρ᾽ ὁρόω κρατερὼ ἐπὶ σοὶ μεμαῶτε µάχεσθαι, 

ν) ἀπέλεθρον ἔχοντας' ὁ μὲν τόξων εὖ εἰδὼς, 2456 
ο) 

Πάνδαρος, υἱὸς δ) αὖτε Λυκάονος εὔχεται εἶναι 

Αἰνείας ὃ υἱὸς μὲν ἀμύμονος ᾽Αγχίσαο 
Εὔχεται ἐκγεγάμεν, µήτηρ δέ οἱ ἔστ᾽ ᾿Αφροδίτη. 

᾽Αλλ᾽ ἄγε δὴ χαζώμεθ’ ἐφ᾽ ἵππων, μηδέ µοι οὕτω 

Θὔνε διὰ προµάχων, µήπως φίλον ἥτορ ὀλέσσῃς. 200 

Τὸν ὃ᾽ ἄρ ὑπόδρα ἰδὼν προσέφη κρατερὸς Διομήδης" 

Μή τι φόβονὸ ἀγόρευ, ἐπεὶ οὐδέ σε πεισέµεν οἴἵω. 
Οὐ γὰρ μοὶ γενναῖον ἀλυσκάζοντι µάχεσθαι, 

ή 

Οὐδὲ καταπτώσσειν' ἔτι µοι µένος ἔμπεδόν ἐστιν. 

Ὀκνείω ὃ ἵππων ἐπιβαινέμεν, ἀλλὰ καὶ αὕτως 25056 
2 ῃ κ αέρος - 5 ο πι. πι , 
Αντίον εἶμ᾽ αὐτῶν' τρεῖν μ οὖκ ἐᾷ Παλλὰς ᾿Αθήνη. 

Τούτω ὃ οὐ πάλιν αὖτις ἀποίσετον ὠκέες ἵπποι 

”Αμϕω ἀφ᾿ ἡμείων. εἰ γοῦν ἕτερός γε φύγησιν ο καὶ ρός γε φυγῃσιν. 
1) - 

"Αλλο δέτοι ἐρίω, σὺ ὃ ἐνὶ φρεσὶ [Λάλλεο σῇσιν' 
Αἴκεν µοι πολύβουλος ᾽Αθήνη κῦδος ὀρέξῃ 260 
Α / - ν δὲ , ὸ ο 9, ο . 

µφοτέρω κτέιναι, συ οε τουσοξ μεν ὠκεας (ππους 

940. ἐμμεμαῶτ). ΤΠαῦ 15, ἐμμεμαῶτι, 
5ο]. Τυδείδφ. Όοπιραχε νυν. 149. 145. Τ]μα 
νογδῖοπΒ ΙΠΠΡΤΟΡΕΣΙΥ τεπάεν' 16 ὑπιρείι οοποῖ- 
{αἡῖ, 1π. πείεχεποε {ο πεας απά Ραπάστις, 
ὮΥ νν]σ] πιθαπ5 ἴπετο 5 α εἸαηρο {Γοπα 
Έε Ῥ]αταὶ {ο ἴμε ἆπα], απᾶ {εη {ο {πο 
Ῥ]ατα] αραϊπ ἵπ {πο γετρ ἔχον. Ίπ (ια 
Ῥτεσεάϊίης Ἰπε, {ο ανοῖά ἔ]ε Ίϊηπσ]ε οἱ ία 
ΒαΠΠΘ {εγπηϊπα Βίοι, Ἠθγπο ῬΓοΡοβος {ο τεαἀ 
Φώνησαν, καὶ ἐς ἅρματα. 

245. ἵν ἀπέλεθρον. «Που πιπιεηδιπ. 
Βε]ο]. ἄμετρον, πολλήν. Έτοπι α ΙΠίεῃ- 
βἶνε, απἀ πέλεθρον, απ αὐτο Ἰπ ν]λαῦ 
{ο]1οννς, ἴΊιε ΒΘε]μο][αςί ποῖῖσες {με «Ίαησε οἱ 
οοπδίγασίίοη, {ου τούτων ὁ μὲν ἐστί. 

9562. µή τι φόβονδ ἀγόρευ. Ίπετο 18 
ΑΠ. ε]]ραῖς οἳ {πε νετΏ τρέπεσθαι ; απᾶ 80 
Αραϊπ Ἰπ Τ. Π. 697. ΟΕ Β έπετε 15 πο 
ΠΕΠΙΙΟΠ 1π ΤαπῬ. Ῥο8δ. Τό ΙΠΔΥ Ῥο τθ- 
τηαγ]κοά, ἐλαί ελα αἀνῖοε οἱ Ῥίλεπε]ας ἀῑά 
ποί Ιπίεπά {αι Ὠϊοπιεά λοα]ά από να 
Πεἱά, Ῥαί ππετε]γ ἴπαί ]εγ ε]οα]ά τεῖτε 
1Π{ο {]εῖγ ο/η ταη]ς5: α τθδουτοθ οἱ νν]]σ]ι 
{πο στεαίεςί Ἠεγοςβ ἀῑά πού ἀῑδάαῖπ {ο ανα]] 
{λεπηςε]νες ἵπ ο38ε5 οἱ Ππιππ]πεπό Ῥοτί]. 
Τπις ἵπ Τ. 3. 408. Ἠεσίοτς Ππιβε]{[ 15 τε- 
{γεαβηςσ {ονατᾶς Πῖ5 ΡΗΔΙ4ΗΩΣ, νπεη Α]ακ 
Ῥτίπρς Ἠΐτη {ο {χε ρτοιιπάἁ Ὑνέ]1 4Π ΕΠΟΥΠΙΟΙΒ 
βίοπ6. ΤΠ τείετεποε {ο {Πί8 οµδίοπ, Ἠεγπε 
πἀάάιςεβ Ῥϊπά, Νεπι. ΙΧ. 64. ἐν γὰρ 

δαιµονίοισι φόβοις φεύγοντι καὶ παῖδες 
θεῶν. Ῥεε ΜΙ{οτά”5 Π1δί. ο) «φτοεσε, νο]. 1. 
Ρ. 162. 

250. ἁλυσκάζοντι µάχεσθαι. Τμαί ἵρ, 
ἀλυσκάζειν τὴν µάχην. εε ΟΠ ΤΙ. Α. 268: 
απά «οππρατε Ο4. Ῥ. 68Ι. Χ. ὀ90. Ίπ Ἰ. 
7. 445. (πε εοπβδίποίίοη ΒΕΕΠΊ5 {ο Ῥε ο] Ηρ- 
Ποπ]. Ἑκαπηρ]ας οί ἔἶιε βἵπηρ]θ {ογπα ἀλύσκω, 
{τοπα νμ]έ] ἁλυσκάζω ἵδ {ογπηεᾶ ὮΥ Ρρανα- 
6ο66, περεαίαεᾶΙγ οεσα.. ΤΠε δε οἱ {ιο 
Ραγ{ιαῖρ]ε Ιπδίεαά οἳ λε Ἱπβπ]ῖνε 15 πο 
ππηαδυα]. Της ἴπ Ίδουν. Ῥαπαίμ. ρ. 268. 
Ἐ. ἡ πόλις αὐτοῖς οὐκ ἐπιτρέψει παρα- 
βαίνουσι τὸν νόµον, Ίο" παραβαίνειν. Θεθ 
Μαΐ, αντ. αγ. 5 650. 0ΡΑ. 4. Τ]μο βο]μο]αςί 
εχρἰαῖπς γενναῖον ὮΥ ἐγγενὲς, πάτριον. Τπ 
Ἰαΐέετ ννγῖζενς 1έ βἴσπῖῃος ποὐίε: Ῥαί 18 ἆοεβ 
πο τοσο 11 ἨΗοΠΠΕΥ. 

9056. ὀκνείω. «Νοίο. 
958. εἰ γοῦν ἕτερές γε φύγῃσιν. Τή5 

οοπβίγασίίοπ οἱ εἰ νη {πε βαβ]αποίῖνε ἴ5 
Ῥεσοπ]ίαν {ο Ἠοππετ, απἀά {πα Τοπίο απᾶ 
Ώοτίο Ἠϊίθτς. Οοπιρατο 1.1. 918. Λ. 116. 
Μ. 224. 240. Ο. 16. 11.90. 659. Ἠετοα. ΤΤ. 
15. 62. ΥΠΙ. 161. ΥΤ1Ι. 49. Ῥιπᾶ. Ἐγιῃμ. 
ΙΥ. 475. Νεπι, ΥΠ. 16. ΤΠεοσνέ. ΤάγΙ. 
ΧΧΥ. 45. Ὀεε Ἐτιπο]ς οη ΑτίδίορΗ. Ῥ]α6. 
116. Μαι, ατ. αν. ὅρ5. 7. Ρ. 

9261. τούσδεἵππους. Ί1ιεδε νογβες ο πιῖπε. 
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Αὐτοῦ ἐρυκακέειν, ἐξ ἄντυγος ἡνία τείνας" 

Αἰνείαο ὃ ἐπαῖξαι µεμνημένος ἵππων, 
Ἐκ ὃ) ἐλάσαι Τρώων μετ’ ἐὐκνήμιδας ᾿Αχαιούς. 

Της γάρ τοι γενεῆς, ἧς Τρωΐ περ εὐρυόπα Ζεὺς 9606 

Δῶχ', υἷος ποινὴν Γανυμήδεος' οὗνεκ ἄριστοι 

Ἴππων. ὅσσοι ἔασιν ὑπ ἠῶ τ᾽ ἠέλιόν τε. 

Της γενεῆς ἔκλεψεν ἄναξ ἀνδρῶν ᾽Αγχίσης, 

Λάθρη ΔΛαομέδοντος ὑποσχων θήλεας ἵππους' 

Τῶν οἱ ἓξ ἐγένοντο ἐνὶ µεγάροισι γενέθλης. 970 
Τοὺς μὲν τέσσαρας αὐτὸς ἔχων ἀτίταλλ᾽ ἐπὶ φάτνη, 

Τω δὲ δύ᾽ Αἰνείᾳ δῶκε, µήστωρε φόβοιο. 
Εὶ τούτω κε λάβοιµεν, ἀροίμεθά κε κλέος ἐσθλόν. 
ὋὪς οἳ μὲν τοιαῦτα πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον' 

Τὼ δὲ τάχ᾽ ἐγγύθεν ἦλθον, ἐλαύνοντ᾽ ὠκέας ἵππους. 9 -α [1] 

Τὸν πρότερος προσέειπε Λυκάονος ἀγλαὸς υἱός' 
π4 - 

Καρτερόθυμε, δαΐφρον, ἀγαυοῦ Τυδέος υἱὲ, 
τ / ε) .) / τον / Δ ».. μμ 
Ἡ µάλα σ᾿ οὐ [βέλος ὠκὺ δαμάσσατο, πικρὸς ὀϊστός 

2602. ἐξ ἄντυγος ἡνία τείνας. Τ1ε ἄντυξ 
γνα5 α ταῖδεὰ 5επη]οῖτε]ε ἵπ {γοπέὲ οἱ {ο εἶα- 
τοῦ; απᾶ {ο {Ἠε {ορ οἳ {Πῖ5 ννας αἰίασμεᾶ α 
Ρες, πΡοΠ ν/ΠΙΕἩ {Πο τεῖης Ίνετε ἤχεᾶ, πε 
16 ννας ΠεοεξεαγΥ {0 5ἴορ {ο Ἠούςδε5. ΤΠ 
50π1θ ολαγ]οί5 ἔλεταο ννα5 α οογγεδροπᾶῖησ 
βεπηϊοῖγε]ε Ῥομ]πά, α5 ἵπ (λαέ οἱ Ίππο, Ἱπέτα 
γ. 7258, ννπετο θα Ψεπείβίαπ βελπο]αςδέ οἳ- 
5ετνες: ἄντυγες' τὰ ἐπὶ τοῦ δίφρου ἡμί- 
κυκλα, ἔνθεν καὶ τὰ ἡγνία ἐξάπτονται. Ἀε6 
Ἠεπιείετ]αίς οἩ Τμιεῖαῃ. {. Τ. Ρ. 279. Ίπ 
6επεγα], Ἡονενετ, ἄντυξ 15 απγ εχίεγπα] 
φῖπι ΟΥ θογᾶεγ. Τ]αβ νο Ἠανο ἄντυξ ἀσπί- 
δος, ΠΠ. ἆ. 118. Ο. 646; απᾶ ἄντυξ κιθάρας, 
η Ἐπν, ἨΙρρο]. 1191. Όοε Μοπ]ς ἐπ ἴοσο. 

2605. ἧς Τρωϊ περ κ.τ.λ. ἨΓλίοι υ]ι- 
2ὔΐεγ ὑεείοιτοᾶ έροπ Τγο8: 5ο ἐΠαί, ποσοτάἶπσ 
{ο Επαλίας) ορπΊοη, {πα ἐγαπε]αίοτς ατο 
πηϊφία]κοῃ, νο έαση Τρώϊοι ἵπποι, ἴ]ε Ίγο- 
{απ Ίογςες, ἵπ Υ. 2393, νηετο ποαδ εχίο]Β 
ἐπεῖτ απαΠίῖες {ο Ῥαπάαταςξ. ΤΠο 8αΠ1θ 
8υ{ΠοΥ {αλες ποῖῖσα, ἐμαί {γαπᾶς Ιπ πο οἳ5α 
οἳ Ἠουβες Ἠανε Ῥεεπ ἐλοισ]έ εχοαδαΡ]ε ἵπ 
81] ππες, απἆ οοπηπιεπά5 Αποζςες {οτ Εῑί5 
Ρῖεσε οἳ ἐ]εῖι, Ὑ]γσί] γναβ 5ο πνο]] Ρ]εαδεά 
ψη(Ἡ Τέ, 5 {ο Ἱπαέαίο ἐς Ῥαξδασο η Απ. 
ΙΙ. 280. «Αὐκοπίί «πεω σιγγπι, Φεπιῖ- 
ποβφμο Ἴηφα]ε Ιεηιῖπε αὖ αίλεγίο, «ρίγαπέες 
παγίδα ἴφπεπα, Π1ἱογιπι ἄε φεηίε, ραΐγὶ φιιος 
αάαϊα (τος Βιργροβία ἄε πιαίγε ποί]λος 
Πιγαία ογεαοϊί. ἘοΡΕ. Θεο ΑΡο]]οά. ΕΙΡ]. 
1Η. δ. 9: απά οἳ ια ερ]]λεί εὐρυόπης, οἩ 
1]. Α. 498. 

2608. τῆς γενεῆς. βΒεϊ]. τινὰς, απᾶ τῆς 
{ΟΥ ταύτης. ἜΤμε σεπίΒνε ἶ5 ἔγοαιοπί]γ 
ραέ α[ίεν νεχος {γαποῖίάνε, υίἩ {πο αἃς- 
οιαβα «νε οἳ {πε Ἱπάεβηϊίε Ῥτοποι τις πΠ- 
ἀετείοοά. Τ118 ἶ5 εκργεξδεά ἵπ Ἐπρ]ίθ] Ὁγ 

έπα υνοτὰ 8οπιε, απᾶ, ἵπ πε εἱπρι]ατ, ὮΥ ἐ1θ 
οπηβδίοη οἳ {με αγάσ]ε,. ΤΗα5 ἵπ ΤΠ. Τ. 914. 
πάσσε ὃ' ἁλὸς θείοιο, ᾖιε αργῖπ][ες αἴΐ οτε 
ἑ. Όοπιρατα ΠΠ. 5. 121. Χ. 925. 0Ο. 1. 
290. Ο. 98. Ἠετοά. Τ1ΠΙ. 11. 1Υ. 175. Έπ- 
ϊρ. Ἠοο. 614. 9ο αἱξο ἵπ Ἐχκοᾶ. αχὶκ. 7. 
20. Τενῖι. κ. 18. Ῥτου. αχ. 9. ΤΧΧ. 
Ματ]ς Ἡ. 91. Τ]ε 8απ1ε ε]Ιρεῖ5 οσσατ5 αἱ5ο 
Ἱπ Παπ. Τμας Ταοῖο ἄενπι. 16. Το εεἰ 
οἵυϊζαίϊδιις πζέγο εἰ οἰγΙέῖηι σοπ/εγγε ργιποϊρίδιις 
φεῖ αγπιεπίογΙηι οεῖ [πισιήις 5ει]. αἰίφμαπι 
Φῥαγίεπι. θε Μας, αν. ατ. 5 ὁ566. Ῥ. Βο8. 
ΕΙρς. ἄτ. 170. Τ]ο ννοτάς τῆς γενεῆς ατα 
γερεαίεά {τοπα ν. 206, {με Ιπίεγνεπίηρ πες 
Ρεῖηπσ ραγεπί]μείϊσα]. 

2609. ὑποσχών. Φαῤηηίίεπε. Ῥεπο]. ὑπο- 
βαλών. Ἐπδία(μῖας ποῦσος αποί]ετ τγεααϊῖπᾳ, 
θηλέας, πΙ( {ιο ασσεηέ οἨ πο Ῥρεπα]ήτηα, 
{ΟΥ θηλείας. Ῥυέ θῆλυς, ἡδὺς, απᾶ ἴα 
κα, ἵπ ἨοΠπΠετ, Πάνε σεπεγα]]γ Ῥαΐ ένο {εγ- 
πηϊπαοης; αξ ἵπ Π. Ἡ. 97. Μρη, θῆλυς 
ἐοῦσα. Όοπιρατε Κ. 216. Ψ. 409. 0. Μ. 
969. ο ἸἨανο, Ἠούενευ, ἴ]ιο {επιπΙπθ 
θήλεια ἵπ Ἡ. Β. 767. Θ. 7. Λ. 680. 

970. γενέθλης. Ῥοπιε ΜΑΘΕ. Ἠανε γενέθλη, 
ΥΗΙΟΗ 15 αἲ Ιεαδί 45 ρουᾶ α τεαά]πσ. ΤΙ αᾱ- 
πηέίθᾶ, 16 συν] Ῥαο 1π αρροβῖθῖον νι ἕξ. 
ΑΦ ἴ]ο ἐοχέ Ποὶ’ 8ίαπΠᾶ5. ἴπε οοπδίγισξΙοΠ 
16. (ἐξ) ὧν γενέθλης ἐγένοντο αὐτῷ ἓξ ἐν 
μεγάροισι. 

272. µήστωρε φόβοιο. (οιπδείζογ ο) Πίσμέ ; 
1.8. αἀπιοπ]δη]πς 16 ΕΠΕΠΙΥ {ο Πεαε. Ώο]μο]. 
φυγὴν ἐμποιοῦντας τοῖς πολεµίοις. Όοπι- 
Ῥραχαο Π. Β. 7607. ΤῆΠε εχρτεβδίοη 5 οἳ 
{γθαιοπέ ΟΟΟΙΥΤΕΠΟΘ. 6θ αἱξο Π. Δ. 928. 
Ῥ. 959. 

2760. τὼ δὲ τάχ᾽ ἐγγύθεν ἦλθον, κ.τ.λ. 
566 οπ Τ]. Α. 6607. 
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Νῦν αὖτ᾽ ἐγχείῃ πειρήσοµαι, αἴκε τύχοιµι. 
π ς ὁ κ β ’ ! 

Η ῥα, καὶ ἀμπεπαλὼν προῖει δολιχόσκιον ἔγχος, 

Καὶ βάλε Τυδείδαο κατ᾿ ἀσπίδα' τῆς δὲ διὰ πρὸ 

Αἰχμὴ χαλκείη πταµένη θώρηκι πελάσθη. 

Τῳῷ ὃ' ἐπὶ μακρὸν ἄῦὖσε Λυκάονος ἀγλαὺς υἱός' 

Ῥέβληαι κενεῶνα διαμπερὲς, οὐδέ σ᾿ ὀΐω 
Δηρὸν ἔτ᾽ ἀνσχήσεσθαι, ἐμοὶ δὲ µέγ᾽ εὖχος ἔδωκας. 

Τὸν δ) οὐ ταρβήσας προσέφη κρατερὸς Διομήδης" 
”/ »Ὁν 3 αι. Ἀ ο] Ν - » ὁ./ 
Ημβροτες, οὐδ ἔτυχες' ἀτὰρ οὐ μὲν σφῶί Υ᾿ ὀΐω 

Πρίν γ ἀποπαύσεσθαι, πρίν γ΄ ἢ ἕτερόν γε πεσόντα 
Αἵματος ἆσαι ἼΑρηα, ταλαύρινον πολεµιστήν. 
Ὃς φάµενος προέηκε, βέλος ὃ ἴθυνεν ᾿Αθήνη 

“Ῥῖνα παρ ὀφθαλμόν' λευκοὺς ὃ ἐπέρησεν ὀδόντας. 

1756 

280 

2650 

290 

Τοῦ ὃ) ἀπὸ μὲν γλῶσσαν πρυμνὴν τάµε χαλκὸς ἀτειρὴς, 

Αἰχμὴ ὃ ἐξελύθη παρὰ νείατον ἀνθερεῶνα. 
/ η) Β) 7) Ἀ / 9 ’ αν ) - 
Ηριπε ὃ ἐξ ὀχέων, ἀράβησε δὲ τεύχε ἐπ᾽ αὐτῷ 

/ Αἰόλα, παμφανόωντα' παρέτρεσσαν δὲ οἱ ἵπποι 
Ὠκύποδες' τοῦ ὃ αὖθι λύθη ψυχή τε μένος τε. 

Αἰνείας ὃ ἀπόρουσε σὺν ἀσπίδι δουρί τε µακρῷ; 

287. ἤμβροτες Τ]ε γετρς ἀμβρότειν 
απᾶ ἀβροτάζειν (1. Κ. 06), βΙρη]γίηρ {ο 
σο αφίγα1/, ἴο ε}}, {ο Ιπῖ, Ἠανο Ῥδεπ ἀοενιγεά 
{πνοπα ἀβρότη (1ο. [ωπι. οἱ ἄβροτος), ν]ο] 
16 {πο ερ](]αί οἳ νὺξ ἵπ Τ. η. 8. απά ο5ο- 
ν/λεγο,απά ἴ5 5οπιθίίπιες αδοά βαυθίαπῖγε]γ 
οἳ ἴ]ο πἰφ]ή. 8ο 45ο ἵπ 04, Λ. 929. ἄμβρο- 
τος νύξ. ΈΤΠεγ ατα αοοὐτΙπρΙγ βαὶἀ {ο 
ΏΠΕΔΠΏ ῬΤΟΡΕΣΙΥ, {ο σο αδίγαν ἴπ ἴ]ιε ἄαγλπεξα 
οἵ ἴμε πἰφ. Επαδωζμίας, Ιπάθεᾶ, οχρ]αῖηβ 
ἴπο Ἰαίίε; Υετρ ὮΥ τοῦ βρότου ἀποτυγ- 
χάνειν ἐν ὁδῷ, απᾶ 1π ἰλ]5 8εηβδε 16 {5 Τ6- 
{εγγεᾶ {ο ἄβροτος, 48 ἀεποίίως πιογίαζίδις 
σαγεπς, ἵπ «δολ. Ῥτοπι. 2. ἄβροτον εἰς 
ἐρημίαν. Ἠεπος 4ἰδο ο Ῥε]μο]αδέ ον Τ. 
Ἀ. Ἴ8. ἁβρότη: ἔν ϱ φῶς οὐ γίνεται. Τ]αῦ 
ΒΙΟΠ, ἨΟΝΥΕΥΟΥ, 18 πού {ο πιεαπίπρ οἳ {ια 
Βά]εοίῖνε ἵπ Ἠοπιοτ, 19 οἶεαν {γοπη 1ΐ5 Ῥεῖησ 
οοπγετΗῖρ]ε πΥΙίἩ ἀμβρόσιος. 66 ΟΠ Τ.Α. 
629. Ἑ. 6]. Νεϊπεν ἵρ 16 οετίαϊπ ἰλαί 
ἄβροτος ἵ5 έλε ίταε τεαάῖηρ Ιη {λε ραββασθ 
οἶεθὰ Ίποπι {ο Ῥτοπιείπει. Ἑυίίππαηη 
βοοιτα{ε]γ έγασες Ῥοί] {ογπαβ Ὦγ α τεριυ]ατ 
ομαῖη {γοπι ἁμαρτάνω. 

289. ταλαύρινον. Γογίεπι: ἴπτοπα ταλάω, 
βιιδίίπεο, Ἀπά ῥινός, οµῖ. ΤΠε ἀετιναίῖοι 
16 απα]οσοι5 {ο ἐμαί οἳ ταλασίφρων, ταλασι- 
κάρδιος, δο. Ἐπδίαίπῖας οχρ]αῖης Ι6 ὮΥ 
εὔτολμος, ἰσχυρός. ΑΦ Άπ ερϊ(]εί οἱ Μαν», 
16 οοσασ5 αραϊη ἵπ Π. Υ. 78. Χ. 2607. Ἱπ 
ἴπο Ῥγοσθάϊπσ Ἠπε, ἘΒαχπθβ ῬΓοΟΡΟΒΕΒ {ο 
εχρυηρο {πο Ρατίϊο]ο γε αἴζεν πρὶν ἵπ Ῥοί] 
63565; Ῥπέ Ο]τ]κο ]ηδί]γ οΏδεσνες, {]ιαί (ια 
τεροΜδίοη Ἱπιρβσίδ α ἀερτεο οἳ εἰεραποο {ο 

ία νευβο: πεϊίποετ ἵ5 16 οπίϊγε]γ νηλποταί 165 
Ππηϊαπρ Ιπροχῦ. 1π Όλα οἰμαον «νο Ῥ]ασεβ 
195 ΡχοΡοΣ βἱσπϊβοα{1οἨ 15 ο1εατ]γ ἀῑδοετπῖρ]θ. 
Φεο οἩἨ Π. Α. 00. 

291. ῥῖνα. Ῥαβαπά. κατά. 3εο οἩἨ ν. 2217. 
202. γλῶσσαν πρυµνήν. Τό γουί ο {]ε 

ἴοπφιο. Ἑπδίαίμ. πρυμνόν' τὸ ἔσχατον. 
Απά 5ο Ἠεβγοβίαδ. Οοπιραχο Ἡ. Π. 914. 
Ο4. Ῥ. 469. Έτοπι {Πε 64Π1θ τοοί, περάω, | 
αἆ Ίπεπι ρεγάμοο, 6Ἀππε ἰπο ποπ πρέμνον, 
«ἴγρα. Ῥεο επί. (Υ. Τιεχ. ν. αὐτόπρεμνος, 
απά «οπηρατο ΤΠ. Μ. 149. : 

295, ἐξελύθη. Ύγας εφεηί; 1.6. 155 {ογσα 
ν/α5 οχλαιδίεά : ἵπ νΠΙΕἩ ΒεΠ5ο {με νοτρ 
λύεσθαι απά 185 οοπιροαπᾶβ αγε οοΠΗΙΠΙΛΙΙΥ 
επιρ]ογεᾶ, ππογο Ῥατοπ]ατ]γ ἵπ τείεγεηςθ 
{ο (να ἀϊδδο]αίίοη οἳ ἀοαιίμ. Τ]μαςδ Ἱπα 
ν. 2096. λύθη ψυχή τε µένος τε. Ἠεποο 
λυθῆναι 15 αβεά ἵμ ἔ]ιο ΒεΠ5ε οἱ θανεῖν, α8 
Ἠσογπε οΏβεγνες α[ίον Ειιβδία(μῖης, ΘΦορΗ. 
Απῖ. 1268. ἔθανες, ἀπελύθης. 1914. ποίῳ 
ἀπελύσατο τρόπῳ. Ἠεπεο Ρο λύειν βίον, 
απά ἀπολύειν ψυχὴν, ἵπ Ἐπχῖριάςβ. Θε9 
Ἠεπηδίετιαϊ5 οἩ. Ιμαοῖαῃ, ἐ. ΤΠ. Ρ. 956. 
ΦΟΠ1Θ ροοά ΜΒΡΕ., Ἰούνενεν, Ἠεχο τουᾶ ἐξ- 
εσύθη, νν]]ς]ι 15 πο ΙπιργοβαΡ]γ οοχγεςί. 

297. Αἰνείας δ ἀπόρουσε κ.τ.λ. ΤΗϊ8 
Ρτοίεοπρ οί με ἀεαά Ῥοάγ ννα5 ποῦ οπ]Υ 
ΑΏ οῇῇςσο οἳ Ρϊείγ αρτοεαΡ]ε {ο ἴ]ιο οπαγαοίετ 
οἱ ποας ἵπ ραγβοι]αχ, Ῥπέ Ἰοο]κεά προπ 
35 Α πηαίίοχ οἱ ρτθαί Ἱπιρογίαπος Ιπ {λοβα 
1Ἴππθς. 1Τ6 νιας Ῥε]εγνεά (λαί ένα γαυΥ 5ου] 
οἱ ἴ]ιε ἀεεεαδεὰ θι/εγεά ὮΥ (ἶιε Ώοάγ”5 χο- 
πηδ]πίηρ ἀθβίϊθιίε οἳ {ια τῖίος οἳ βερι]έιτε, 
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Δείσας μήπως οἱ ἐρυσαίατο νεκρὸν ᾿Αχαιοί. 
. 9 ας Άγ] ) - - η δν . .. ».. Αμφὶ ὃ᾽ ἄρ᾽ αὐτῷ βαἴνε, λέων ὣς, ἀλκὶ πεποιθώς 

/ πλ Πρόσθε δέ οἱ δόρυ τ᾽ ἔσχε καὶ ἀσπίδα πάντοσ᾽ ἐΐἴσην, 300 

Τὸν κτάµεναι μεμαὼς, ὅστις τοῦ γ ἀντίος ἔλθοι, 

Σμερδαλέα ἰάχων' ὁ δὲ χερµάδιον λάβε χειρὶ 
Τυδείδης, μέγα ἔργον, ὃ οὐ δύο Υγ᾿ ἄνδρε φέροιεν, 

35 πού Ῥεῖηπσ εἶδε αἀπιεεά {ο Ῥα55 ἴἶε 
Ναίετς οἱ ΒΦίγχ. 9εο ν]παί Ῥαΐτοσ]ας5 
Ρ1ο8έ βαγ5 {ο Αολμ]]]ε», ἵπ ΤΙ. Ψ. 69. Ἠεπεα 
γης. Έπ. ΥΠ. 926. Πας οπιπῖς, φμαπι οεγπῖς, 
ἔπορα ἱπ]ιπιαίαφιο ἔπγδα εδ: Ῥογίίογ 1ῑίε 
Ολαγοπ; ή, ιο τε]έ ωπᾶα, ερ. «ες 
γἶρας ἀαΐπγ Πουγεπάας εί γαµσα Πμεπία Ίγαπε- 
Ῥογίατο ῥγία5, φπαπι θεά νι ο8δα φιλεγιπί : 
6ξπίέπι εγγαπέ ἆπΟΒ, τοἰαπίφιιο Ίναο Πΐογα 
οἴποιιπ. Ἠποενεν οοηβΙἆθτς {Π15, νν]]] πού 
Ῥε ϱατρεῖδεά αἲ ἴ]ος5ε Ίοπς απᾶά οὐβήπαίε 
οοπιραί5 {ου {πο Ῥοάϊες οἳ ίἩε Ἡθτοεβ, 5ο 
{πεφιοπέ ἵπ {πε Τ]αᾶ. Ἠοπιεν ἐλοισᾗέ 16 
οἳ 5αο] γνεῖσμέ, ναί Ἡο Ἠας Ῥαῦ (5 οἵτ- 
ουπηβίαποε οἳ ν/απί οἱ Ῥατία] Ιπίο {Πε Ῥτο- 
Ῥοβ]ῖοπ αἲ ἴλε Ῥεσιππῖπς οἱ {νε Ῥοοπῃ, 45 
οπθ οἱ {πε ολ]εῖ ταδ[ογίαπες {μαί Ὀε{ε] ένο 
«ποε]β. ῬορΕ. Ῥεε {λε ποίε οἨ ΤΙ. Α. 4. 

299. ἁλκί. Ῥεε Ετε]ίπι. 0858. θεοί. ΤΥ. 
δ 1. 

309. µέγα ἔργον. ΤΠϊ5 ΕΧΡΤΕΣΣΙΟΠ, ἵηπ 
αβροβΙζίοπ νι α Ῥγεσεάϊπσ ποιΠ, ἵ5 εΠ]- 
ΡΠμα{ϊς, απ 15 Ιπθεπάεά, ἵπ ἐῖς Ιηδίαπος, ἴο 
ἀτανν ἴ]ε αεηίῖοη ποτε {ογοῖθ]γ {ο {ια 
Ἀπ]αΣίης βίσε οἳ {πε 5ίοπθ. οπιθ Ιπίετρτεί 
ἔργον ο ἴἶχε ασί οἳ ταϊςῖης {1ε 5ίοπο, Ῥα6 16 
15 απαιος/οπαΡ]γ ἔἶιε είοπε Ιδε]έ; απᾶ Ἱπ 
Χεπ. Ογτορ. Ι.4. 8. μέγα χρῆμα ἵ8 αξεὰ ἵπ 
α. Εἰππί]ατ ΠΠάἨΠΕΣ. ο Αχὶδι, Νιρ. 2. τὸ 
χρῆμα τῶν νυκτῶν. Ἠετοά. Ι. ὀθ. συὸς 
χρῆμα μέγα. Ὑε Ἰανε αἱςο ἵη Ττσ. Έπ. 
Υ. 119. πφεπίὶ πιοίε ΟΠ ήπιαγαπι, [7γδὶς οριβ. 
Ὢεε Ἡουρενεεπ οἨ σετ, Ρ. 70.-- ΥΠρῖ] 
Ἰαβ αἀορίεᾶ {ο ορίπίοη οἳ έἶιε ἀερεπεγαςΥ 
οἱ πιαπ]ῖπά, 5εὲ ΓογίἩ ἵπ {115 ραββασε, νηέ]ι 
αη αἀάϊαάοπα] αἱ]ονναπορ {οΥ {πο ἀῑδίαπεε ος 
Ἠϊδ ονΏ ασε ΊΤοπα ἐαί οἳ Ἠοππεσ, ἵπ ΑΠ. 
ΧΤΙ. 999. Τα ζωα Ιεοῦί δὶς 9εα σεγοἰσε 5ιιὸ- 
ὑγοπὰ, Θκα[ϊα πιο Ἰιοπούπωπι ργοᾶιιοῖί σογρογα 
ἐεί[μς. Ἠεπεε αἶδο ζαγεπα], ἵη α]]αβίοη {ο 
{πε βίοπε ον] νμ]οἩ Ὠϊοπιεά Ίθγε βἰγῖ]κοβ 
«Έπεας, ἵπ 8. ΧΥ. 69. Λαπι σεπις Ίου 
οἵνο Ίαπι ἀεογεκοεδαί Ἠοπιεγο; Τεγγα πιαῖος 
ἠοπιῖπες πµπο εζησαί αίφιιε Ρις]]ο. ἩἨοππετ 
Ἠα5 αδοά {πε 84ΠΠθ οὐβεγναίίοη ἵπ ΤΠ. Μ. 
9δὸ. 449. Ύ. 981: ἴτοπι ννμῖο] ἴέ Ίας Ώεετ 
Ἰπ[εττεᾶ, ἐἶλαί Ἰα πηιθδέ Ἠανο ]ϊνεά Ίοπο 
{εν {ο Ττο]αῃ ννατ. γε]. Ῥαΐενο, Τ. . 
Πο Ἰοπφϊμς α ἰεπιρογίδως δε]ῆῖ, φιιοᾷ οοηι- 
Φοδµῦΐ, Τγοἱσί, φμαπι φιϊάαπι γεπίαη, αὐγιέ. 
Θιο ποιπῖπε Ίοπι εδ πιϊγαπάμπι, φιοᾷ «ἄγε 
ἠζμαά πκτραί: οἷοι νῦν βροτοί εἰσι. (ἵῦ- 
ῬοἨ. ἵπ Ἠῖς ΜΙδεε]]απεοις Ἰλ/οτΚκς (νο]. ΤΙ. 
Ρ. 70), 8 τεν]ναᾶ (ῖ5 ορίπῖοη, υπο Ἠεά 

Ῥεαεπ Ίοης 5ἴπορ 5ιεσεςς[ι]]γ γεζατθᾶ ὮΥ 
ἨΒαγπ6ς, Νο ΟΏ5ογΥθΒ {λαί Νερίου ππα]κθς 
ΡτοασῖδεΙγ {ε Βά11ο6 ΟΟΠΙΡΩΤΙΦΟΠ 1η ΠΠ. Α. 
2725, Ῥείνεεπ {Πε οοπίεπιρογατ]ες οἱ Ἠ]5 
γοπίἩ απᾶ οἱ Ἠῖ5 ασε. (Οοπδεᾳιεπ{]γ πο 
αγρυππεηί «3Ἠ Ὦο ἆγαννη {ΤΟΠ {Πῖ5 Ραξρασε, 
η ογάεχ {ο Βεΐ αδὶἀες {πο ἁπίε αβθῖσηεά {ο 
{πε ασο οἳ ἨΗοππεσ ἵπ Ῥτε]πη. 0055. 5εοξ, Τ. 
Α8 {ο ἴπο ορίπίοπ Ιδε], τερρεοῖης {]ιθ 
5αΡεχΙοΣ διπεησίἩ απἀ δίαίωτε οἱ {πε πἹεη 
οἳ {πε ΕΔΤΙΥ 465, 16 ΤΙΔΥ Ῥεγμαρς Ἠαγε 
ογϊσιπα(εά ἵηπ αοίπα] [ασ Ἔμετε 56ΕΠΙΒ 
Ιπάθεά {ο Ῥα 6οπιε ααίΠοσΙϐγ {οτ {πε ἐγαςῖ- 
Ποη ἵπ Ἠο]ν τί; Όοισα 1έ Ίαςδ Ῥεεπ 
βίτοπϱΙγ οοπίεπἀεἁ (λαί {ιο ρῖαπί5 ἴπετο 
πιεηίοπεᾶ ἵγεγε ππεγε]Υ ἐγταππῖσλ] ΟΡΡΤΕΡ- 
8078. ερ ἄεῃ. γΙ. 4. Ναπι. ΧΙ, 94. ΤΧΧ. 
ο εχίτασέ {με {ο]ογψ]πςσ, Ἠονγενετ, {γοπα 
ΑισιδΗπ, Οσο. Πεὶ, ΧΥ. 25. αἱ ἔρεε, 
ποπ φοΐμς, φεᾷ αἰϊφιοί πιεοιῖη, πι ἴΓἱοειδὶ 
[ϊίογε πιοίαγετι ᾖιοπιζπῖς ἀεπίεπι {απι Ἰπφεπίεη, 
μέ αἱ πι ποβίγογµπι ἀεπίνιπι πιοάμζο ππϊτιι- 
ἰαίΐπι οοποἰάεγείιγ, οεπίιπι ποδῖ οἰάεγείιγ 
Ίαοεγε ῥοϊμίςε; φεα ἴζωπι (ἰφαπίϊς α[ίσι]ις 
ιΐςδε ογεάἰάεπίπι. θε αἱξο ΡΜ. Ν. Π. 
ΤΙ. 16. Α. αεἰ. ΤΠ. 10.  Μαχ. Τντ. 
Ρις». ΥΤΤΙ. ΌΤῆε απιαζῖης βἰτεησίῃ, Ἠουγ- 
εναν, ννϊθ] ννμ]ο]ι (ο αποϊεπὲ Ἠεγος ατα 
βαϊά {ο Ἠανε {Πτον/Ἡ 5ίοπες οἵ α ναδί σγεῖρηξ, 
ΠΙΔΥ Ὦε Ιπ 50ΟΠ18 ΠἹεᾶΣΙΓε αοσοππίεά {οτ ὮΥ 
{πε {αοί, ναί ἐπεῖτ γοαίἩ Ίνεγε ἰταίπεά {ο 
{πο Ῥγασίϊσθ. Ἔ]ε βαπηε εχετοῖδε Ίνα5 αἶ5ο 
ΟΟΠΊΠΙΟΠ ΤΠ {πο οτ]επία] ΠαΠΟΠΒ. «ος εί 
π αγθίδις Γαἰεπίπα, 84Υ5 ού. «ετοππε, εὔ 
Ἓδφμε ]ιοᾶἱσ γεν οΊππεπι «Γπάσαπι εις σ0η- 
αιείμᾶο φεγταίιγ, αἱ ἴἵπ οἰσι[ῖ, οργρἰᾶϊς5, εὖ 
σαφίεἰ[ῖς, γούιπαἰ Γοπιπίέμγ ἰαμίαᾶςς φγανϊεεἰπεὺ 
οπάεγίδ, αἆ φιιοΒ ΓιΏσπεβ επεγοσγ 5ε δο[εηί, εἰ 
ἐο5 Άγο οαγίείαίε οἰγίμπι φιὐζεταγε; αἲῖῖ αἲ 
σεπιµα, αἰῖ αα απιρ[ίσιπι, αλ αἲ ΠΙΠΙΕΥΟΣ, 
αἆ οαραέ, ποππιζὲὲ 5ἹῤεΥ Ὀεγέίσεπα, Γεο[ῖς 710- 
ἔἴθφιε πιαπῖδιις, πιαφπἰζιά πεπι γι ἀεπιοτι- 
β{γαπίς», ροπᾶιμς αἰίοἰζιπί. Έορε οῬδετνες, 
η Πΐ5 Έβδαγ οη ἨΗοπιεγ”5 Ῥαΐίες, {αί α 
Ιπ]ῖ]ατ οαδίοπι 5411 Ῥτεναῖ]5 ἵπ 6οτπθ Ῥατί5 
οἳ Βεοΐ]απά.---Ιί1 τεσατὰ {ο {πε οοη- 
εἰίταςσίῖοη, {πο ορία νο ἵπ α Ῥοΐεπία] ϱἱρ- 
π]βσαίίοπ Ποι]ά Ῥτοροτ]γ Ῥε πεσοοπιραπ]εά 
ῬΥ ἂν ος κε; Ῥαΐ ἵπ Ἠοπῃες 16 15 βοπιείπιες 
παπβης. Τπας5 ασαϊη ἵπ Π. Ἡ. 4δ. Ῥεο 
οἩ Ἡ. Α. 55. ἙΒτυπο ου Ατὶδί. Εαπῖς, 400. 
Μαι. ατ. αν. δ 614. δ. 085. ΟΕ {με ἔοτσθ 
οἳ ἴε ρατίέῖε]ε γε ἵηπ 18 Ρ8β58Ρο, 5εε ΟΠ 
1. Α. 60, 
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- « 5 Οἷοι νῦν βγροτοί εἰσ᾽, ὃ δέ µιν ῥέα πάλλε καὶ οἷος. 

Τῳ βάλεν Αἰνείαο κατ ἰσχίον, ἔνθα τε μηρὸς 305 

Ἰσχίῳ ἐνστρέφεται, κοτύλην δέ τέ µιν καλέουσι’ 
Θλάσσε δέ οἱ κοτύλην, προς ὃ ἄμφω ῥῆξε τένοντε, 
σε ὃ ἄπο ῥινὸν τρηχὺς λίθος" αὐτὰρ ὄγ᾽ ἥρως 
Ἔ ὺξ ώ Ν νο) εί. ΔΝ / στη γνυ εριπωγν, και Σρεισατο χειρι παχειῃ 

Γαίης ἀμφὶ δὲ ὅσσε κελαινὴ νὺξ ἐκάλυψε. 3810 

Καὶ νύ κεν ἔνθ᾽ ἀπόλοιτο ἄναξ ἀνδρῶν Αἰνείας, 
Εἰ μὴ ἄρ᾽ ὀξὺ νόησε Διὸς θυγάτηρ ᾿Αφροδίτη, 

/ ϱ/ 5 Ἡ / / λέ Ἂ Μήτηρ. ἥ µιν ὑπ᾿ ᾽Αγχίσῃ τέκε [ουκολέοντι 
᾽Αμϕὶ ὃ' ἑὸν φίλον υἱὸν ἐχεύατο πήχεε λευκὼ, 
Πρόσθε δέ οἱ πέπλοιο φαεινοῦ πτύγμα κάλυψεν, 9515 
ο 3. 

Έρκος ἔμεν [ελέων, µή τις Δαναῶν ταχυπώλων, 
Χαλκὸν ἐνὶ στήθεσσι [αλὼν, ἐκ θυμὸν ἕλοιτο. 
"Ἡ μὲν ἐὸν φίλον υἱὸν ὑπεξέφερε πολέμοιο" 
Οὐδ' υἱὸς Καπανῆος ἐλήθετο συνθεσιάων 
Τάων, ἃς ἐπέτελλε βοὴν ἀγαθὸς Διομήδης. 320 
. 2 ν . εκ ο πό ’ 6 
Αλλ Ογὲ τους μεν εους Ίουκακε μωνυχας ίππους 

Νόσφιν ἀπὸ Φλοίσβου, ἐξ ἄντυγος ἡνία τείνας" 
Αἰνείαο ὃ ἐπαῖξας καλλίτριχας ἵππους 
Εξέλασε Τρώων μετ’ ἐὐκνήμιδας ᾿Αχαιοὺς, 
Δῶκε οὲ Δηϊπύλῳ, ἑτάρῳ φίλῳ, ὃν περὶ πάσης 92 

Τΐεν ὁμηλικίης, ὅτι οἱ φρεσὶν ἄρτια ἤδη, µ 2 ρ ϱ ε 

Νηυσὶν ἐπὶ γλαφυρῇσιν ἐλαυνέμεν' αὐτὰρ ὕγ ἥρως 
ὪΩν ἵππων ἐπιβὰς ἔλαβ᾽ ἡνία σιγαλόεντα, 
Αἶψα δὲ Τυδείδην µέθεπε κρατερώνυχας ἵππους 
Ἐμμεμαώς' ὃ δὲ Κύπριν ἔπῴχετο νηλέϊ χαλκῳ, 350 

Γιγνώσκων ὅτ᾽ ἄναλκις ἔην θεὺς, οὐδὲ θεάων 

306. κοτύλην. ὮἘΈτοροχ]γ, α ζῖε ου; 
Ἡ5 Ίη Ἡ. Χ. 494. Ἠεποο απγ σατζέγ, 88 ἴἶιο 
Λαὔπι ο {ο Ἰαπᾶ; απὰ ἵπ ἰλῖ Ρίησα, {λε 
Λο]ζοιο οί {λε Ἰήρ-δοπα, ἐπίο ιο]ίο] ἴἶε ᾖιοαὰ 
οί ο (]φ]-Όοπε ἱς ἱπκογία. Ἐπδίαίμ. οἱ 
Ἡ. Χ. ἵη Ἴοο, οἵξ. κοτύλην δέ φησι τὴν 
μικρὰν κυπελλίδα: καὶ παλάμης κοίλωμα" 
καὶ ἡ κατὰ τὸ ἰσχίον τοῦ μηροῦ κοιλότης. 

309. γνὺξ ἐριπών. Θεο οἩ ν. 367. Ἱπίγα, 
310. γαίης. Όρου ἴε φγουπᾶ: 5αβαιιᾶ. 

κατά. 
511. καὶ νύ κεν ἔνθ᾽ ἀπόλοιτο. 9ε]ο]. 

ἀντὶ τοῦ ἀπώλετο ἄν. 8ο ασαῖη π Π. Ῥ. 
70. απᾶ Ἱηΐνα ν. 388. 8εο Μαΐι, αν. αν, 
ξ 608, ΟΓς, 9. 

936. ὅτι οἱ φρεσὶν ἄρτια ᾖδη. ΟΘιοά 
αἶδὲ ἐπ απῖππο σοπθεπέαησα πουῖέ, φεπίΐ ; Ἱ. . 
Ὦθ ν/ας οἳ α ἀἱεροβίεῖοη οοπᾳοπία] νν]έἷι Ἰΐς 
ΟΝΗΏ. Ἠθβγομ. ἄρτια" προσηρµοσμµένα. 

ἘΟΠ1 ἄρω, αρίο, οοπ/ηφο. Τ]ο βοππιοπί 
18 11ο 84Π1θ 45 ἰ]ναί οχργεβςεᾶ ἵπ Τ]. Δ. 961. 
τὰ γὰρ φρονέεις, ἅτ᾽ ἐγώ περ. Τ1ο πβαα] 
βΙρη]βοαίίοη, οννενεχ, οἱ ἄρτιος ἵβ ῥγιᾶεης: 
1.6. Ῥγιζεπίία οοπδεπίαπεις: ας ἵπ Τ. 3. 
95. 04. Θ. 240. ἄρτια βάζειν. Βε]ο]. ὑγιῆ 
καὶ ἁρμόδια. ο Εαχίρ. Ττοφᾶ, 417. ἀρτίας 
ἔχεις φρένας. Ἐγπεβ, {Ἰπογοίογς, ννοι]ᾶ 
υμάθχρίαπᾶ {Πο Ῥᾶββασο (ιβ: Θωία οἷις 
ὑοπῖε οοπϊ]ἰῖς αῖ ᾖοΐεγαί, οὗ γιζοπέίαηι, 
Ῥυωΐ 5 16 Ίεδς οα{Ιθίαοίουγ. Τὲ τηαν ο 
ομβογνεᾶ (]ιαί εἰδέναι, [ο]]οννεὰ Ὦγ α πειίον 
Ρ]αγα], Ἠα5 πηπο] (λε 84π1Ἰ Ἱπιρογέ α5 ἐἶιο 
3ά]εείῖνο νίἩ ια νοτρ ιῃείαπίίνο; 8ο 
παί ἄρτια ᾖδη 15 εφἱνα]εηί νν]ι] ἄρτιος 
ἦν. Ῥεο Ἡ. Π. 78. 0Ο. Δ. 666. Θ. 586. 
1. 190. Λ. 451. Τ. 948. 

929. µέθεπε. δεφιῖ οί, απβιμνο]γ. 
εο Ἀἱδο οἩ ΠΠ. Θ. 126. 

Ν 
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Α οι 2 ᾱ ὃ - 4λ / 

Τάων. αἴτ ανορῶν πόλεμον κατακοιρανέουσιν, 

ουὗτ᾽ ἄρ᾽ ̓Αθηναίη, οὔτε πτολίπορθος ᾿Ενυώ. 

᾽Αλλ) ὅτε δή ῥ ρα κίχανε πολὺν καθ ὅμιλον ὀπάζων. 

Ενθ' ἐπορεξάμενος µεγαθύμου Τυδίέος υἱὸς 
ΤΑ ” - αλ »ς) /.. ν ο 

κοην ουτασε χειρα µεταβλμµενος Οσει χα/ κω 

᾽Αβληχρήν' εἶθαρ δὲ δόρυ χροὸὺς ἀντετόρησεν 
.) Ἅ. / ς / 3 

Αμῄῥώροσίου διὰ πέπλου. ὅν οἱ Χάριτες κάµον αὐταὶ, 
ς - - 

Πρυμνὸν ὑπὲρ θέναρος' ῥέε ὃ ἄμβροτον αἷμα θεοῖο, 
ῃ κ κ , Φ) 9 4 θ - 

χωρ» οιος περ τε ρεει µακαρεσσι ὄεοισιν. ; 
ε) -- αν ῴ . ϱ) ῃ - 

Οὐ γὰρ σῖτον ἔδουσ᾽, οὐ πίνουσ᾽ αἴθοπα οἵνον" 
/ δι) » 4 

Τοῦνεκ' ἀναίμονές εἰσι, καὶ ἀθάνατοι καλέονται. 

"Ἡ δὲ µέγα ἰάχουσα ἀπὸ ἕο κάβ/[αλεν υἱόν' 
Μαἳ τὸν μὲν μετὰ χερσὶν ἐρύσσατο Φοῖ[ρος Απόλλων 

µ - 5 

Κυανέῃ νεφέλῃ, µή τις Δαναῶν ταχυπώλων, 

Χαλκὸν ἐνὶ στήθεσσι [αλὼν, ἐκ θυμὸν ἕλοιτο. 

Τῃ ὃ᾽ ἐπὶ μακρὸν ἄὖσε [οὴν ἀγαθὸς Διομήδης" 

Εἶκε, Διὸς θύγατερ, πολέμου καὶ δηϊοτῆτος. 
3. » ε/ ϱ/! - ο) ΄ 3 ῳ - 
Η ουχ ἅλις, όττι γυναικας ἀνάλκιδας Ἠπεροπεύεις ; 

η) -” 2 4 
Εἰ δὲ σύγ ἐς πόλεμον πωλήσεαι, ἦτέ σ᾿ ὀξω 
4 

Ριγήσειν πόλεμόν γε, καὶ εἴ χ᾿ ἑτέρωθι πύθπαι. 

909. κατακοιρανέουσι. ὧεε οπ ΤΠ. Β. 207. 
935. Ἐνυώ. Ῥε]οπα. 39ο Ῥοπί. . 

Ρ. 412. οἩἡ 9ξοῃ. ΤΠεΡ. 45. 
Όρ4. ὁπάζων. ΕπδίαίΠ. κατόπιν διώ- 

κων. Τ]ιο Ῥε]ο]αςί ποῖῦῖσας ἴ]ιε [ο]]ονῖηπςσ 
νατῖοεῖες 1Π έ]ιε ἰσηϊῃβοπίῖοη οἱ ἐΠῖ5 νου», 
ν17. Το φἵνε, ας ἵη Ἡ. Θ. 141 : {ο ἄγίνε αἴοπῃ. 
Λ. 495: {ο εε[εοί, Τ. 208. ΈΤηεςε, Πονγενετ, 
ΠΙΑΥ αἲ] Ῥε τεάισεᾶ {ο 0Π6 σεπετα] αοεορί- 
βίἴοη, {ο βεπᾶ αἴοπαφ; νε] νη]] πιθεῖ ἴμο 
66ΕΗ56 ΙΠΘΓΕΝΥΕΥ 1ὲ ο6ςΙΥ5. 

955. ἔνθ᾽ ἐπορεξάμενος. Βεῖ. αὐτῆς 
σὺν ἔγχει. ἨΕΥΝΕ. Ἀεε οἩ Τ. Δ. 307. 
ΟΊαγ]ε απᾶ οίμετς απἀεγείαπᾶά {λα Ἱπίεν- 
Τεγεπες οἳ Ψεπας, απἀ ἴῑπο πνοαπᾶ εἨθ τε- 
οεῖνες {Γοπη ΕΏ]οππεᾶ, αἲ {ἴπε Ιηβσαίῖοη οἳ 
Μιπετνα (5αρτα ν. 191). ἵη απ α]]εσοτῖοα] 
8εη5αο. Το ἰΠῖς Ἠεγπο Ία5ί]γ οῬ]οοῖς ναί 
Ψεηπς, ἵη ἀε]νονίης Ίος 8οΗ» 1ηάδέ Ώθοςς- 
εατῖ]γ δο οοπεϊἀθγοὰ ᾗ5 ε γου] αδεηί. Ὀθε 
οὗ ΤΠ. Α. 194. 

997. ἀβληχοήν. Ἠγεα]ς, ἰεπᾶεν. ολο]. 
ἀσθενῆ, ἁπαλήν. Θο 6 Ἠανο Ιἵπ ν. 426. 
χεῖρα ἀραιήν. 3οΠπθ 6ΟΗΡΙ4ΕΥ {πε α 16- 
ἀυπάαηέ, νηῖ]ε οίπενς τεπᾶεν βληχρὸς ἆι- 
18, πιά πηα](ε 1έ Ῥγϊναίϊνο, Τ]α {οΥΠΠΘΥ ἵ5 
εοτγθοί. Όοπιρατε {μα ποῖθ οἨ ΤΙ. Γ. 293; 
απᾶ 5ο Ὑα]είκπερη ου Τμεοσγῖέ. Αἀοπίασ. 
Ρ. 218. Επδίαίμῖας εχρ]αῖης {ἔἶιο άνετο 
εἶθαρ Ὦ} εὐθύς. 

908. Χάριτες. ΤΠΕΥ ννεγο {ο {ουηέαϊῖη 
οἳ ρτασε απά Ῥεααίγ. Όοπιρατε 04. 7. 18. 

9950 

940 

΄ 

945 

3950 

Θ. 964. Ἠεεῖοᾶ. Τπεος. 64. Ῥιπᾶ. Οἱ. 
ΧΙΝΥ. 

999. πρυμνὸν ὑπὲρ θέναρος. ᾖἈῬε]μο]. 
ὑπὲρ τὸ ἔσχατον τοῦ κοιλοῦ τῆς χειρός. 
Φεο Φο]ποῖά. Τ,οχ. ΙΠ Υ. θέναρ. 

940. ἰχώρ. Τἱ8 νογά 15 απᾶεγείοοᾶ ὮΥ 
Ἐπιείαθ]]ας ἔο βΙσηϊ{γ, σεπετα]]ν, τὸν κατὰ 
φύσιν μετὰ τροφὴν χύλον, ἴε πιςγἰέτοιι 
ᾖμΐσες ᾖγοὔιιοοά ἵπ ἐς δοιή ὂή Ίου, Ῥαΐ 
απα]1βες, 1η πο Ῥγεδεπέ Ιηδίαησε, {ο ΙΠΡΙΥ, 
Ῥν απα]οσγ, ἴπο ἄμβροτον αἷμα. ον ὑ[οοά 
ο ἴλιε σοῖς. Ἠσπος Ιίέ 566Π18, οΝενθΥ, ἴο 
Ἠανθ νεεπ ΠΙΟΥΘ αδαα]]γ επιρ]ογεά 1π 0π]5 
οοπΏπεᾶά 8εΠ56; ας ἵπ ἴμε περΙγ οἳ {ο 
πνοαπάθᾶ ΑΙεχαπάετ έο ]ή5 Βαέίετετς (Ῥ]ή- 
ἔατομ. ἆρ Τυηί. 4ῑει.):---Τοξεύμασι δὲ πλη- 
γεὶς εἰς τὸ σκέλος, ὡς πολλοὶ συνέξδραµον 
τῶν πολλάκις εἰωθότων αὐτὸν θεὸν προσ- 
αγορεύειν, διαχυθεὶς τῷ προσώπφῳ,, Τουτὶ 
μὲν αἷμα, ἔφη, ὡς ὁρᾶτε, καὶ οὐκ ᾿Γχὼρ, 
οἷός περ τε ῥέει µακάρεσσι θεοῖσι. Μέοι 
Ἰας Ἱπηξαίεά {5 Ῥήββασε ἵπ Πῖς Ῥαν. Τ. 
ΥΙ. 9257. Τεν Φαΐίαη ᾖγεί ΙΟπειο ῥαΐπ, απ 
τγ{ἡεα Πῖπι ο απ Ίος 5ο 80πε Ίλε αγίᾶ- 
πα εογά απ] ἀἰκουπέίπιοις ποιά Γαςνεᾷ 
ἔηγοιφ]ι λίπι; ὑιί ἐ]) εἰ]ιογίαί φιβείαποο οἰοφεᾶ, 
1γοἱ ἰοπᾳ ἀἴοίεϊδίε, απά [γοηι ἔ]ιε φαν], «4 εἴγεαπη 
ο) πεοίαγοις Πιο ἱεεαῖπα Ποωεᾶ, Φαπφμῖπο, 
5ο] αἲ οε[εκίαῖ αρὶγἰ( πια) ὀἱεεὰ ;---- Ύ εἲ 8001. 
6 ᾖεα[εῖ, ὅο. 

94]. οὐ γὰρ σῖτον ἔδουσ', κ.τ.λ. 
Ραχε ΤΙ. 7. 142. 

οοπι- 

κα. 
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ὋὪς ἔφαθ" ἣ ὃ ἀλύουσ᾽ ἀπεβήσατο' τείρετο ὃ) αἰνῶς. 

Τὴν μὲν ἄρ᾽ Ἶρις ἑλοῦσα ποδήνεµος ἔξαγ ὀμίλου 

᾿᾽Αχθομένην ὀδύνῃσι µελαίνετο δὲ χρόα καλόν. 
Εὖρεν ἔπειτα µάχης ἔπ᾽ ἀριστερὰ θοῦρον "Αρηα 355 

"Ἡμενον ἠέρι ὃ ἔγχος ἐκέκλιτο, καὶ ταχέ ἵππω' 

“Ἡ δὲ γνὺξ ἐριποῦσα κασιγνήτοιο φίλοιο, 
/ 

Πολλὰ λισσοµένη, χρυσάµπυκας ᾖτεεν ἵππους" 
Φίλε κασίγνητε, κόµισαί τε µε, δός τε µοι ἵππους, 

/ 

"Οφρ᾽ ἐς Ὄλυμπον ἵκωμαι, ἵν ἀθανάτων ἔδος ἐστί: 360 

Λίην ἄχθομαι ἕλκος, ὅ µε [βροτὸς οὕτασεν ἀνὴρ. 
-- Δ. 

Τυδείδης, ὃς νῦν γε καὶ ἂν Διὶ πατρὶ µάχοιτο. 

Ὃς φάτο' τῇ ὃ ἄρ Ἂρης δῶκε χρυσάµπυκας ἵππους. 
Ἡ ὃ) ἐς δίφρον ἔβαινεν, ἀκηχεμένη φίλον ἧτορ᾽ 
Πὰρ δέ οἱ Ἶρις ἔβαινε, καὶ ἡνία λάζετο χεραὶ, 805 

Μάστιξε ὃ ἐλάαν, τὼ ὃ οὐκ ἀέκοντε πετέσθην. 

Αἶψα ὃ ἔπειθ ἵκοντο θεῶν ἔδος, αἰπὺν Ὄλυμπον. 
2/ νϱ / / .) / 5 

Ενθ) ἵππους ἔστησε ποδήνεµος ὠκέα Ἶρις, 

Λύσασ᾽ ἐξ ὀχέων, παρὰ ὃ ἀμβρόσιον βάλεν εἶδαρ. 
"Ἡ ὃ' ἐν γούνασι πίπτε Διώνης ὃτ ᾿Αϕροδίτη, 370 

Μητρὸς ἑῆς' ἣ δ) ἀγκὰς ἐλάζετο θυγατέρα ἣν, 
.” 

Χειρί τέ µιν κατέρεξεν, ἔπος τ ἔφατ᾽, ἐκ τ’ ὀνόμαζε" 
» 

Τίς νύ σε τοιάδ ἔρεξε, φίλον τέκος, Οὐρανιώνων 

362. ἀλύουσα. «ὶδίπασίεᾶ αι γραΐη. 
ΦΕεμο]. ἀδημονοῦσα, καὶ οἷον λύσιν μὴ 
εὑρίσκουσα τῶν κακῶν. Ί]με νετ ἁλύω, 
Ἠούνενετ, βἱση]βες ϱεπετα]]γ, ἐπβαπῖο, ννλαϊ- 
ενεν Ῥο {ο οπ15δο. Οοπιρατο 04. Σ. 952. 
19 195 οΏβδεγναΡ]ε αἱδο, ἐ]αί ἴ]λο ρεπα]έῖπαα 15 
ἸπνατίαΡ]γ Ίους ἵπ {πε Τναρίο νντ]ίοτς, απᾶ 
ἵπ ἨοπιοΥ α]νναγς 5Ἱονί, εχοερί Τη (Πε βΊησ]α 
Ἰηδίαπος, Ῥτοβαβ]γ οογταρί, οἱ 0Ο. 1. 998, 
π/ηεγε {πο ἀενίναίίοπ 15 ίπιδ σίνεη Ὦγ Ει- 
εἰαίμίας: ἀλύειν' τὸ ἐν ἄλῃ καὶ παρέσει 
τὴν ψυχὴν ἔχειν. Ῥεο ἙῬ]οπιβε]ά”5 (105Β, 
οἩη δοῃ. ΤΠεΡ, 3987. Ῥετίσοη. αἆ ΑὐαΠ. 
"νο, 

966. ἔγχος ἐκέκλιτο ῥΒοαῖ. ἐπὶ τῇ γῇ. 
Φοε ο ν. 709. Ἱπίτα. ΤΠ ἴ]ιο ]αέΐετ ΠΙΕΠΙΡΟΥ 
ἵσταντο πηαδὲ Ῥε βαρρ]ίθᾶ. Ῥεο οἨ Π. Α. 
602. 

957. γνὺξ ἐριποῦσα. Τ]αί ἵ5, [νοπι εχ- 
Ἠαιδίοῦ: απᾶ 59 αραίη ἵπν. 970. Οοπιραγθ 
ν. 09. Επδία(μῖας απάἀεγείαπά5 (15 45 απ 
αοΐ οἱ δαχποςί οπίγεαίγ, ν/μῖοἩ {ο παίγο 
οἳ νε χεφποδί ἆοεβδ ποέ 8Θεπῃ {ο ἀεπιαπά ; 
πεϊθ]εν ἆοος 16 αρρεαν {παί 5αρρΗσαπίς, 
ΆΊΠοΏσ {Πε εατ]γ ἄτοείκδ, ννετο αβρά {ο {α]] 
οἩ {Πεῖτ Ίςπεςς, Ῥαΐέ {ο {ηγουν {Πεπηδε]νες αἲ 
Όλα [θεί οἳ ἴ]ε Ῥεγδοη δο]ϊο]ίοᾶ, εε 0Η 
Ἡ. Α. 407. 

9068. χρυσάµπυκας ἵππους. ἘΕπβίαί], 

ἄμπυξ ἐκαλεῖτο σειρὰ κατάχρυσος τὰς 
περὶ τὸ µέτωπον τῶν ἵππων τρίχας συν- 
δέουσα. Ἴ]ιοβο {γοπί]είς ννεγο αἶδο οπ]]εᾶ 
ἀμπυκτῆρες. Ἀ6ε Ἰμεκ. Ῥοπί. ἄν. ἵπ 1οσε: 
απᾶ οἳ Π. Χ. 469. 

959. Τῃε νι]σαν τεπάϊης, δὸς δέ µοι ἵπ- 
πους. ἵ5 φἰτοπσ]γ 5αρρογίει], απά οοηβγπιεᾶ 
Ὦγ εχαπιρ]65, ὮΥ Ῥομερίεν οἩ Ὠϊοηγείας, ῥ. 
192. Ἀεο αἶδο ΗεγπΙαπη ου Ψϊρου. Ρ. 646. 
εἆ. Οχκοπ. Τε τεαάϊπς ἵη ἔἶιε {οχέ 866ἱη5 
{ο Ῥο ρτείογαβ]ο. 

966. Ἠεγηο {παδ οοπιρ]θίεβ {ιδ εο- 
ΒίγιοίίοἩ : ἐμάστιξε δὲ τοὺς ἵππους, ὥστε 
αὐτοὺς ἐλᾷν τὸ ἅρμα. 

970. Διώνης. 36εε Αρο]]οᾶ. ΒΙΡΙ.Τ.Ι. 8. 
]αΐεν ντ]ίεις5 αΡΡΙΥ πα παπιθ {ο ΎοπιιΒ 
Ἠεχβε]{,. Όεο Ονίά. Α. Α. ΤΠ. 8. Βδίαι. 
Φ]ν. 1. 1. 84. Οἷο. Ν. Ὁ. ΤΙ. 98. Ἠοιπεν 
Ξ6ΕΕΠΊΒ {ο Ἠανε Ῥεοπ Ισπογαπό οἱ {πο τηγ{] 
ταβροσ/ίῖηρ {μα ΕνίἩ οἱ ἔε ροᾷἆςεβν ἔγοπι 
ἔλα {οαπαι οἳ έπο 56. ππ]ες Ἰπάεοεά Ίου 
Ώ3ΠΠΘ ε {ακεπ Ἱπ Ῥτουί οἱ Ἠῖ5 αοηπαϊπίαπσθ 
νι 16, 

97]. ἀγκάο. Ίπ Πε αγ. Απ αἄνετρ; 
{πο 6απηε 45 ἄγκαθεν ἵπ 9βε]μ. Επι. 80. 
ἄγκαθεν λαβὼν βρέτας. Βυΐ ἵη ν. 916 
οἱ {ιο ΒΑπ1ε ΡΙαΥ, ἄγκαθεν 18 {ου ἀνέκαθεν, 
ἀεδαφεγ. 

νΝὀ 
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ζ ”/ ς - 

Μαψιδίως, ὡς εἴ τι κακὺν ῥέζουσαν ἐνωπῇ; 

Τὴν ὃ) ἡμείβετ᾽ ἔπειτα φιλομμειδὴς ᾿Αφροδίτη' 3750 

Οὗτα µε Τυδέος υἱὸς, ὑπέρθυμος Διομήδης, 

Οὔνεκ' ἐγὼ φίλον υἱὸν ὑπεξέφερον πολέμοιο, 
ε / Δ ώ 9 ’ λὺ ίλ ΄ .) 

Αἰνείαν, ὃς ἐμοὶ πάντων πολὺ φιλτατὀς εστιν. 

Οὐ γὰρ ἔτι Τρώων καὶ ᾿Αχαιῶν φύλοπις αἰνή" 

᾽Αλλ᾽ ἤδη Δαναοί γε καὶ ἀθανάτοισι μάχονται. 

Τὴν ὃ ἡμείβετ᾽ ἔπειτα Διώνη, δῖα θεάων’ 

Τέτλαθι, τέκνον ἐμὸν, καὶ ἀνάσχεο, κηξοµένη περ' 

Πολλοὶ γὰρ δὴ τλῆμεν Ολύμπια δώματ᾽ ἔχοντες 
Ἐξ ἀνδρῶν, χαλέπ᾽ ἄλγε' ἐπ᾽ ἀλλήλοισι τιθέντες. 

Τλῆ μὲν Αρης, ὅτε µιν Ὥτος κρατερός τ᾽ ᾿Εφιάλτης, 

Παῖδες ᾿Αλωπος, 9ῆσαν κρατερῳ ἐνὶ δεσμῳ: 

Χαλκέῳ ὃ ἐν κεράµῳ δέδετο τρισκαίδεκα μῆνας. 

Καΐ νύ κεν ἔνθ) ἀπόλοιτο Ἂρης, τος πολέµοιο, 

Εἰ μὴ μητρυιὴ, περικαλλὴς ᾿Ἠερίβοια, 

Ἑρμέᾳ ἐξήγγειλεν' ὃ ὃ ἐξέκλεψεν "Αρηα 300 

Ἠδη τειρόμενον' χαλεπὸς δέ ἑ δεσμὸς ἐδάμνα. 
Έλη ὃ) ρη, ὅτε µιν κρατερὸς παῖς ᾽Αμϕιτρύωνος 

Ὁ74. ἔνωπρ. ῬΡιλ]οίη. Ῥομο]. ΥΠ]οῖς. 
ἐν ὄψει ἀδικοῦσαν. 

9δ9. πολλοὶ γὰρ δὴ τλῆμεν κ. τ. λ. 
Τηε 5εη5ε οἱ ίμε Ῥαξεασε 56εΙΗ5 {ο Ῥε {Πῖ5: 
---]λαί ππαπΥγ οἳ {λε σος Ἠανε πδεᾷ {με 
ΑΦΕΠΟΥ οἳ ππεῃ Τη ἹπβΙοίῖηςσ εν]]δ προΏ εαο] 
οίμεν. ολο]. ὑπὸ ἀνθρώπων ἀλλήλους 
κακῶς πράσσοντες. Όοπιρατε Ἱπίτα ν. 879. 
Έῃε {αῦ]ες νν]]ε]ι Γο]]ουν Ψετο πιοδέ Ργοῦᾶ- 
Ῥ]γ ἵπ εκϊξίεηοε Ῥείοτε {πε ἴππε οἳ Ηοπηος, 
απᾶ επιρε]]ϊε]μεά Ὦγ Πῖπι ἔτοπι {πο ἰτας]- 
Ποπα] πιγ(]ο]οςγ οἱ λε οοππίσΥγ. Τ]ε ραβ- 
5ασο ἶ5 Ἱπηίαξεά Ιπ α [γασππεπί οἳ Ῥαηγαςίς, 
Ῥτεξεγνεά Ὁγ ΟἸεπιεῃπς Αεχαπά. Ρ. 22. Ὁ. 
Τλῆ μὲν Δημήτηο, τλῆ δὲ κλυτὸς ᾽Αμϕι- 
γυήεις, Τλῆ δὲ Ποσειδάων, τλῆ ὃ’ ἄργυ- 
ρότοξος ᾿Απόλλων ᾿Ανδρὶ παρὰ θνητῷ 
θητευσέµεν εἰς ἐνιαυτόν. ΌΟπιρατε αἶδο 
Ονιᾶ, Εαςιε. 1. 489. Ἐπαδία ας απἆ οἴπετς, 
α[ίετ Ἠετασ]άες Ῥοπέίοις, απἀετδίαπά {πε 
ν/ο]ε α5 α]εσοτῖσα]. 

9856. τλῆ μὲν Αρης, ὅτε κ.τ.λ. ΤΗϊ8 
ζαῦ]ε νν] Ὃε Γοαπά αἲ Ἰεησθι ἵη Αγρο]]οᾶ. 
ΕΙΡ]. Τ. 7. 4. Ῥορε οὔδεχνες, ἴ]αί Ψ]ηρι] 
5ΡρεαΙΚ5 πιΙοἩ ἵπ τΠε 6απηο ἤσιτε, νΥπεη Ἡθ 
ἀεξετῖρες {πε Ῥεαςο ἵπ νε πιε οἳ Απσας- 
ἐας (4)π. 1.298): Εμγον ὑπιρῖις ἱπέως βατα 
βεᾶεπε «Ἱρεγ αγπια, εἰ οεπέιπι τποίις α]επῖς 
1οἱ {εγζιι ποᾶῖς, Γγεπιῖέ Πογγίάις οτε ογιι- 
επίο. 

987. κεράµφ. ΈἘτορεσ]γ. απ εατί]ετ τεβ- 
φεῖ; ας ἵη ΠΠ. 1. 465. Ίπ {πε ΟΥρτίαπ Ίαή- 
6ιασο, βαὖ5 Επδίαζίας, 1ὲ βἴσηίῇπες α 5ιῤ- 
{εγταπεοιξ οατεγη: απᾶ Ἠεγηε οοηβῖἆειβ 

ἔἶνε πςα οἱ {πε ποτά ἵπ {Πῖ5 ΕεΠςε, α τους 
ΟΓ {πε απ αι {γ οἱ {με {αρ]ε. ΈΤ]ε ερῖίπεί 
χάλκεος Ίπιρῆεςδ ποϊηῖηπςσ πποτο έλα Γπιιπῖ- 
η; αξ {ηγγὶς αιεπέα Ἱπ Ἠοταί. 0Ο. ΠΠ. 
ιο. 

988. καί νύ κεν ἔνθ᾽ ἀπόλοιτο. Βοπ1θ 
οἱ Ηοπιετ”5 6ΕΠΞΙΤΟΥΕΞ Ἠανε Ἱπ[εγγεά Γτοπα 
{5 Ῥα5δασε, {μαί {λε Ῥοεί γερτγεςεηίς Πἷ5 
δοᾷ5 εαμ]εοί {ο ἀθαία; νπεπ ποίµῖης Ῥαΐ 
στοαί πηῖδετΥ 5 Ἠετε ἀεδετῖρεά. Τί 15 α 
ΟΟΠΊΠΠΟΠ ΥΝΑΥ οἱ 5Ρεεσ] {ο δε Όεγ βίο 
Ἀπά ἀεείγιοίίοπ Του ππϊςογέµπε. ΤΠοε Ἰατ- 
6ιασε οἳ Βοπιρίιτε οα]ὶς εἴετπα] Ῥαπῖς]- 
πηθπί ρεγὶίπσ ετετίαφϊπαΙη. Έπετε 16 α 
τεπιαγκαβ]ε Ῥαδδασε {ο ἴΠῖδ Ῥιγροςδε Ἰπ 
Ταοἵέ. Αππα. ΥΤ., ννἨ]ε νευγ ΗνεΙ]γ τε- 
Ῥγερδεπίς {ο πῖδεγα)ῦ]ε 5ία{ε οἱ α ἀῑδίτασίεά 
{σταπίέ: Θμῖᾶ εογίδαπι νοδῖε, Ρ. ϐ., αιί φιο- 
Ίποᾶο φογίδαπι, αιΐ φιῖᾶ οπιπΊπο ποπ δογίδαπι 
Ίοο Μεπιρογεξ ΙΙὶ πιε ἄεσφιε ρε]ας Ῥετάκηί, 
Ύπαπι Ῥετῖτε φιοίίαϊε βεπ{ῖο, εἳ βοίο. ὮἘΟΡΕ. 
µας Θε. Ῥαυ] 1π 1 Οογ. αν. 9]. καθ᾽ ἡμέ- 
ϱραν ἀποθνῄσκω. ᾖ1ήραι. Ερὶς. 1920. Ρ. 
615. ἔτι ζῶντες τεθνήκαµεν. θε αἱδο 
Ἰπ[τα ν. 402.-- τος πολέμοιο. Ῥεπο]. 
ἁπλήρωτος καὶ ἀκόρεστος τοῦ πολέμου. 
Τπε αἀ]εοείῖνο ἄτος ἵ5 εοπίταεεἁ {τοπα 
ἄατος, ἴΤτοπα α Ρχῖν. απᾶ ἄδω, εαξο. Ἠερῖοᾶ. 
Τπεος. 714. Τύγης τ) ἄατος πολέμοιο. 
Όοπιρατε 1. Ε. 865. 7. 205. Λ. 490. Ν. 746. 
Χ. 210. 

9099. τλῆ ὃ Ἡρη, κ.τ.λ. ΤΠϊ6 Παρ- 
Ῥεπεᾶ 1π {πε Ῥαΐξί]ε Ῥείπεεπ Ἠετοα]ες απἀ 
Νε]εας, Ῥείοτε Ἐγ]ο. Φεο ΑΡροϊ]οᾶ. ΤΠ. 
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Δεξιτερὸν κατὰ μαξὸν ὀϊστῷ τριγλώχινι 
Βε[λήκει τότε καί µιν ἀνήκεστον λάβεν ἄλγος. 

Τλη ὃ᾽ ᾿Αἴΐδης ἐν τοῖσι πελώριος ὠκὺν ὀϊστὸν, 3056 

Εὖτέ µιν ὠυτὸς ἀνὴρ, υἱὸς Διὸς αἰγιόχοιο, 

Ἐν Πύλῳ ἐν νεκύεοσι βαλὼν ὀδύνῃσιν ἔδωκεν' 
-- -- / 

Αὐτὰρ ὃ βῆ πρὸς δῶμα Διὸς καὶ μακρὸν Όλυμπον, 
Κῆρ ἀχέων, ὀδύνῃσι πεπαρµένος' αὐτὰρ ὀϊστὸς 

”"ΩὪμῳ ἐνὶ στιβαρῳ ἠλήλατο, κῆδε δὲ θυµόν. 400 

Τῳ ὃ ἔπι Παιήων, ὀδυνήφατα φάρμακα πάσσων, 
2 , Ὀ » . , , ) 
Ηκέσατ” οὐ μὲν γάρ τι καταθνητός γε τέτυκτο. 

Ν / [ 

Σχέτλιος, ὀβριμοεργὸς, ὃς οὐκ ὄθετ᾽ αἴσυλα ῥέζων, 
/ 

Ὃς τόξοισιν ἔκηδε θεοὺς, οἳ Ὄλυμπον ἔχουσι. 

Σοὶ ὃ ἐπὶ τοῦτον ἀνῆκε θεὰ γλαυκῶπις ᾿Αθήνη. 4056 

Νήπιος, οὐδὲ τὸ οἶδε κατὰ φρένα Τυδέος υἱὸς, 
Ὁ αλ. » ὃ λ Φ ε) 0 “2 / ττι µάλ᾽ οὐ δηναιὸς, ὃς ἀθανάτοισι µάχοιτο, 
Οὐδέ τί µιν παῖδες προτὶ γούνασι παππάζουσιν, 

7. 5. Ἠενοιπ]ες, Ὕν]ιο 5 Ἠεχα οα]]εά ὮΥ Πο 
ΏΒΠΙ6 οἱ Πῖ5 εαγ]γ {πίμου, 15 ΡΥοΡεΠ/{ΙΥ 
α[ίον (1η ν. ὀ96) Ῥτοπουποεά {με 85οπ οἳ 
«αρίΐον, 

995. τριγλώχινι. Επδίαίμ. τρεῖς ἀκίδας 
ἔχοντι. ἼΠα5 Ῥοπος. Ἠετο, Ἐ. 660. Βε[ῖο 
οι ρείεγες εβίογεαι ΙΓ ήοπ, 1 εἴπι ἴεγφο- 
απἶπα ομερίάε Ῥγα/εγεη. 

996. ἐν τοῖσι. Τ]αῦ 15, απποης ἴ]ιε σοᾷς 
νο ]οϊπεά ασαϊηςδί Ηετοα]ο5 αἱ Ώγ]ο5. Ὀεο 
ΑΡρο]]οᾶ. αὐί εργα. 

996. ὠντός. Ιεπι. Ο]ατ]ο απᾶ {πε εατ]γ 
Ἐάά. ανα αὐτὸς, νν]]ε] 15 οογ(αἰπ]γ αβδεά 
1π ἨοπιοΥ, 45 {μα ΑοΡ 15ο ὁ αὐτὸς, Ἱπ ΤΠ]. 
Μ. 206. Ο4.Π. 198. Βιαΐ (παί Ίνα αἱδο τ1δε5 
ὁ αὐτὸς, ννλ]ο]ι 15 νυτ]ζεη οπΐσὸ, εβρεεῖα]]γ 
Ἰπ Ἠετοάοίας, ὠῦτὸς, π ἴλε Β.Π 86158, 
16 ον]ἀεπί ἴτοπι Ἡ. 7. 991. 04. Η. ὅδ. απά 
εἰδεννμενο; απ (αί ιο ατγίο]ε 15 πούῦ 
Α1ναγ5 α ΡΤΟΠΟΙΠ ἵπ Ἠοπηες, 566 ο . Α. 
9. Τα τεπάϊης οἱ ια {εχί ἶ5 βαποοπεᾶ 
ὮΥ αἱ ιο ΜΑ. ες 4ἱδο Ῥυθίπανὴ, 6ν. 
αν. 5 29. 12. Ῥομαί. αἆ ἄτερ. Οοχ. 419; 
Απᾶ «οππρατε ΠΠ. Δ. 288. 

997. Ἔμε εοηβίγαοῖου 15: ἐν Πύλῳ 
βαλών µιν, ἔδωκεν αὐτὸν ὀδύνῃσιν ἐν 
νεκύεσσι, 561]. ἔπι πιογίπο γη είγαφο ασοπίεπι. 

401. ὀδυνήφατα. ᾖῥἈθ]ο]. τὰς ὀδύνας 
καταπαύοντα καὶ φθείροντα. Ἐτοπι φάω, 
{ο 4εδίγοη. 39ε6 360 ΟΠ ΤΙ. Α. 475. Δ. 218: 
απᾶά οἳ Παιήων, 58 Ιμεχ. Ῥεπί. τ. η ν. 
Παιάν. 

408. σχέτλιος, ὀβριμοεργὸς, κ.τ.λ. Ἀεο 
οἩ Π. Β. 119. Οαύ]κε τοίεγ5 {]οβδο σνοτάς 
{ο ὠυτὸς ανὴρ, Ιπ ν. 996, Ιπο]αάϊπρ πα 
Άνο Ργεσεᾶίηρ περ 1η α ρατοεπί]εβῖ. Ῥαΐ 
Ἐγπεδα Π15ί1γ εοηβῖἆετς ίπεπι 35 ΑΠ 4Ρ08- 
{τορ]ιε, βΙπηῖ]αχ {ο Ὑππρ. π. Υ1. 690. ε- 
πιοης! φιῖ πϊπόο εἳ ποπ ἰπιίαυίίε Γιεν, 

ὅο. Τ]ιε ραγαῖρ]ε ῥεζων, {ου ἐπο Ἱπβηήᾶνο 
ῥέζειν. Όοπαραγε Τ. Ο. 166; απά 5ου ΛΙαίέ, 
αν, αν. 5 ὅ6Ι. 

405. ἐπὶ τοῦτον ἀνῆκε. Α. ἰπιεβῖ, {ου 
ἐπανῆκε. 

407. ὕττι μάλ᾽ οὐ δηναιὸς, κ.τ.λ. Όοπι- 
Ρρανε ΤΠ. 7. 190. 

408. οὐδέ τί µιν κ.τ.λ. Τ]ή8 15 Ποπιεν΄Β 
ΠΙΠἨΠΕΥ οἱ {ογείε]Ηης έμαί νε ελα] ρογῖδῃ 
απ[ογζαπα{α]γ ἵπ Ῥαΐέ]ο, ννΏ]σ]ι 1ο ΙπΙππαέεβ 
Ὦγ ἀεδονῖρῖπρ έ1ε 1955 οἱ έ]χο πιοβί 5εηβ!ρ]θ 
απά αΠεσίηρ Ῥ]εαδΓες ἐμαῦ α νναΥΤΙΟΥ 681 
χοεζεῖνο αἲ Πΐς πείπτη. ΟΕ (νε Ἰ]κα παίατα 
16 ί1α Ῥτορ]ιθογ αἲ ἴ]ιε επ οἱ {5 βραοεσ]ι 
ο ία Ἠενο”5 ἀθαί], Ὦγ περτεβεηίῖης 16 η 3 
ἄγεαπα οἱ Πῖ5 να. Τπεγο αγθ ΠΙΑΠΥ Ππθ 
βίγο]κες οἳ 15 Ἰκϊπά 1Π έλλε Ρτορλείῖσα| ρατίβ 
οἱ νε Οἰά Ῥεδίαππεπί, ἨΝοίμῖης 15 πιογθ 
πααγα] Τῃαπ Ώ]οπε”5 {οΥπηΙης {686 Ιπιασθβ 
οΓτενεηςσε προπ Πἱοπιεά, {πε Ἠορε οἳ ν/μ]ο]ι 
νεηρεαΠσθ ν/35 50 ΡΓΟΡοΥ α ἱορίο ο{ 60Π8Ο- 
Ἰαίϊοπ {ο Ὑεπαςδ. Ἠο0ρΗ. Υπρὶ, πονενετ, 
Ἠαβ ἀερατίοὰ {ποπ 15 ΡτορΜαογ, ἵπ μα 
ΒΗΡΝΥΕΥ οἳ Ώϊοπιεά {ο χε απηραβδαἆοτς οἳ 
πρ Ταάπαβ, πν]λοτεῖα θ επαππεγαίας Ἠ18 
ηλΙβ{ογέαιε5 {γοπ1 ένα {α]] οἳ Ένου {ο νε 
πιο οἱ 15 βεί]επιεπί ἵπ ΤίαΙΥ, απά ἵπῃι- 
ῬιίεΒ {λαῖν οππδο {ο ή αοπρέ ροΠ 
γεπαςδ: ἆπ. ΧΙ. 274. Παωο αἄεο ου [ο 
ππἰλῖ αι μεγαπάα Τιογιπί ΤεπΙΡΟΓΕ, σιηο 
12ο οαἰεδίία εορογα ἄεπιοπς βγεί, εἰ 
γ΄ επεγί οἰοίανί ΌΙπεγο ἀῑευίγαππ.--παππά- 
ζουσιν. «[αίγαπι ὑἰαπᾶς οοπιρεαπί. Έπ- 
βίαΐμ. ὠνοματοπεποίηται δὲ τὸ παππά- 
ζειν, καὶ δηλοῖ τὸ βρεφικῶς προσφθέγγεσ- 
θαι τὸν πατέρα. ΊΤμαβ, πάππα καλεῖν, 
1η Απὶςί. Ἐσς]ες. 646. Ῥαο. 120. αἀτανεπηῖ 
8189 επΙρΙογθ ἐἶα Ὑγοτὰ ραβρας ἵπ δαῦ. Υ1. 
655, Όιοισ]ία 1π απ. αεζερίαίἸοη Ξ0ΠΊ6- 
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᾿Ελθόντ’ ἐκ πολέμοιο καὶ αἰνῆς δηϊοτῆτος. 

Τῳῷ νῦν Τυδείδης. εἰ καὶ µάλα καρτερός ἐστι τσ 2 9 
410 

.) - 

Φραζέσθω, µή τίς οἱ ἀμείνων σεῖο µάχηται' 

Μὴ δὴν Αἰγιάλεια, περίφρων ᾿Αδρηστίνη, 
᾿Εξ ο Ιλ . -- ώ ’ 

υπνου γούωσα φιλους οἰικηας εγείρηι 

Κουρίδιον ποθέουσα πόσιν, τὸν ἄριστον ᾿Αγαιῶν, 
Ἰφθίμη ἄλοχος Διομήδεος ἱπποδάμοιο. 415 
Ἡ ς ο μὲ. ’ μας .. Ν ) , - 

ῥα, καὶ ἀμφοτέρῃσιν ἀπ᾿ ἰχῶ χειρὸς ὀμόργνυ 
΄ - 

Ἴλλθετο χεὶρ, ὀδύναι δὲ κατηπιόωντο βαρεῖαι. 
5: 1 

Αἱ ὃ) αὔτ᾽ εἰσορόωσαι ᾿Αθηναίη τε καὶ Ἡρη 
- ᾗ 
Κερτομίοις ἐπέεσσι Δία Κρονίδην ἐρέθιζον' 

Τοῖσι δὲ μύθων ἦρχε θεὰ γλαυκῶπις ᾿Αθήνη: 420 
- . τε /! 

Ζεῦ πάτερ. ἦ ῥά τί µοι κεχολώσεαι, ὅ ττι κεν εἴπω; 
-- . .. .) - 

Η µάλα δή τινα Κύπρις ᾿Αχαιϊϊάδων ἀνιεῖσα 

Τρωσὶν ἅμα σπέσθαι, τοὺς νῦν ἔκπαγλα φίλησει 

Τῶν τινα καρβέζουσα ᾿᾽Αχαϊάδων ἐὐπέπλων 
ΤΠ λ , / ή, αν ο -- 2 / ῃ 495 

ρὸς χουσέῃ περόνῃ καταμύξατο χεῖρα ἀραιήν. 9 
9 ος Ὁ τν” Ξ 

Ὃς φάτο' µείδησε δὲ πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε, 
ιά .) 

Καΐ ῥα καλεσσάµενος προσέφη χρυσέην ᾿Αφροδίτην’ 
οὔῦ ρε 9 Α ΝΦΝ λ ).. ”’ 

ὔ τοι, τέκνον ἐμὸν, δέδοται πολεμήϊα ἔργα, 
.] Ν ” 5 ” ΄ ” ΄ Ὠ 

Αλλὰ σύ Υ’ ἱμερόεντα µετέρχεο ἔργα γάμοιο 

Ταῦτα ὃ "Αρηϊ θοῷ καὶ ᾿Αθήνῃ πάντα µελήσει. 450 
ιν Δ 9 -- Δ 1 , . , 
Ως οἳ μὲν τοιαῦτα πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον. 

Αἰνείᾳ ὃ ἐπόρουσε [οὴν ἀγαθὸς Διομήδης, 

Γιγνώσκων ὅ οἱ αὐτὸς ὑπείρεχε χεῖρας ᾽Απόλλων' 

Ὑπαξ επ]αγσεᾶ. Ίε Ἠανο απ Ιπ[αηίῖπε 
αρρε]αίίοῃ Ῥγεσϊδε]γ εἴππ]]ατ αΠ1οης Ο1Υ- 
βε]νος, 

412. μὴ δὴν Αἰγιάλεα, κ.τ.λ. Τ]ε 
Ῥοεύ 566Π15 Ἠεχο {ο εοππρ]ππεπέ {με {αἶσ 
Β8ΕΧ, αἲ ἴμε εχρεηςε ος (γα{Π, ὮΥγ οοπσρα]ῖης 
{πε ολατασίετ οἱ αὐσια]ε, ννοπα Ἡε Ίας ἀε- 
βοτῖρεά πα {Πο ἀἱδροδίέίοι οἳ ο Γαϊεβα] 
νη[ο: (Ποισ] ἴπε Πδίοτγ οἱ {Ἰοδαο {πιεδ 
ΤεΡΓΥΕΡΕΠΙ5 ἨεΓ α5 απ αραπάοπεᾶ ρτοδέαίε, 
ΝΟ σανο πρ Ἰ6υ ΟΝΊ Ῥ6ΥΡΟΠ, απά Ἰεν 
Ἠπ5ραπά”5 ογΟονΗΏ, {ο εντ Ἰονεγ. Φο ἐλαξ 
Ώιοηπιεᾶ, αἲ 5 τείατη ἔγοπι Τγογ, ΠΕΠ 
ηε εχρεοἰεᾷ {ο Ὀο τεσαϊνεᾶ ση αἲ] {ἶιο 
{επάσνγπεςς οἳ α Ἰονίπσ 85ροµ58, {οαπά 15 
Ῥεὰά απά Ίγοπε ροββες5εά Ὦ} απ αἀπ]έετον, 
γα8 {ογεεὰ {ο Ἡγ Πῖςδ οοιπίήγ, απᾶ 5θεῖς 
γείασο απᾶά βαρβίδέεποο 1π {ογεῖση Ἰαπᾶβ. 
ῬοΡΕ. Ῥεε Αρο]]οᾶ. ΒΙΡΙ. Τ. 9. 

414. κουρίδιον. εε οἩ ΤΠ. Α. 114. 
416. ἴχῶ. ΤΗϊ5 15 (πε γοαᾶῖησ οἳ Έπ- 

εἰαίΠία5, Ὢνο ἀεδοτῖρες Ιξ α5 {ιο ασοιςδα- 
Ένα, νε ἐ]ιε οπηϊδδίο ο ία Επα] »γ]]αβ]ε, 
{ον ἰχῶρα, ὮΥ ἴ]χε Ρ4Π19 αΠΛΙΟΦΥ 45 νο βπά 
ἱδρῶ [ος ἱδρῶτα, Ἡ. Λ. 620. ὮῬο α5ο Πο- 

σειδῶ {ου Ποσειδῶνα, κυκεῶ {ον κυκεῶνα, 
απᾶ ἴ]ιε κε. Έ]ε οἷά εἀτίῖοπ5 τεπά ἐχῶρ᾽, 
ν/μ]οὮ ΟἸατ]κε Ῥτοροβδες {ο γείαϊη να {πε 
γε]εσθίοη οἱ {πα αροσοΡρθ, ἩΡοπ {Πο 5ρρο- 
βΙ61οη {λαξ έλα γγοτά ννας αθεά ΙπάΙΠεγεπ{]γ 
1Π {Πε τπαδοα]ῖπε απᾶ πεπίογ επἀεν. Έοσ 
χειρὸς Ζεποάοία5δ τεαά χερσίν. Βαί ἅμ- 
φότεραι ἵ5 {νεφαοπί]ν αδεὰ εἰΙΙρᾶσα]]ν, α 
Ιη Οα. Κ. 264. Σ. 28. 95ο ΤΈμεοοσν. ΤάγΙ. 
ΥΤΙ. 107. δράγµατα καὶ µάκωνας ἐν ἆμ- 
φοτέρησιν ἔχοισα. 3ε8 Βο5, ΕΙΡ. αν. Ρ. 
957. απὰ Ξομεβίεγ. ἴπ [οο. 

425. Ἑρωσὶν ἅμα σπέσθαι. ΤΗ15 56εΠΙ8 
ἴο αἰ]πάα {ο Ῥατὶ5δ απἀά Ηε]εῃπ, ἵπ ΠΠ. Τ. 
900. 

494. τῶν. ἘοΥ τούτων, 5εῖ]. ᾿Αχαιϊάδων, 
το Ῥε τερεαίεᾷ ΓΓοΠΗ ν. 422. 

439. ἀλλὰ σύ Υ᾿ ἱμερόεντα κ.τ.λ. ΥΙΙ- 
βδῖ] παδ α ςἴπηῖ]ατ θεπίηοπ{ 1 δη. ΥΠ. 449, 
γα εῑδὶ, Πτι ε[]σίες εἰ ἵοπιρία ἰπετὶ ; 
Ῥεϊία οἶγὶ Ῥαοεπιφμε φεγαπί, φμεῖς θε]ῖα σὲ- 
γεπᾶα. ΌὉ Είπε ραδδασε Ιΐδε],5εε Οἷς. Ερϊςί. 
Α:. ΧΤΥ. 19. ΒΙαίατοῃ. ἆᾳε αιά. Ῥοεῖί. Ρ. 
96. 

459. γιγνώσκων ὅ οἱ κ.τ.λ. Έοχ καθ᾽ 
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᾽Αλλ) ὅγ᾽ ἄρ) οὐδὲ θεὸν µέγαν ἄζετο, ἵετο ὃ) αἰεὶ 
. ’ - Ἅ Ν Ν / - 

Αἰνείαν κτειναι, και απο κλυτὰ τευχεα δῦσαι. 

ν Χ ”! 9 3 ώς / ’ Τρὶς μὲν ἔπειτ ἐπόρουσε, κατακτάµεναι µενεαίνων, 
Τρὶς δέ οἱ ἐστυφέλιξε φαεινὴν ἀσπίδ' ᾽Απόλλων' 
ι) λλ' ϱ δὴ λ / ο δές, ὃ , 5 
ΑΛΛ’ ὅτε δὴ τὸ τέταρτον ἐπέσσυτο, δαίμονι ἴσος, 
Δεινὰ ὃ ὁμοκλήσας προσέφη ἑκάεργος ᾿Απόλλων' 

Φράζεο, Τυδείδη, καὶ χάζεο, μηδὲ θεοῖσιν 440 

'Ἱσ' ἔθελε φρονέειν' ἐπεὶ οὕποτε φῦλον ὁμοῖον 
. , -- κι 5 / σι 2 ’ 
Αθανάτων τὲ θεῶν χαµαι ερχοµμέενων τ ἀνθρώπων. 

Ὃς φάτο' Τυδείδης ὃ ἀνεχάζετο τυτθὸν ὀπίσσω, 

Μῆνιν ἀλευόμενος ἑκατηβόλου ᾿Απόλλωνος" 

Αἰνείαν ὃ ἁπάτερθεν ὑμίλου θῆκεν ᾿Απόλλων 44ὔ 
Τε - / 2 ο -- 0 ς ’ / 

ργαμῳ εἰν ἱερῃ, οὔι οἱ νηὀς γε τέτυκτο. 
π ” 

ἨΗτοι τὸν Λητώ τε καὶ ᾿Αρτεµις ἰοχέαιρα ] 
.) 

Εν µεγάλῳ ἀδύτῳ ἀκέοντό τε κύδαινόν τε. 

Αὐτὰρ ὁ εἴδωλον τεῦξ ἀργυρότοξος Απόλλων, 
” - .) / - 

Αὐτῷ τ᾿ Αἰνείᾳ ἴκελον, καὶ τεύχεσι τοῖον' 450 

᾽Αμϕὶ ὃ ἄρ᾽ εἰδώλῳ Τρῶες καὶ δῖοι ᾿Αχαιοὶ 

Δῄουν ἀλλήλων ἀμφὶ στήθεσσι [Ροείας 

᾽Ασπίδας εὐκύκλους λαισήϊά τε πτερύεντα. 

Δὴ τότε θοῦρον ᾿Αρηα προσηύδα Φοῖβος ᾽Απόλλων' 

βρες, Ἂρες, βροτολοιγὲ, µιαιφόνε, τειχεσιπλῆτα, 4556 

Οὐκ ἂν δὴ τόνὸ ἄνδρα µάχης ἐρύσαιο μετελθὼν. ρα μάχης μ 
- Δὲ / 

Τυδείδην. ὃς νῦν γε καὶ ἂν Διὶ πατρὶ µάχοιτο; 
μὲ Π ἐ! ἴ-- 

Κύπριδα μὲν πρῶτον σχεδὸν οὔτασε χγεῖρ ἐπὶ καρπῴ ϱ µ 9 
ς Τον 3! 3 ο Σι. ὃ / σ 

Αυτα επειτ αυτωῳ µοι επεσσυτο αιμονι ισος. ή 2 

ὋὪς εἰπὼν, αὐτὸς μὲν ἐφέζετο Περγάμῳ ἄκρῃ! 460 

Τρωὰς δὲ στίχας οὖλος "Αρης ὥτρυνε μετελθὼν, 

ὃ, 1.6. ὅτι. 
Ῥασε ν. 607. 

437. ἀσπίδ'. οι]. Γοπιεᾶῖς. Τ]αϊί έἶιο 
ΒΏΙεΙά οἳ ΑΡο]ο οαηποί ο πιθαη{, ἶ5 ο1θα 
{νοπα ἴπο πιεαηῖησ οἱ έχε γγονὰ στυφελίζειν, 

νι ῖο] Ίογε 5 {ο κο αφαἰπεί, 18 νὰ Ἡ. Π. 
774. Ἠσιισα Τί αἱδο βΙσηΙΠοΡ {ο γερεῖ, 85 ἵη 

Τι. Η. 261. Μ. 405. 
446. Περγάμῳ εἰν ἱερῃ. 

508. 
448. κύδαινον. Ἠσογπο εχρ]αῖπς (ῖς 

πνοτά ὮΥ ἐθεράπευον, ἵπ ννλ]ο]ι 8ΕΠ56 Ἱέ 18 
{γδαιιεπ{]γ αςοὰ Ὁγ Τιγευρητοῃ.. Μαάαπιο 
Ἐαοῖενς κνου]ά τοιά κήδαινον: Ῥαΐ 115 
νειὺ, 45 Ο]αγίία οΏβογνες, ἵνα5 αΠΙΚΠΟΝΗ {ο 
Ἠοπιου: απά {λογο ἵ5 Πο Τ6ΔΒΟΠ ΝΗΥ {λε 
τεοεϊνεά ννοτά ππαγ ποῦ Ῥεαν 15 ογάἴπανγ 
5656 Οἱ Ποποταγε, Ποπογί[οο ἐτοϊρεγε. ΟΟπΠ1- 
Ῥυτε Τ.Κ. 69. Ν. 948. Ψ. 795. 0. 7. 229. 
3. 440. Ὑϊνρ. η. 1. 596. 

Ὀ6θ οἩ ΤΠ. Α. 120: απᾶ ο0πΠ]- 

Φο6θ οἨ ΤΙ. Δ. 

449. αὐτὰρ ὁ εἴδωλον κ.τ.λ. Ὑ]τρὶ 
Ίας Ἱππίαίεά (ῖ5 ατί]ῇσο ἵπ Απ. Χ. 696. 
Τπι Ίεα πε οσατα {οπιιοηι Αἶπο ορ ίδιις τι 
ὕγαπι [πι [αοίοι «Ίπες---οἶει πιϊγαβίζε ἨΠΟΊΙ- 
είπι--- Πλαγάαπῖς οὐπαί είς: οἴύρειπιφιο 
{ὐαξφιε Πἱο πὶ αθεπιίαί οαρΠῖ8, ἄαί ἱπαπία 
πογύα, 1δαί αἶπο πιοπίσ ΒΟΠΊΊΙ «Φγεβιδήιιό 
[πο επιπῖ. ἸΠονίε οὐδία φια[ε», διο. 

452. δῄουν. Ῥε]ο]. διέκοπτον. 686 ΟΠ 
Π.Ε, 65. 

455. λαισήία. Τ{θβο νους α, ϱπια]] δου{ 
οἱ βμε]ά, οἳ απ οῦ]οπς 5Ίαρθ, οχοεεάΙηρΙγ 
Ἠσμές νηοηςσε, 5αὖ5 Επδία(]αςδ, {πα ερί- 
Οιεί πτερόεντα. Τ]ιο 8απ1ο οοπιπ]εηία{ος 
ΙΗΓΟΥΠΙΡ 15, ο. ΠΠ. Μ. 426, ἴαί ἴΠογ νενθ 
πηπᾶο οἳ ταὶν Ἠϊά65, ἀκατεργάστων βυρσῶν. 
Ηενοά. ΥΠ. 91. λαισήία ὠμοβοίης πε- 
ποιημένα. 

458. χεῖρ᾽. Τ]αί 18, κατὰ χεῖρα. 
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Εἰδόμενος ᾽Ακάμαντι θοῷ ἡγήτορι θρηκῶν' 

Ὑἱάσι δὲ Πριάµοιο Διοτρεφέεσσι κέλευεν᾿ 
ὮὮ υἱεῖς Ἡριάµοιο. Διοτρεφέος βασιλΏος, 

/ 27 - 

ἛἜς τί ἔτι κτείνεσθαι ἐάσετε λαὸν ᾿Αχαιοῖς; 4 ο, [1 
Δ κ λ - ιά 

Η εἰσόκεν ἀμφὶ πύλῃς εὖ ποιητῇσι µάχωνται; 
- - ο Κεῖται ἀνὴρ., ὅν τ᾽ ἶσον ἐτίομεν Έκτορι δίῳ, 

Αἰνείας, υἱὸς µεγαλήτορος ᾽Αγχίσαο. 

᾽Αλλ) ἄγετ, ἐκ φλοίσ[βοιο σαώσομεν ἐσθλὸν ἑταῖρον. 
ω ε) Ν ! / ν θ Ν ον 
Ὡς εἴπων, ὤτρυνε µένος καὶ ὕυμον εκαστου. 4Τ0Ο 

- / / ο . 

Ενθ) αὖ Σαρπηδὼν µάλα νείκεσεν Έκτορα δῖον 
ο - / ὀΔ ” ρ 
Έκτοο., πῆ δή τοι µένος οἴχεται, ὃ πρὶν ἔχεσκες: 

Φῆς που ἅτερ λαῶν πόλιν ἑξέμεν ἠδ ἐπικούρων, 

Οἷος, σὺν γαμ[ροῖσι κασιγνήτοισί τε σοῖσι. 
τ - - ” 2 9 Ν γρ δύ .] υδὲ -- 

Τῶν νῦν οὐ τιν ἐγὼν ἰδέειν ὀύναμ ουὸε νοῆσαι, 475 
Ν 

᾽Αλλὰ καταπτώσσονσι, κύνες ὣς ἀμφὶ λέοντα" 
{ -- ὴ) τ ” Ἡ ιο ο, ’ ” 

Ἠμεῖς ὃ αὖ µαχόμεσθ’, οἵπερ τ ἐπίκουροι ἔνειμεν. 
κ Ν νν ώ .. ερ }λ ίλ λόθ | . 

αἱ γαρ εγῶν. επίκουρος έἕων, µαλα τηλοῦεν Ίκω 

Τηλοῦ γὰρ Λυκίη, Ξάνθῳ ἐπὶ δινήεντι, 

νθ' ἄλοχόν τε φίλην ἔλιπον καὶ νήπιον υἱὸν, 4850 

Καλξδὲ κτήµατα πολλὰ, τά τ᾽ ἕλδεται ὃς κ᾿ ἐπιδευής. 
ῴ7 Δ ΝΑ / .) ιν) Δ 

Αλλὰ καὶ ὣς Λυκίους ὀτρύνω, καὶ µέμον αὐτὸς 

᾿᾽Ανδρὶ µαχήσασθαι' ἀτὰρ οὔτι µοι ἐνθάδε τοῖον, 

405. ἐς τί. 1οιυ ἴοπᾳ2 Ἐπδίαίμ, χρονι- 
κῶν κεῖται ἀντὶ τοῦ. µέχρι τίνος" οὕτω δὲ 
καὶ τὸ εἰσόκεν (ν. 466), ἀντὶ τοῦ. ἕως οὗ. 
ὧθε οπ ΤΠ. Β. 992. Μα. αγ. ατ. ξ 678. 

467. ὃν τ᾽ ἶσον. Ἔ]ια ΡατΏςσ]ε τε ἵ5 {τε- 
απεπί]γ, ἵπ Ἠοππογ, Ίοϊπεά η] ιο τε]α- 
Ένες ὃς, οἷος, ὅσος, ὅ-ο. πηλοιέ αΏγ «ορια- 
Ἰαένεα τείεγεπος {ο νπαί Ῥτεσεάες. Ἆεε 
Ἀσαϊῃ, ν. 477. ἩἨοορενθεπ εοπβῖάετς ἐΠῖς 
Ἄδασε ε]ρῆσα], απά (πας φοπιείμ]πςσ, {ο 
νο] ἐπνα Ῥαγβσ]ε τε[ετς, ἶ5 οπη{έεά. ΕΒπί 
Ἠεγπιαππ οἩ σετ, Ρ. 646. εᾱ. Οχοπ. οἳἨ- 
5ογνες {μαί ὃς ἀῑά ποί οτίσιπα]]γ φϊσπι[γ 
ση, Ὀταί Πο; απᾶ (λετείογε ὅστε, εἰ ᾖΐο, 
48 Ῥγορογ]γ αδεά {ου φιηῖ. 

412. πῆ δή τοι μένος κ.τ.λ. Ἰεγε ας 
Ίο1γ Ἰροπίεά οοπγαύε φοπεῖ Τ]1ο Ῥτεσεηί, 
οἴχεται, ἵ5 ραί {ου {πο αοτῖ5ες ΝΗΙΕΗ 15 {σε- 
ααοπ{]γ {πε ο.δε ἵπ απ]πιαίεά αἀάγεςςες. 
Ῥεο Μαι. αν. ἄν. δ 04. 1. ΌΤὴΐ5 5ρεοσ]ι 
οἱ βατρεάοη 15 ἀεεεγτγεᾶ]γ αἀπήτεᾶ, ῬοίἩ 
Τον 15 επεισείῖο Ίάησπασε απά βρὶγ]τεᾶ 
ΤΕΡΤΟΟΕ. 

415. ἑξέμεν. Ἀε]ο]. Ἐξειν, συνέξειν, συν- 
εκσώσειν, φυλάξειν. 

4Τ4. Τηε ἔετπι γαμβρὺς Ῥτορετ]γ εἰση]- 
Π98 α εοπ-ἴπ-ἴαιο, α ἀαιφ]ίεγ” αικαπᾶ; α5 
Ἱπ Ἡ. 7. 177. 1. 142. Ν. 498. απᾶ εἶδε- 
ΝΠεχα. 366 Πεχίσοπ. Ῥεπί. ΕΥ. ἵπ ους. Τη 

Ομ Ῥαδσασε, Ἡοπγενετ, απᾶ ἵπ ΤΙ. Ν. 464. 
16 ο]εωχ]γ ἀεποίες α εἰδίεγε ἠπισύαπᾶ, α Όγο- 
{]ογ-ἵπ-ἶαιο. ΟΕ Έιεξε Ηοσίου Ἠαά Ώνε]νο. 
Φεε Ἡ. 7. 948. Αρο]]οά. ΒΙΡΙ. ΤΠΙ. 12. 5. 

481. καδδὲ κτήµατα. ἨἜΤ]αί 16, κατέλι- 
πον. ἜΤ]ε {οἱ]ον]ησ οἶαιςδε, τά τ’ ἕλδεται 
κ. τ. λ. Ἱπρ]ες εἱππρΙγ }αιρεγίδης εἐτρε- 
Τοπ, 45 Α. ΠΘΕΟΕΞΞΑΣΥ «οΠβε(πεποο οἳ τῖομες 
Ἰπ σεπετα]. 

489. µέµονα. Ῥετ[εσί πι]ᾶ. ἔτοπι µένω, 
βηβίίπεο. 3εε Ἰεχ. Εεπί. ἄπ. ἴπ Όοσο. 90 
ασαῖῃ ν. 456. 

489. ἀτὰρ οὔτι µοι κ.τ.λ. 1 λῖο εκί 
ππεαγαπι οριπι, φιισᾷ {πεπάι πηϊΠί εἴέ, πε αὖ 
Ἰορία αἰγίρίαίατ. ἨΗΕΥνΕ. Εαδία(μῖας ἆἱδ- 
Επσιῖς]ες Ῥείννεεη ἄγειν απᾶ φέρειν ἴ]νας : 
λέγεται ὡς ἐπὶ πολὺ ἄγεσθαι μὲν τὰ ἔμ- 
Ψυχα καὶ βαδιστικά: φέρεσθαι δὲ τὰ βασ- 
ταζόµενα. Τί 5ἰιου]ά 5εεΠΙ, ἨοννεΥεΥ, ἴμαί 
{πε νετΏς ατε {ΟΥ {πο πποδέ ρατί π5εᾷ ἴοπε- 
πες, α5 α σεπεγα] Ῥ]εοπαξίῖο εΧΡΓΕΡΒΙΟΗ, 
νηείμετ Ῥεγδοπ5 οΥ ἴΠπίπςσ», ος Ῥοίῃ, Ὦε 
Ἰηίεπαάεᾶ. ΒοπιεΙτηες αἱδο, φέρειν 15 αδεᾷ 
Ά]οπε Ἰηπ {Ἠε Β4ΠΙ6 8εῃ5ος ἃ5 Ιπ Τμπογά. 
1. 7. ἔφερον καὶ ἀλλήλους Τπε Ἠαβπς, 
π Ἰ]κο ΠΙάΏΠΕΣΥ, δε απεγε εί Ίογες α5 ἵπ 
1ν. κκ. 9. χαχνΏῖ, 15. Τ]ε Ιάϊοπη ἶ5 ΥετΥ 
{πεαπεπί ἵπ βα]αξές απά 50 αἶδο Ὑ1γσ. 45η. 
11. ὁ47. ταρίωπ Ίπεεπδα Τεγπίφιο Ῥετ- 
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οι « κ , ᾽ Ν / 3! - 
Οἷόν κ ἠε φέροιεν Αχαιοὶ, η κεν ἄγοιεν 

] 

Τύνη ὃ ἕστηκας, ἀτὰρ οὐὺὸ ἄλλοισι κελεύεις 485 

Λαοῖσι µενέμεν καὶ ἀμυνέμεναι ὤρεσσι. 
- ’ 

Μήπως, ὡς ἀψῖσι λίνου ἁλόντε πανάγρου, 
2 / / [) ν / / 

Ανδράσι δυσµενέεσσιν ἕλωρ καὶ κύρµα γένησθε' 
Δ Ν  ὸ / ια) - / ΄ ς / Οἳ δὲ τάχ᾽ ἐκπέρσουσ᾽ εὖ ναιοµένην πόλιν ὑμήν. 

πι 9 δὲ Ν ιὸ / έλ / ας ας 
οι οὲε χρη ταοξ παντα µε ειν νυκτας τε και ημαρ, 400 

᾿Αρχοὺς λισσοµένῳ τηλεκλητῶν ἐπικούρων 

Νωλεμέως ἐχέμεν, κρατερὴν ὃ) ἀποθέσθαι ἐνιπήν. 
Ὃς φάτο Σαρπηδών δάκε δὲ φρένας Ἕκτορι μῦθος" 

Αὐτίκα ὃ ἐξ ὀχέων σὺν τεύχεσιν ἆλτο χαμᾶζε, 
Πάλλων ὃ ὀξέα δοῦρα κατὰ στρατὸν ὠχετο πάντη, 495 

᾿Οτρύνων µαχέσασθαι, ἔγειρε δὲ φύλοπιν αἰνήν. 

Οἳ δ᾽ ἐλελίχθησαν, καὶ ἐναντίοι ἔσταν ᾿Αχαιῶν' 
- Ὃ ᾿Αργεῖοι ὃ ὑπέμειναν ἀολλέες, οὐδὲ φόβηθεν. 

ο τς » 3 ᾳ ο πο δωκ » 2 ν 
Ὡς ὃ) ἄνεμος ἄχνας φορέει ἱερὰς κατ ἀλωὰς, 

σαπια. Άεοθ Ὑϊσεν ἆὲ [άΐοπι. ΡΡ. 175. 251. 
εᾱ. ΟχΧοῃ. 

486. ὠρεσσι. Τμε ἀαΐϊνε Ρ]. εοπί’. ΤοἨ. 
οἳ ὅαρ, α το. Τ. 1. 99]. ὀάρων ἕνεκα 
σφετεράων. Ἰπ 0ἀ. Ρ. 232. νε Ἠινε ἄορας 
η {με αςςο, Ρ]., απά {ἐῖς 5 σοπετα]]γ οοηβῖ- 
ἀθγεὰ ἴἶα Ῥτορεγ {οΓΠ1, (α5 ἀεγῖνοᾶ {τοπι 
αείρω, οοπ/ιπφο,) πο γονεῖς Ῥείης ϱοπῃ- 
ΙΠΟΠΊΥ ἐχαπβροβεᾶ, {ο ἀἰδαηρσαϊδα 16 [τοπα 
ἄορ, α ειογά, ἵπ ΤΠ. Κ. 484. απᾶ εἱδοννπετα. 
ΑΠΒΟΥΕΟΠ Ἠα5 Ἱεπσίμεπος ἴ]ε »]οτῦ νονγε] 
ἵπ 0. ΤΙ. 19. ἔρως ἄωρα θέλγων. ὮἈεμο]. 
ὤρεσσι" ταῖς γυναιξὶ, παρὰ τὸ συνεζεῦχθαι 
τοῖς ἀνδράσιν. ΤΠο τοοί οἳ ἄορ, α ογᾶ, 
15 ἀείρω. ἰοζο. 
487. ἀψῖσι λίνου. ἴπ ἴ]ο ππεβ]ιρς ο α πεῖ. 

Ἐηβίαίμ. ἀψῖδες δικτύου, αἳ καμπαὶ καὶ 
ἀγκάλαι. ΈἘτοπι ἅπτω, πεσο. ΤΠϊς 1πα, 
Ά5 16 δίαπάς ἵπ αἰ] πε εάΙΙΟΠΒ, 15 εγΙάεΠ{ΙΥ 
οοσγαρί, Τη ογά6χ {ο γεπηεᾶγ {πε ἀεβεΙεπογ 
Ἰπ {με ππείνε, ἴμπο βγεί γ]]αὺ]ο Ιπ ἁλόντε 
Ῥείης Ἱπνατίαῦ]γ βἰονξ, Οἰατ]κα ῬΤοΡοβες {ο 
γθυὰ λίνοιο, ΟΥ {ο 1Πβογί {πο ραχῆσ]ο που ος 
περ Ῥείοτο ἁλόντε. 11 ἴπο πδο οἱ {Πε 
ἁ πα], ἵηπ γεζεγεησο {ο (χο Ρ]άτα] νετΏ, οπηποῦ 
Ῥε βαἰδ[ασίοτΙ]γ ἀείεπᾶεά ; {ον 16 ομπ 
λατά]γ Ῥε ἴακεπ {ον ἴπ εἰ Ῥοριίις ἔμτς, 
τύνη καὶ λαοὶ ἄλλοι, 5ἶπος Ιπ ν. 455 (ο 
ΝΥΟΡά8 λαοὶ ἄλλοι αγε ἵπ {επηβε]νγος Ρ]ητα]. 
Φθε οἩἨ ΤΠ]. Α. 667. Τ]ε εοἱαροῖδπι απά {ια 
ππείτο {ορεί]μεν 86επα {ο Ἰπάϊσαίε α΄ ΠΟΤΘ 
Ἰαθεπέ οογγαρίίοη {απ {ηε βἵππιρ]ε αἀάῑοπ 
οἳ α Ῥανίσ]ε π]] τοπἹονθ. 1Πέ νοι]ά Ῥα 
Ἠαζαγάοιβ, ΡεΓ]αΡς, {ο πἀπαῖξ πε επιεπᾶα- 
Ποπ οἳ Βεπί]θγ, Υν]ο ΡΥΟΡΟΒΕΒ λίνου πανά- 
γροιο ἁλόντες, Ιπίο (χε ἐοχέ; ΙΠαΡΠΙΙΟὮ ἃ8 
αἲἲ οοπ]θοίαγε5 ατα ποοθβδαχΊγ αμοθτίαῖη. 
148 195 βαποῦϊοπεά Πονγενετ Ὦγ Ἠεγπε, ἵπ 198 
018, ἵπ ἴσο., ιοιρἩ Τε αοσοπηί {ου (λε 

ἀ πα], 45 αὔονε, ἵπ Ἠἱ5 πούθΒ. Ῥείοτε µήπως, 
έπετε 15 {1ο απδαα] ε]Ιρδίς οἳ ὁρᾶτε. 

488. κύρμα. «4 φαἶπ, απ αοφιἰείον ; 
{ποπη κύρω, {ο [α11 ἴπι τοἰ(], {ο αοφωΐγε. Τι 18 
{γε(πεπ{]γ δεά ἵπ σομ]αποῖοη νι ἕλωρ, 
35 αραῖη πίτα ν. 684. Ῥ. 1561. Ἠεποο ἵπ Π]. 
1. 89. λέων ἐπὶ σώματι κύρσας. εε ΟἨ 
Η. Α. 4. Τη {Πε {ο]οψίηρ πε Βαγπος 5 
ἐκπέρσωσ᾽ {0χ α Όαγ. εοῖ., σνπῖο]ι Ίνα ατα 
αἱπηοβδέ Ιπο]πες {ο Ργείθν, 

490. µέλειν. θε οἨ . Β. 614. 
491. τηλεκλητῶν. Γω-ειππιοπε. ΜαπΥ 

ΜΜ. τεαά τηλεκλειτῶν, ]ατ-[απιεά; Ῥαΐ 
{πε τοεβάϊπσ οἱ πε θεχί ἵ5 ἀεσιάεά]γ Ῥτο- 
{εγαβ]ο. Όοπιρατε πολύκλητος ἵπ Π. Δ. 
49δ8. κ. 420. 

492. ἐχέμεν. Ἐπδίω. πολεμεῖν καὶ 
ἀντέχειν. ἈἨαίμεν, ἴπετε 185 αη ελιραῖς οἑ 
πόλιν, απᾶ {λε νετῦ βἰσπΙπερ {ο ἀε[οπᾶ, 38 
η ν. 479. 5αρτα. Τὲ 15 αποεγίαῖη ννλοίλετ 
ἴ]ιε {ο]]ογγίης νγογάς κρατερὴν δ' ἀποθέσθαι 
ἐνιπὴν, ἰο αὐείαῖπ Ίγοπι εέτέγο γεργουῇ, 
β]οιι]ά Ρε τε[εντεὰ {ο Ἡοείον Πἱπιδε]{ οὗ {ο 
ἔπο ας. Τη εἰίπεν «α5ο {Πεγ γε Πο ΥΕΥΥ 
Ιηθε]Ηρῖρ]αΣ απά 1 Ἠαδ Ῥεεπ 5ηβροοίεᾶ, 
νηίἩ 8οπις Ρτοβαβ]ΙΠ(γ, (λαῦ Ίο ἔννο ο0Ἡ- 
εἰαάϊης πας οἳ πε 8ΡεεςἩ ατα βριγίοις, 
Οοππραχα, Ἡοννενεν, β4Ργα ν. 478. 

495. δάκε. γιεν. Τε γετο δάκνειν 
οσσγς ἵπ 015 πιεαρλοτῖοα] 8εΠ566 Ιπ ἨΗε- 
εἷοα. ΤΗεοΡ. 667. ΟΡ. Ὀ. 449. Ἐϊο]μ. Ῥενς, 
677. δι. Ἠετοά. ΥΠ. 517. Χεπ. ΟΥτ. 1. 4. 
19. αἱ αἰδὶ. ο Ἱπ Ἱμαϊῖη, Πιογάετε απὶ- 
πιαΠΑ. 

497. ἐλελίχθησαν. Ῥα]]. ἐκ φυγῆς. Του 
φαίεῖ. Όοπιρατε Π. Λ. 687. Ῥ. 128. 

499. ἱερὰς κατ᾿ ἁλωάς. Ἀεε 8Ώογθ οἱ 
ν. 90. Ἠοπιες ομ]]5 {πο (πγερμῖηρ-ῄοοτ 
φαοτεᾶ, 5875 ΕπιδίαίΠΙα5, πού οΠΙΥ 8 16 γνας 
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500 

Κρίνη, ἐπειγομένων ἀνέμων., καρπόν τε καὶ ἄγνας ρίνῃν ἐπειγομένων ἀνέμων, καρπόν τε καὶ ἄχνας 
Ν 

Αἱ δ᾽ ὑπολευκαίνονται ἀχυρμιαί' ὣς τότ᾽ ᾿Αχαιοὶ 
6 θ / λ ϱ/ ς ο .. 

Λευκοὶ ὕπερθε γένοντο κονισσάλῳ, ὃν ῥα δὲ αυτῶν 
Οὐρανὸν ἐς πολύχαλκον ἐπέπληγον πόδες ἵππων. 
Ἀ 

« Αψ ἐπιμισγομένων' ὑπὸ ὃ ἔστρεφον ἡνιοχῆες. δ06 
- ” 

Οἳ δὲ μένος χειρῶν ἰθὺς φέρον ἀμφὶ δὲ νύκτα 
Θ -- νΛ 3 αλ / πι ’ .] / 

οὔρος Αρης ἐκάλυψε μάχη, Τρώεσσιν ἀρήγων, 
΄ λα ΄ ο σ ὃ) α) / ” ΔΝ 

Πάντοσ᾽ ἐποιχόμενος' τοῦ ὃ ἐκραίαινεν ἐφετμὰς 

Φοί[ου ᾿Απόλλωνος χρυσαόρου, ὃς µιν ἀνώγει 
Τρωσὶν θυμὸν ἐγεῖραι, ἐπεὶ ἴδε Παλλάδ ᾿Αθήνην 510 

3 / . / ς έλ - 2 ΄ 
Οἰχομένην' Ἡ γάρ ρα πέλε Δαναοῖσιν αρηγὼὠν. 

ῴ 

Αὐτὸς ὃ Αἰνείαν µάλα πίονος ἐξ ἀδύτοιο 
κε, καὶ ἐν στήθεσσι µένος [βάλε ποιµένι λαῶν. 

ὦ ’ δὰ σ δρ ϱί . 9 ὃ |) / 
Αἰνείας ὃ ἑτάροισι µεθίστατο' τοὶ ὃ ἐχάρησαν, 
ε 5 ” «5 / ’ 

Ὡς εἶδον ζωόν τε καὶ αρτεµέα προσιὀντα, 515 

Καὶ µένος ἐσθλὸν ἔχοντα" µετάλλησάν γε μὲν οὔ τι’ 

Οὐ γὰρ ἔα πόνος ἄλλος, ὃν ᾿Αργυρότοξος ἔγειρεν» 

Ἔβρης τε [᾽ροτολοιγὺς, Ἔρις τ᾽ ἄμοτον μεμαυῖα. 

Τοὺς ὃ Αἴαντε δύω καὶ ᾿Οδυσσεὺς καὶ Διομήδης 

ὝὭτρυνον Δαναοὺς πολεμιζέµεν' οἱ δὲ καὶ αὐτοὶ 
᾿ Ἱ 

Οὔτε [βίας Τρώων ὑπεδείδισαν, οὔτε ἰωκάς) 

᾽Αλλ) ἔμενον, νεφέλῃσιν ἐοικότες, ἄς τε Κρονίων 

οοπβεογαἑθᾷ {ο Ο9γας, Ῥαέ ἵπ τεσατά οἱ 1ί5 
βνεαέ 1186 απά αἀναπίασο {ο Ἠππιαη Ἰἰπά. 
ΤΗϊ5 βΙπι]]ε ἵ5 ο απ εχααϊςῖίε Ῥεαιίγ. ΒοΡΙ.. 
Τηο ποππ ἄχνη, οἶα[, ἀεποίες, ϱεπετα]!γ, 
ΔΏΥ Ισ]έ βαρδίαπσο, {ζ φιοᾷ ποπ οο]ιώγεί; 
ἔνοπι α ργῖο. απᾶ ἔχω. Ἠεπεε 16 αἶβο Τγε- 
ᾳποπί]γ βΙσηίῇος (πα 8ργαν οἳ Τοαπι ο ἴιε 
κέα: ας ἵπ ΤΙ. Δ. 426. απᾶ εἰδεν]ετο. 

500. ξανθὴ Δημήτηρ. 3ο Υρ. ἄεοις. 
1. 96. Εἶατα (εγε. 

502. ἀχυρμιαί. Ῥεμο]. ἀχυροθῆκαι' οἱ 
τόποι, εἰς οὓς χωριζόµενα τοῦ σίτου τὰ 
ἄχυρα ἐκπίπτει. 

504. οὐρανὸν ἐς πολύχαλκον. θε ΟΠ 
ΤΙ. Α. 426.- ἐπέπληγον. Ἐον πλήσσοντες 
ἤγειρον. Ἠθγπο οοηδίγαες {πε νοτάς ἂψ 
ἐπιμισγομένων νι αὐτῶν, ἵπ ν. 609, 
απά νιοπ]ά πάριβίαπά ἐμε Τγο]απε. ἘΒπαί 
Τ6 οοππεςίς {αγ Ππογθ ΒΙΠΙΡΙΥ ΝΙΙΗ ἔππων, 
1.6. ἴ]ε Ἰογςες οἱ {πε Έγο]αΠς, Ὑ]πο Ὑεγο 
ΠΟΥ τα]]γίησς απά ππογεονεν {Πε τε]αίῖνε 
αὐτῶν οαπηποξ θΛΒΙΙΥ τείες {ο αΠΥ οί]εν 
απίθεθᾶσηέ απ ᾿Αχαιοὶ 1π ἴ]ε Ἰϊπο Ῥτο- 
οεάῖησ. 

506. ὑπὸ δ) ἔστρεφον. ο]. ἵππους. 
ΤΠε ραγίϊο]ο δὲ 15 {ον γὰρ, α5 ἵπ Ἡ. Α. 200. 

606. µένος χειρῶν ἰθὺς φέρον. «ἨΜαπις 
οιηι ᾖοβίο σοπ]εγεύαπί. 3εθ Ἠοοβεγεεπ ΟἨ 
Ὑ{ρετ, Ρ. 12]. 

509. χρυσαόρου. Βε]μο]. χρυσοφασγάνου, 
χρυσοῦν ξίφος ἔχοντος. 3986 89ονθ οἨ Υ. 
4560. 

516. Τ]ε ρατίῖσ]ες γε μὲν, Ιπ {Πῖ5 νερο, 
866ΠΙ {ο Ἠανε {Πε Ίοτεο οἳ γε μὴν. 1.6. οἑγίε 
ἰαπιει, αἲ τεγο.  Όεε ΗΕΙΥΙΠΑΠΠ ΟἨ Ρεν, Ρ. 
641. ὮἜ]ναί μὲν ἶ5δ 5οπιείῖπιες τιδεᾷ, {οπίσὲ, 
{ωχ μὴν, 5ες αἱ5ο οἩ ΠΠ. Α. 77. 

69]. ἰωκάο. Ῥεμο]. κραυγὰς, ἀπειλὰς, 
ἢ τὰς ἐν πολέμῳ διώξεις. 

623, νεφέλῃσιν ἐοικότες, κ.τ.λ. Ἰπ α 
πιουμ{αἴποαςδ οοιπίτγ 16 {Γε(πεπί]γ Παρ- 
Ρεμς, ἐπί ἵῃπ νετ οα]πι Ἰνεαίμεν {πο αἲ- 
ΠΠΟΒΡΗΕΥΟ 15 ομανσεὰ εν] εἰς ναροιτς, 
νηοβδε σνανΙίγ 15 5ο] ναί {μεν πεϊλεν 
τῖδε ΠΟΥ {α11, Ῥαέ χεπιαϊη Ῥοΐδεά 1π {πε αἲγ 
αἲ α- οογίαϊπ Πεϊσ]ί, νενε {ευ οοπίῖηιθ 
{εφ ποπ(]γ {ου 5εγεγα] ἀαγ5 ἰοσείμεν, Τπ 
α ρ]αῖπ οοΠίτΥ ἰίς οεσβδίῖοηΏ5 ηπο οίμογ 
νΙβῖρ]θ αρρεαγαποε Ῥαΐό οἳ απ΄ πΙοτπα 
οἸοιᾶςά 5ἰΥ; Ῥαέ ἵπ α ΠΙΙΙΥ τοσῖοπ {λες 
ΥΒΡΟΙΣΒ αγ {ο Ῥε 56ΕΠ εογνετίησ {]1ε {0Ρ5, 
απά βἰγείο]ιεὰ αἶοπς {]ε 51άε5 ο έε πποἩ- 
ἔαϊης, λε οἸοιάεᾶ Ῥατί5 αὖονε Ῥεῖης {εΓ- 
πηϊπαίεᾶᾷ απά ἀἰδπσαϊσμεα {τοπα {με οἶθαν 
Ρανί5 Ῥε]ον, ὮΥ α δἰταϊσμέ πο ταππίπςσ 
Ρατα]]ε] {ο {πε Ποτίζοη, 5 Τατ α5 ἴ]ιε ΠΙΟ ΙΠ- 
ἴ9]η9 οχίεηᾶ. Επί 5 800; α5 {με πηπάς 
ατῖςε, νηίοἩ ἀἴδρειςο απἀ Ῥτεα]ς {πε οἸουάς, 
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Ν ίης ἔ ἐπ᾽ ἂκ Ίλοισιν ὄρε ηνεμµίης ἔστησεν ἐπ ἀκροπόλοισιν ὄρεσσιν 

᾿Ατρέμας, ὄφυ εὔδῃσι µένος Βορέαο καὶ ἄλλων 
Ζαχρηῶν ἀνέμων, οἵτε νέφεα σκιόεντα 5923 

Πνοιῇσι λιγυρῇσι διασκιὸνᾶσιν ἀέντες. 

ὋὪς Δαναοὶ Τρῶας µένον ἔμπεδον, οὐδὲ φέβοντο. 

᾿Ατρείδης ὃ ἀν ὅμιλον ἐφοίτα, πολλὰ κελεύων' 
Ὦ φίλοι, ἀνέρες ἐστὲ, καὶ ἄλκιμον ἤτορ ἔλεσθε ν 2 ε |. ρ 2 

᾽Αλλήλους τ᾽ αἰδεῖσθε κατὰ κρατερὰς ὑσμίνας. 550 

Αἰδομένων ὃ ἀνδρῶν πλέονες σόοι, ἠὲ πέφανται' 
/ 3 

Φευγόντων ὃ οὔτ᾽ ἂρ κλέος ὄρνυται, οὕτετις ἀλκή. 

”Ἡ. καὶ ἀκόντισε δουρὶ θοῶς' [βάλε δὲ πρόµον ἄνδρα, 
Αἰνείω ἔταρον µεγαθύμου, Δηϊκόωντα 

Περγασίδην, ὃν Τρῶες ὁμῶς Πριάμοιο τέκεσσι 5556 
-- / / Ττον, ἐπεὶ θοὸς ἔσκε μετὰ πρώτοισι µάχεσθαι. 

Τόν ῥα κατ ἀσπίδα δουρὶ [βάλε κρείων ᾿Αγαμέμνων' 
Φ Ἰ) 2 ” ” Ν ΔΝ Ν 1” 9 -- 

Η ὃ ουκ ἔγχος ερυτο» διὰ προ δὲ εισατο και της» 

Νειαίρῃ ὃ᾽ ἐν γαστρὶ διὰ ζωστῆρος ἔλασσε. 
. ” ) - 

Δούπησε δὲ πεσὼν. ἀρά[λησε δὲ τεύγε ἐπ᾽ αὐτῷ. π ας η) 540 

Ἔνθ' αὗτ᾽ Αἰνείας Δαναῶν ἕλεν ἄνδρας ἀρίστους, 

Ὑἷε Διοκλήος, Κρήθωνά τε ᾿Ορσίλοχόν τε, 

(5 τεσα]αχ ογάεχ 15 6ο0Ἡ ἀῑδεο]νεά. ῬοΡΕ. 
15 εοπιραγῖδοηπ 15 βοπιεν]μαί βἴπι]]αγ {ο 
πα ἵπ Ἡ. Δ. 276. ἘΤπουρμναδίας5 (9ἱφη. 
Τοπρ.) ππεπ{ῖοης Πμὶ5 αΡροαγαπςθ 48 Ιπ- 
ἀϊσαίίνε οἱ απ αρρτοασΒίης βίογη]:---ἐὰν ἐπὶ 
κορυφῆς ὄρους νέφος ὀρθὸν στῇ, χειμῶνα 
σηµαίνει ὕθεν καὶ ᾿Αρχίλοχος ποίησε, 
Γλαύχ’ ὅρα" κ.τ.λ. ο 4ἶδο ΡΙΠ. Ν. Η. 
ΧΥΠΙ. 95. ωι ἵπ οποιπἰπίρας Πιοπήίιηι 
πιιδες οοπεἰάοπέ, Ἰιηεπιαδί.  ΌὉοπιραγα 3ἶδο 
ΑἉταίί ΏΙοβεπῃ. 1867 Τη Όνε ποεχί ]ἶπα οὔσης 
16 απάεγδίοοᾶ ν νηνεµίης, ννη]ο] 15 ἴλμο 
6επ](ῖνε αὈδο]αίε, Φεε Μαίζ.ατ.αν. 5978.9. 

595. ζαχρηῶν. Υαἰᾶε ἱγγμεπέιπις {χοπι 
{πο Ιπίθηρίνε ρατίῖσ]ε ζα απά χράω, ἵγγιο. 
15 15 νε τεαᾶϊπσ οἳ Επδία(λήας, ννῖοι 
νο Ἠανο πο Ποβιίαίίοι ἵπ αἀπηθῆπςσ Ιπίο 
116 {εχί, α5 {αν Ῥοείίεν αἀαρίεᾶ {ο έλε βεηςθ 
ἴλαπ ζαχρειῶν, ἴχοπα χρεία, αίία5. Τί ἵ8 
ἔγαε πα (15 Ἰαΐΐετ Ίπας ἴ]ε Βαποίῖοη Ῥοί] 
οἱ ο ΜΒ, απά Εάά., Ῥαέ 16 15 ποῦ {ο Ῥοθ 
{οαπά εἱδανπογο Ιπ ἨΠοπιεν, απά ἆοθ5δ ποῦ 
ΑΡΡΕΑΣ α. ΥΕΡΥ αρρτορτίαίε ερῖ(]εί ο{ ἀνέ- 
µων. ὍΤ]ιε {οτηι ζαχρηὴς οεσαῦΒ ασαΙΠ Ἰπ 
Τι Μ. 947. 9600. Ν. 684. Ῥεοθ αἰἱ5ο “Αρο]. 
Ἐλοά. 1. 1159. 

628. πολλὰ κελεύων. Ί{αφπομεγε σο]ογ- 
ἰαέμδ: {ος Ἡε 8αγ5 Ῥαί Πμ]ε. Ον 16 πιαγ 
Ῥο6, Ρει]αβς, {ον πολλάκις, Γσηεπίη; Ἱ. 6. 
γερθα{ἶης {πο 84Π16 Ἰνογάς. 

59]. αἰδομένων ὃ’ ἀνδρῶν. ᾖῥῬεῖ. ἆἀλ- 
λήλους, 35 Ιπ ιο Ρτεσεάῖπρ Ἰπε: γευεγίπφ 

“αμ ἴπι ἴ]ισ φἰφ]έ οἳ οἱ]ιογς. 
εαοἷν οσο, 1. ο. Ὀείπφ ακλαπιεᾷ ἐο α]γύπ]ς Γγοηι 

Ἠεγπο οΡβογνεβ 
Ειαί ἴ]]ς 15 ἴΊλε τὸ κερδαλέον τῆς ἀρετῆς 
οἳ Χεπορποπ (Ογτορ. ΥΤΙ. 1. 18). ΟΌοπι- 
Ρρατο Απαρ. ΤΙ. 1. 49. Ἔ]ια δεππιεπὲ 18 
{πο βατπο ἵπ Φα]]. Β. Ο. 61. ΦΕΠΙΡΕΥ ἵπι ργα[ίο 
{ἱδ ππααίπιιηπι εδ Ρρεγίσιζιη, φιῦ πιααῖηιε {ῆ- 
πιεπί. -ιιάασία Ῥγο ΠΜΙγΟ ᾖαδείαν. Απᾶ 5ο 
Ἀραϊῃ, Ῥ. ]. 92. Υάσγε Τιιφίεπίες σαρὶ, αμύ 
οσοίαὰς Τοπ βαπιιπι Φιισηιφε ἐτἱςαηπιιπο. 
Ἠογ. 04. ΤΠ. 9. Ίου εἵ Γιύασεηι Ργ0βέ- 
οι ζέω. οἵριππ, ἴεο ραγοῦέ Ἰπιδείί ωυεπία 
α{ογεΐδις ἐὐπιίάοφιιε ἔρηφο. Ἠεπορ 38ο (]ιθ 
ία ρτονετβ, 4 ιιάασες [ογίιπα 2εταί. ἶαα- 
ἀἵαπ (ΕΠρὶδί. αἆ ἵ Ῥνοῦ:) τ---[ους ]ησαί αι- 
4επίες, «λδὶ κεπἰεπίία υαξ. ΊΤϊΠε ν]ο]ε οί 
{ῖ5 ποῦ]ε εχ]οχίαίίον 15 Ἱπηίκίεά ὮΥ Τγν- 
έερις, Ἐ]αρ. ΤΙ. 15.--Ηετο πέφανται ἵδ ὃ 
ΡΥ68. Ρ]ΗΣ. οἳ φάω, ο 1. Θεε οἩ ΤΠ. Β. 
122. Έμε Ποππετῖο ἔογπα αἴδομαι ἶ8 8ε]άοια 
{οαπᾶ 1π Ῥτοβθ ντ]{ετς. 

5964. Ύαΐφο Αἰνείεω. 
αν. αντ. 5 178. 26. 

506. θοός. Ἐτορετίγ, φιἱοῖ, ερεεᾶν; 38 
1αδί αβονο, ν.δ99: απᾶ Ἠθπσς, ῥγοπιφέ, ἐαφεγ. 
Όοπιραχα ΤΠ. ΠΠ. 422. 494. απᾶ εἰβενμετο. 
πο ποπηπα νε 1π νο {ο]]οννίηςρ 1πΠοβ 18 
σμαησεᾶ Τους περ βι6ορββίνε]γ; βἶπσθ 
ἔρυτο τείεγ {ο ἀσπὶς, εἴσατο ἴο ἔγχος, 
ἔλασσε {0 «4ΦαΠΙΟΠΙΠΟΝ, απὰ δούπησε ἴο 
1εΐσουῃ. Έον καὶ τῆς, Ἰονγενει, ΒΟΠΙΘ 
ΜΒΑ, Ἠαγε χαλκός. 

Ῥαΐ 56ο ΤΠΙεγβεΠ. 

. οί 
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Τῶν ῥα πατὴρ μὲν ἔναιεν ἐὐκτιμένη ἐνὶ Φηρῆῇ ωνρ ηρ µεν εν μενῃ ΠΟ 
2 α ΄ κ ” .ὸ - ώ” - 

Αφνειὸς βιότοιο' γένος ὃ ἦν ἐκ ποταμοῖο 

᾽Αλϕειοῦ, ὅστ᾽ εὐρὺ ῥέει Πυλίων διὰ γαίης" 

Ὃς τέκετ᾽ Ὀρσίλοχον πολέεσσ᾽ ἄνδρεσσιν ἄνακτα 

δ45 

᾿Ὀρσίλοχος ὃ ἄρ᾽ ἔτικτε Διοκλῆα μεγάθυμον’ 

Ἐκ ἓὲ Διοκλῆος διδυµάονε παῖὲε γενέσθην., 

Κρήθων Ὀρσίλοχός τε, µάχης εὖ εἰδότε πάσης. 

Τὼ μὲν ἄρ) ἡβήσαντε µελαινάων ἐπὶ νηῶν 55ο 

Ἴλιον εἰς ἐύπωλον ἅμ ᾿Αργείοισιν ἐπέσθην, 
Τιμὴν ᾿Ατρείΐδῃς ᾿Αγαμέμνονι καὶ Μενελάῳ 
᾽Αρνυμένω' τὼ ὃ) αὖθι τέλος θανάτοιο κάλυψεν. 

ο ’ / / / ο -- Οἵω τώ γε λέοντε δύω ὄρεος κορυφῇσιν 
᾿Ἐτραφέτην ὑπὸ μητβὶ, [Ραθείης τάρφεσιν ὕλης" 555 

π - 
Τὼ μὲν ἄρ) ἁρπάζοντε [ῥόας καὶ ἴφια μῆλα 

. 

Σταθμοὺς ἀνθρώπων κεραΐζετον, ὄφρα καὶ αὐτὼ 

᾿᾽Ανδρῶν ἐν παλάμῃσι κατέκταθεν ὀξέί χαλκῳ' 
Τοίω τὼ χείρεσσιν ὑπ) Αἰνείαο δαμέντε 
Καππεσέτην, ἐλάτῃσιν ἐοικότες ὑψηλῆσι. 560 

Τὼ δὲ πεσόντ᾽ ἐλέησε βοὴν ἀγαθὸς Μενέλαος" 
-- Ὃν Ν / / ” - Ρῆ δὲ διὰ προµάχων, κεκορυθµένος αἴθοπι χαλκῳ, 

.. Εν] ” 

Σείων ἐγχείην' τοῦ ὃ ὤὥτρυνε μένος Αρης, 
ΔΝ ΄ ϱ ν δι. ε) ’ ’ 

Τὰ φρονέων, ἵνα χερσὶν ὑπ Αἰνείαο δαµείη. 

Τὸν ὃ ἴδεν ᾽Αντίλοχος µεγαθύμου Νέστορος υἱός' 505 

Ῥη δὲ διὰ προµάχων' περὶ γὰρ δίε ποιµένι λαῶν, 
.) 

Μή τι πάθῃ, μέγα δέ σφας ἀποσφήλειε πόνοιο. 

545. Φηρῇ. 
νηογο οα]]εά Φηραί. 
ΤΡ. 458. Ο. 186. ὅ. 15. 

644, ἀφνειὸς βιότοιο. Αά]εείνες απἆ 
νενὈς ἀεποῖπςσ {π]πεξς, ναῖ, τΊεῃοας, ὅτο, 
Άτε πδια]]γ εοπείσασίεά δι α σεπϊ νε: 
απά Ἰη 1ο 64ΤΠ8 ΠΙΔΠΠΕΣ Ίνε Ἠαγε ἀῑτες αθγῖ, 
απά ἴπε κε, Ἱπ Ταϊϊπ. ῥΒοπιθέτηες. Ἠουγ- 
ἐνεΣ, {πε ἀαίνε ος αεσπδαῖνο 15 πδεᾶ 
{ον ἴΊιε σεη]ῆνοα. Ῥεε Μαίι. ατ. ατ. δ ο29. 

646. Πυλίων διὰ γαίης. ΤΗϊ5 Έγ]ος ννα5 
α ἵοντ οἱ ΕΙΡ, ςΙπαίεά, 45 ΙΤ αΡΡεαΙ5, αἲ 
ιο πποαία οἳ {πο ΑΊρ]μεας, Ῥείνθεη ἴπε 
Ῥεποι5 απᾶ ἴλε βε]είς. Ἔπεγο Ἱνεγε ἴπγο 
οἴπεν ἔονπς οἳ ἴλε βΒαπΠθ Παπιθ; 0Π86 Ιπ 
ἸΠεξεεπῖα, απᾶ {με οίμεν 1π Ατοαάϊα. ἘποἩ 
οἳ ἴἨε {Ἠτεε Ἰαῖά οἸαῖπα {ο {νε Ἠοποαχ οί 
εἰνῖης Εϊτίμ {ο Νεείος; Ῥαΐ ἐμαί η Μες- 
βοηῖα 56ΕΤΗ5 {ο Ἠανε {μθ ῥτείετεπςσθ. Ῥϊπάαχ 
σα]ὶς Ἠϊπι γέρων Μεσσήνιος, ἵπ Ργίμ. ΥΙΤ. 
95. ες 45ο οἩ Τ. Β. 996. Ἠεπεε {με 
οἷά αἀαρε: ᾿Ἔστι Πύλος πρὸ Πύλοιο, Πύ- 
λος γε μέν ἐστι καὶ ἄλλος. Ῥεε Αγίςίορη. 
Έαυι. 1059. 

6529. τιμὴν ἀρνυμένω. Ῥεε οἩ ΤΙ. Α. 159. 

Α οἳίγ οἱ ἈΠεβδεπία, εἶσε- 
9εε Ἡ. 1. 151. 0. 

555. ἐτραφέτην. ΈἘοσ ἐτραφήτην. Ας- 
ενε {ογ ρᾳς51νο. Βοΐ]ι {1ε Ρετίεσί τέτροφα, 
απά ἴε αογ. 3. ἔτραφον, Ἠαγε α ρᾷ55Ίνε 
εσηΙβοαίΊοἨ ἵπ Ἠοππσς, νΙίΠ λε εχοερίῖοπ 
οἳ ΤΠ. Ψ. 90, νΊετε ἴ]ιε ]αέέετ 15 (ταηδιάνε. 
Οοπαιραγε ΒοΡΗ. 64. Ο. 74. 1604; απᾶ 5εο 
Ματ. ατ. αγ. Σ 496. 4. Βαίσπαπη, ατ. ατ. 
δδ 115. 117. 

5507. κεραϊΐζετον. Όεο οἩ Ἡ. Β. 861. 
664. τά. Ἐοτ ταῦτα. 
567. µή τι πάθῃ, κ.τ.λ. ἘΟΣ, -45 Ασα- 

ΠΠΕΠΙΠΟΠ εα]ά ἵπ ΠΠ. Δ. 170. 5ᾳᾳ. προη 
Μεπε]αις’ Ρεῖησ νουμᾶεᾶ, 1 ο πνετο ε]αΐη, 
Ώ1ο ννατ ν:οι]ἀ Ὦε αἲ απ οπἆ, απά {Πε ἄΤΘΕΙ5 
ἐπϊπ]ς οπ]γ ο τοείατηῖης {ο {ἐπεῖτ οοιΠίΥ. 
ῬοΡε: ἴποπι Βροπάαηαθ. Τε εχΡρτεβΕεΙοΠ 
παθεῖν τι, 5ο {τεαπεπ{]γ επιρ]ογεά ὮΥ ἴιε 
ἄτεε]κς ἵπ τε]αίῖοπ {ο ἀθαί], ογἰσ]πα(εά 1π 
ἐπαί παίιτα] α,Ποττεπςε νγμΙο] {Πεγ επίετ- 
ἐαϊπεά {ον ἐποασ]ί5 οἳ α σ]οοπιγ {επάεπογ. 
Ἐτεσϊδε]γ εἴπαῖ]ατ ἵ5 ί6 Τατ ρηταςε αἰιφιίάᾶ 
αοοἰἄεγε, πνΠ]ε]ι {γεαπεπ{]γ οεστχς 1Π (ΟἸσεγο; 
απᾶ {πε βαπῃο πιοὰε οἱ 5ΡεεοὮ ἵ5 5{]] τε- 
ἰαϊπεά απποηπς οπχβε]νες. ΈΤΠεϊγ πεγγοιΒ 
ἀε]ίοβογ εαπδεὰ {πεπι οατεί[α]]γ {ο εχο]πάε 
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Τὼ μὲν δὴ χεῖράς τε καὶ ἔγχεα ὀξυόεντα 
᾽Αντίον ἀλλήλων ἐχέτην, μεμαῶτε µάχεσθαι. 

᾽Αντίλοχος δὲ µάλ᾽ ἄγχι παρίστατο ποιµένι λαῶν' 
Αἰνείας ὃ) οὐ μεῖνε, θοός περ ἑων πολεμιστὴς, 

Ὡς εἷδε δύο φῶτε παρ᾽ ἀλλήλοισι µένοντε. 
ὁ ον ὁ Ν τ Ν .. - ον 2 -- 

Οἳ δ' ἐπεὶ οὖν νεκροὺς ἔρυσαν μετὰ λαὺν ᾿Αχαιῶν, 
Τω μὲν ἄρα δειλω βαλέτην ἐν χερσὶν ἑταίρων' 

» Ν ον / ΔΝ ’ / Αὐτὼ δὲ στρεφθέντε μετὰ πρώτοισι µαχέσθην. 

Ἔνθα Πυλαιμένεα ἑλέτην, ἀτάλαντον ᾿ Αρηϊ, 
. 9 ΄ ’ ” / 

Αρχὸν Παφλαγόνων μεγαθύμων ἀσπιστάων. 

Τὸν μὲν ἄρ᾽ ᾿Ατρείδης δουρικλειτὸς Μενέλαος 
« Ρο .. / Ν - ! 

Εσταότ᾽ ἔγχεῖ νύξε, κατὰ κληῖδα τυχήσας. 

᾿᾽Αντίλοχος δὲ Μύδωνα [άλ᾽ ἠνίοχον, θεράποντα 580 
/ / 

Ἐσθλὸν, ᾿Ατυμνιάδην,---ὁ ὃ ὑπέστρεφε μώνυχας ἵππους,--- 
Χερμαδίῳ ἀγκῶνα τυχὼν μέσον’ ἐκ ὃ ἄρα χειρῶν 

570 

576 

Ἠνία λεύκ᾽ ἐλέφαντι χαμαὶ πέσον ἐν κονίῃσιν. 

᾽Αντίλοχος ὃ ἄρ᾽ ἐπαῖξας ξίφει ἤλασε κόρσην᾿ 

Αὐτὰρ ὅγ ἀσθμαίνων εὐεργέος ἔκπεσε δίφρου σ85ὅ 

Κύμβαχος ἐν κονίησιν ἐπὶ [ὐρεγµόν τε καὶ ὤμους' 
.. λέ ε πλ εἰς 

Ν αλ) ς / ’ / ὦ ο 4ϐ ϱ , 

Δηθὰ μάλ᾽ ἑστήκειι-- τύχε γάρ ῥ ἀμάθοιο βαθείηοι--- 

"Οφρ) ἵππω πλήξαντε χαμαὶ [άλον ἐν κονίῃσι’ 
Τοὺς ὃ ἵμασ᾽ ᾿Αντίλοχος, μετὰ δὲ στρατὸν ἤλασ᾽ ᾿Αχαιῶν. 

9 δ) [ο ) ΄ ΔΝ , 9 δ᾽ ως) . 9 

Τοὺς ὃ) Ἕκτωρ ἐνόησε κατὰ στίχας, ὥρτο ὃ ἐπ᾽ αὐτοὺς 

Κεκληγώς' ἅμα δὲ Τρώων εἴποντο φάλαγγες 5ο] 

Καρτεραί: ἦρχε ὃ ἄρα σφιν Αρης καὶ πότνι ᾿ἘΕνυώ' ρτερ θχ ϱ ρ 

{τοηι ἠχεῖγ «οπγεγβαίίοη αἲ] πνογάς πνΠῖο] 
{πεγ οοπβιἀοτεᾶ οπποαδ; δύσφηµα ἔπη, 
Ίπα[ε οπιϊπαία Όεγρα; Ἡοταί. 04. ΤΠ. 14. 11. 
Ὠθε Ματ]ζ]απά οἩπ Εππρ. ΤΡΗ. Α. 149. απἀ 
ο ῆ. Λ.241. Τε νετ ἀποσφάλλειν βἱς- 
ΠΙΠεΒ {0 οαιε ἴο ἀετίαίαο, 45 αἱ 5Π1ρ ἴγοπη 1ΐ5 
σοσ8θ,. Όοπιρατε 0Ο. Τ. 920. 

5608. τὼ μὲν δή. 3πθαΒ απά Μεπε]αις. 
674. τὼ μὲν ἄρα δειλώ. Οπτείμοι απά 

Ονεοσμς. 
576. Πυλαιμένεα ἑλέτην. Βοπιθ Ἠανθ 

αγσιθς, αραϊηδέ {πε οχάϊπατγ βεΠ98ο οἱ {πε 
ΟΥΡ, ἐ]λαί ΕγΙερππεΠες γνα8 ΟΠΙΥ πουαπάεά; 
Ῥεσαα5δο Ἠο αΡρεατ5 ασαϊηπ ΟΠ {πο 5οεπα 
οἳ αοίῖοῃ Ἱπ Τ. Ν. 658. ὮἈῬεε, Ἠονψενετ, 
ἴπε ποίε {πετθ. Τέ νη]] Ῥο α]ονγεά, 6ΥεΠ 
οἩἳ. {ο δαρροβίᾷοι οἱ α οοπίγαΚἰσίῖοη Ὦθ- 
Ώννθεπ {πο ὑνο Ῥ]ασες, {παί {ιο παϊδία]κε γη] 
5ο α νετ Πίί]ε Ἱναγ ἵπ Ρτονίης (λαί {ια 
Ηίαά 16 ἐἶο νγοτ]ς οἳ βενεγα] Παπάς. 

586. κύµβαχος. Ἀγῶσερε ἴπ οαρω. ΑΦ 
α δυρρίαηίανε, 16 βίσπ]ῃες {Πο ΗΡΡΕΥ ραγί οί 
απ Ἰιεηιεί (Τ]. Ο. 696), ἔτοπι κύµβη, Γιαϊϊπὸ 
ουπιρα;. απᾶ ἴλεποε, ΓΤοπι 8οπ16 βἰπη]]ατ]έ 
Ἰπ 9Ἴαρο, α δι. Βαϊάας: κύμβη’ κεφαλή. 

Ἠ. 5ἱερΗ. ΤΗες. ἄν. ΤήΠς6. ν. Κύμβος. 4ὖ 
Ίου κύµβη, εἰφπίβοαπίε οαραῖ, 9ει γροΐΐις 
βαρετίογεπα οαρί15 6ΟΠΟΠΑΠΙ ϱΑναΠΑ 6ἵ το- 
ἑαπάαπι, οδ κυμβητιᾷν, Ῥγοργίε εἰφπίῄοαπα 
τὸ ἐπὶ τὴν κεφαλὴν ῥίπτειν : φιιοᾷ εργα 
κυβιστᾷν, α ΔΥΠΟΠΊΠΙΟ κύβη. ἨἘίγπι. Μ. 
«4ὐ εοάεπι κύµβη, ἰεδίε εοάοπι, ἁἰοϊζιγ κύμ- 
βαχος πίπτειν ἰε φιῖ ἐπὶ κεφαλἠὴν πίπτει. 
Όοππρατε «Ἐπ. ΧΙΙ. 292.--βρεχµόν. Φε]ιο]. 
τὸ βρέγμα τῆς κεφαλῆς. Φθθ 49Ώογθ 0Ἠ 
ν 19, 

590. τούς. Μεπε]αιςδ απά Απίιοσμις. 
592. ἦρχε δ ἄρα κ.τ.λ. Ίπετε ἶ5 ἃ 

Εγεαύ ποβ]επεξθ ἴπ {5 Ῥαββασθ, η] 
νγαῦ Ῥοπιρ 15 Ηεοίοσ Ιπίτοᾶισθά Ιπίο {θα 
Ῥαΐί]ε, νηεχο Ματς απά Βε]]ομα, απο Ἠ]8 
Ἀἰίοπάαπί5. Το τείτεαί οἳ Ὠϊοπιεᾶ 15 πο 
1ε55 ρεαιΜ{αΙ,. ΜΙπεχνα Ἰναά γεπιονες ἰλα 
πιὶθί {γοπα Ἠϊβ 6768, απά Ίο Ππππεδία{εΙγ 
ἀϊβοογευς Μαχ9 αβεθίῖπσ Ἠεείον. ἨΗ1β βι- 
ΡΥΐβο οἨ {5 οοσβδῖοπ 15 ΠΠΕ]Υ Ἱπιασεᾶ ὮΥ 
Όιαί οἱ χε ἐτανε]]ετ οἩ. {ο βαάάεπ βἱρῃί 
οἱ {λα τῖνεν. ῬοΕΒ,. Τη {1ο πεχί Ἰπο Κυ- 
δοιμὸς, Τωπιωζί, ἵ5 Ῥεγβοπίβεᾶ «5 ἵπ . Σ. 
696. Όοπιραγε Ἡεβῖοά. βοιί. Ἡ. 166. 
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Ἡ μὲν, ἔχουσα Κυδοιμὸν ἀναιδέα δηϊοτῆτος. 
”/  ὸ / ’ 3! υ] ΄ Αρης ὃ ἐν παλάμῃσι πελώριον ἔγχος ἐνώμα' 
Φοίτα ὃ ἄλλοτε μὲν πρόσθ᾽ Ἕκτορος, ἄλλοτ᾽ ὄπισθε. 505 

Τὸν δὲ ἰδὼν ῥίγησε βοὴν ἀγαθὸς Διομήδης. 
ε ον ο .- . ΄ ΣΑ / ” 

Ως ὃ ὅτ᾽ ἀνὴρ ἀπάλαμνος, ἰὼν πολέος πεδίοιο, 
, ολ) , - ελ. ὃ / 

Στήη Ετζ ωὠκυροῳ ποταµμµῳ αλασε προρεοντι, 

τ - Ό Ἡ ο «σι τν η 
Αφρῴῷ µοομύροντα ἰδθὼν, ἀνά τ᾿ ἔδραμ ὀπίσσω' 

Ὃς τότε Τυδείδης ἀνεχάζετο, εἶπέ τε λαφ' 60ο 

ΤΏ φίλοι, οἷον δὴ θαυμάζομεν Ἔκτορα δῖον 
τν / }Ἡ . λέ λί / Αἰχμητήν τ᾽ ἔμεναι καὶ Δαρσαλέον πολεµιστήν. 
- ” - Ε) 

Τῷ ὃ αἰεὶ πάρα εἷς γε θεών, ὃς λοιγὸν ἀμύνει' 
- - Ἱ ορ 

Καὶ νῦν οἱ πάρα κεῖνος Ἂρης, β/ροτῳ ἀνδρὶ ἐοικώς. 

᾽Αλλὰ πρὸς Τρῶας τετραμµένοι αἰὶν ὀπίσσω 605 

Εἴκετε, μηδὲ θεοῖς µενεαινέµεν ἴφι µάχεσθαι. 

ὋὪς ἄρ᾽ ἔφη' Τρῶες δὲ µάλα σχεδὸν ἤλυθον αὐτῶν. 
ο κ Ξ 
Ενθ᾽ Ἕκτωρ δύο φῶτε κατέκτανεν εἰδότε χάρµης, 

Εἰν ἑνὶ δίφρῳ ἐόντε, Μενέσθην ᾽Αγχίαλόν τε. 

Τὼ δὲ πεσόντ᾽ ἐλέησε μέγας Τελαμῶνιος Αἴας, 610 

Στῆ δὲ µάλ᾽ ἐγγὺς ἰὼν, καὶ ἀκόντισε δουρὶ φαεινῷ, 

Καὶ [Λάλεν ”Αμϕιον Σελάγου υἱὸν. ὅς ῥ) ἐνὶ Παισῷ µ Ύ 2 ρ τν 
-- 2 - 

Ναἴε πολυκτήµων, πολυλήϊος' ἀλλά ἑ Μοῖρα 
π 1ρ) . / ΔΝ / ΄ Ν πε, 
ΗΥ ἐπικουρήσοντα µετα Πρίαμόν τε καὶ υἷας. 

Τόν ῥα κατὰ ζωστῆρα [βάλε Τελαμώνιος Αἴας. 615 

Νειαίρῃ ὃ ἐν γαστρὶ πάγη δολιχόσκιον ἔγχος. 
Δούπησε δὲ πεσών' ὁ ὃ ἐπέδραμε φαίδιµος Αἴας 
Τεύχεα συλήσων' Τρῶες ὃ ἐπὶ δούρατ᾽ ἔχευαν 

᾿Οξέα, παμφανόωντα' σάκος ὃ ἀνεδέξατο πολλά. 

Αὐτὰρ ὃ λὰξ προσβὰς ἐκ νεκροῦ χάλκεον ἔγχος 620 

᾿ΕἙσπάσατ” οὐδ ἄρ᾽ ἔτ ἄλλα δυνήσατο τεύχεα καλὰ 

695. ἔχουσα. Παδεπα 5εοι τη, οοπι ζει ἅι- 
ση. ολο]. ὡς φίλη, χειρὸς κατέχουσα. 
ἘπδίαίΒῖας Ιπιρτορετ]γ εκρ]αῖης 1έ ὮΥ ἔχου- 
σα ἐν χερσὶν, 35 Ιπ ἴἶνε 5αεσθεάΊπς πο. 

507. ἁπάλαμνος. Ρετγρ[ετεᾶ, ἀἰξοοποεγίεα; 
ποῖ Ιποιοῖπᾳ Ἰοιο {ο ργουρεά. Επαδίαίμ. αἅπά- 
λαμνον λέγει τὸν ἄπειρον, καὶ μὴ ἔχοντα 
τεχνάσασθαί τι, ὡς οἷον ἄχειρα, καὶ μὴ 
ἔχοντα παλαίειν ἢ παλαμᾶσθαί τι. 

605. τῷ ὃ' αἰεὶ κ.τ.λ. Ῥεε οι Π. Γ. 440. 
604. κεῖνος. Ἔμε ΡτοποΙΏ 86ΕΠΙ5 {ο Ὦα 

Ἠετε π5εά δεικτικῶς, α5 ὅδε ἵπ Τ. Τ. 684. 
Όοπιρατε ΤΠ. Ξ. 2560. Ατὶςίς. Αγ. 96. 

606. µενεαινέµεν. Ἐον µενεαίνετε, πε] 
Ἀ Ἠαηπσε ἵπ {ο οοπδίσαςίΙοη. {πα {ΟΙΤΠΕΣ 
νετ», εἴκετε, Ῥεῖπσ ἵπ {με Ιπιρεγα νο. Ῥεθ 
οπ ΤΠ. Α. 20. ία ἐε 5βεπίπεηέ 6ΟΠ]- 
Ῥατε ν. 190, 6αρτα, 7. 129. 141. απᾶ εἶξε- 
ππεταο. 38ο Ῥϊπά. Ῥγῆι, ΤΠ. 162. χρὴ δὲ 
πρὸς θεὸν οὐκ ἐρίζεν. Επχὶρ. 1ΡΗ. Ἡ. 

1479. τί γὰρ Πρὸς τοὺς σθένοντας θεοὺς 
ἁμιλλᾶσθαι καλόν; ΤΠεορπί5: οὐκ ἔστι 
θνητοῖσι πρὸς ἀθανάτους µαχέσασθαι. 
0οπιρατο 2 ΟἨμτοῃ. κ, 12. Δείδ ν. 99. 
κα. η. «πια. 9. 

619. Παισῷ. Οµ1εά αἶδο 4Ρραειε: Ἱ. 
Β. 828. 

690. λάξ. ΤΗΙ5 αἄνετρ ἆοες ποῦ πεςες- 
ςαγῖ]γ ἀεποία {με ᾖιεεῖ. α5 Ἱέ 15 ΕΟΠΙΠΙΟΠΙΥ 
χεπάετεᾶ, Ῥαὲ εἴίλιον ετίγεπιϊίη ο ἴῑιε Ποοί, 
απὸ τοῦ λήγοντος ποδός. ΤΠ 5 Ιπδίαπος 
16 οεγίαϊη]γ ππεαΠ5 ἴ]ε {οε8, απά 5ο ασαἶη ἵπ 
7. 65. Κ. 158. απά εἰδεινμετο. Επδιαίῃ. τὸ 
ὑποκάτω μέρος τῶν τοῦ ποδὸς δακτύλων. 
Βο Υπ. ἆπ. Υ. 426. (οπηκιηέ ἵπ ἀῑσΙίος 
ετίεπηρ[ο αγγεσίς. 

621. ἄλλα. Ὀξεα εοπιενγ]αί Ιπασοιταίε]γ; 
38 Ἡε ἆτεν απαγ ποίβῖης ας ἴε 8ΡεαΣ, 
ν/π]οἩ να5 Πϊς ΟΝΠ. 
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"Ωμοεῖν ἀφελέσθαι' ἐπείγετο γὰρ [βελέεσσι. 

Δεῖσε ὃ ὅγ ἀμφί[ῥασιν κρατερὴν Τρώων ἀγερώχων αμ ϱ 2 
/ .Σ 3 

Οἳ πολλοί τε καὶ ἐσθλοὶ ἐφέστασαν ἔγχε ἔχοντες, 
ο ς / »Σ/ . 3 θ Αν 9 

Οἵ ἐ, µέγαν περ ἑόντα καὶ ἴφῦιμον καὶ ἀγαυὸν, 

Ὥσαν ἀπὸ σφείων’ 
Φ ΑΔ Ν - Ν κ 5 , 

Ὡς οἳ μὲν πονέοντο κατα κρατερην υσμίνην. 

Τληπόλεμον ὃ Ἡρακλείδην, ἠύν τε µέγαν τε, 

Ωρσεν ἔπ᾽ ἀντιθέῳ Σαρπηδόνι Μοῖρα κραταιή. 
Οἳ δ) ὅτε δὴ σχεδὸν ἦσαν ἐπ᾽ ἀλλήλοισιν ἰόντες, 

Ὑἱός ϐ) υἱωνός τε Διὸς νεφεληγερέταο, 

Τὸν καὶ ΤῬληπόλεμος πρότερος πρὸς μῦθον ἔειπε" 

Πτώσσειν ἐνθάὸ ἐόντι, µάχης αδαήµονι φωτί; 

Ψευδόµενοι δέ σέ φασι Διὸς γόνον αἰγιόχοιο 
Ξ ον 

Εἶναι, ἐπεὶ πολλὸν κείνων ἐπιδεύεαι ἀνδρῶν, 

Οἳ Διὸς ἐξεγένοντο ἐπὶ προτέρων ἀνθρώπων. 
υ ς 

᾽Αλλ) οἷόν τινα φασὶ [ίην Ἡρακληείην 
Εἶναι, ἐμὸν πατέρα θρασυµέμνονα, θυµολέοντα; 

/ -- σ΄ α κ ϱ/ Σο /Ὁ 

Ος ποτε δεῦρ ἐλθὼν, ἔνεχ ἵππων Δαομέόὂοντος, 
Ν . / / 

ΕΣ οἵῃς σὺν νηυσὶ καὶ ἀνδράσι παυροτέροισιν 

Ἰλίου ἐξαλάπαξε πόλιν, χήρωσε ὃ ἀγυιάς. 

Σοὶ δὲ κακὸς μὲν θυμὸς, ἀποφθινύθουσι δὲ λαοί" 
Οὐδέτί σε Τρώεσσιν ὀΐομαι ἄλκαρ ἔσεσθαι, 
Ἐλθόντ᾽ ἐκ Δυκίης, οὐδ εἰ µάλα καρτερός ἐσσι, 

᾽Αλλ) ὑπ ἐμοὶ δμηθέντα πύλας ᾿Αἴδαο περήσειν. 

Τληπόλεμ’, ἦτοι κεῖνος ἀπώλεσεν ᾿Ἴλιον ἱρὴν 

᾿Ανέρος ἀφραδίῃσιν, ἀγαυοῦ Λαομέδοντος, 

6256 

ὃ δὲ χασσάµενος πελεμίχθη. 

650 

Σαρπηδὸν, Δυκίων βουληφόρε, τίς τοι ἀνάγκη 

6556 

640 

645 

Τὸν ὃ) αὖ Σαρπηδὼν, Λυκίων ἀγὸς, ἀντίον ηὔδα' 

βίη Ἡρακληείη, 5εο Ῥεπῖ, αγ. ρ. 907. οἩ 055. Λυκίων βουληφόρε. Ῥροπάσηας οἳ- 
5εγνε», ἰμαί {ιο Ἰ,γοῖαηπς Ἠαᾶ Ίοπς Ῥεεῃ αἲ 
Ῥεαςε; 50 {παί {πεγε 15 α Ῥεοσ]ῖαν 5αγζᾶ5Π 
Τη {πο Ιπδίππαθίοη οἳ ΤΙερο]επηας, ἐιαί δαγ- 
Ρεάοι Ὑνά5 πιογο β5]4εά ἵπ ογαίοςγ απ 
Ἰη ναγ. 

6556. ψευδόµενοι δὲ σὲ φασι. Ἐον ψεύ- 
δονται φάντες. Τ119 ΡτῖπιανΥ βεπ/ππεηί 15 
{τεφπεπ{]γ εοηίαΙπεᾶ 1Π {πε ραταῖρ]ε, απά 
5ο αραῖῃ ἵπ Π. 1. 20. εε Ηεγιπαπη ΟΠ 
ΒΟΡΗ. Α]. 1119. Ἐ]εοί, 1904. 

657. ἐπὶ πρ. ἀνθρώπων. Τ]ε Ῥτοροβί- 
Πο ἐπὶ ἵ5 [τεφαεπί]γ αδεά ἵπ ἀεβη]έῖους οἳ 
πε. Ἠετοά. 1.194. ἐπὶ Μήδων ἀρχόντων, 
ἁιγίπῃ λε Φοθεγππιεπί ο ἐ]ε Ἠεαε. ΥΙΠΙ. 
44. ἐπὶ Κέκροπος, 1π ἴ]ε επι οί (5ογογε. 
Ὀεε Μαι. αγ. αγ. 5 684. α. 

608. αλλ᾽ οἷόν τινα κ.τ.λ. Ῥοππθ που] 
χεπλονε {πε ΙΠπ{εγγοσα{ἶοη. απᾶ γεαὰ ἀλλοῖον, 
ἴοπφε αἰνωπι. ΟΕ ελα οπΙππΟοη ρεχ]ρηταςίς, 

Έπν. Ε]ορη. ὅδ: απά ον ΠΠ. Τ. 416. 
650. θρασυµέμνονα. 56]ο]. ΥΠ]οἵς. τολ- 

μηρὺ», θρασὺν ἐν τῷ ο. ἢ θρασέως 
ὑπομένοντα ἐν τῷ μάχ 

640. ὅσ ποτε δεῦρ᾽ Ἰλρὼν, κτλ. ἩξΒ 
α]]άᾷςες {ο ἰμε Ηϊδίογγ οἱ πο Πγδί ἀθδίτας- 
Ποπ οἳ Ττογ Ὦγ ἨΠετει]ες, οεσαδἰοπϱᾶ ὮΥ 
1,Αοπιεάοπ’5 το[αδίηρ ἴ]ιαί Ἠενο ἴ]νε Ἠουβες, 
ΙΟ νγετε {11ο τεννατά Ῥτοπιϊδ6ά πα {ος 
ἔνε ἀε]νενγ οἱ 5 ἀαασ]ίεν ἨΗεβίοπθ. ῬοΡΕ, 
Φ6ο γρ. Απ. 11. 642. ΤΙΙ. 476. Ττογ 
45 8150 {ακεη Ὦγ {Πε ΑΙΠΩΖΟΠΡ Ῥείοτε (ιθ 
εχροά(ίοτ οἱ {μπε ἄπγεεκδ. Ὀεε Τ,γουρΏ1. 
Οᾳαβεαπά. 61. 

643. χήρωσε. Επδίαίμ. ἐρήμους ἀνδρῶν 
ἐποίησε. Ηετοᾶ. ΥΙ. 88. "Αργος δὲ ἀνδρῶν 
ἐχηρώθη. 3ο ΝΙγρ. η. ΥΠ. 571. ίαπι 
πιωζέῖ οἰάιιαξθεί οἶοίθιις µτθεπι. 
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ὋὍ ε, ο ο να κ πο ο. ϕ ύθι 
ς ρα μιν ευ ἑρδαντα κακῳ Ίνιπαπε μυ ο] 

ΟΜΗΡΟΥ ἸΙΛΙΑΔΟΣ Ε. 

Οὐδ) ἀπέδωχ ἵππους, ὧν εἵνεκα τηλόθεν ἦλθε' 

Σοὶ ὃ ἐγὼ ἐνθάδε φημὶ φόνον καὶ κῆρα µέλαιναν 

᾿Εξ ἐμέθεν τεύξεσθαι, ἐμῷ ὃ᾽ ὑπὸ δουρὶ δαμέντα 
5 2 κ ’ Ν ΣΑ". , , Εὖχος ἐμοὶ δώσειν. ψυχὴν ὃ ᾿Αϊδι κλυτοπώλῳ. 
ὋὪς φάτο Σαρπηδών' ὁ ὃ ἀνέσχετο μείλινον ἔγχος 055 

Τληπόλεμος' καὶ τῶν μὲν ἁμαρτῇ δούρατα μακρὰ 

Ἐκ χειρῶν ἤϊξαν' ὁ μὲν βάλεν αὐχένα µέσσον 

Σαρπηδὼν, αἰχμὴ δὲ διαμπερὲς ἠλθ) ἀλεγεινή" 

ῬΤὸν δὲ κατ’ ὀφθαλμῶν ἐρεβεννὴ νὺξ ἐκάλυψε. 

Τληπόλεμος ὃ ἄρα μηρὸν ἀριστερὸν ἔγχεῖ µακρῷ 660 

Ῥεβλήκει αἰχμὴ δὲ διέσσυτο µαιμώωσα, 
.] / ώ - 9 » 9 / Οστέῳ ἐγχριμφθεῖσα, πατὴρ ὃ ἔτι λοιγὸν ἄμυνεν. 

Οἱ μὲν ἄρ᾽ ἀντίθεον Σαρπηδόνα δῖοι ἑταῖροι 

᾿Ἐξέφερον πολέμοιο' [άρυνε δέ µιν δόρυ μακρὸν 
« ο ν κ 2 .] / . η νι, αφ Ἑλκόμενον, τὸ μὲν οὔτις ἐπεφράσατ οὐδ ἐνόησε 605 

Μηροῦ ἐξερύσαι, δόρυ µείλινον, ὄφρ᾽ ἐπιβαίη, 

Σπευδόντων' τοῖον γὰρ ἔχον πόνον ἀμφιέποντες. 
Ἐληπόλεμον ὃ ἑτέρωθεν ἐὐκνήμιδες ᾿Αχαιοὶ 
Ἐξέφερον πολέμοιο' νόησε δὲ δίος ᾿Οδυσσεὺς, 

Ἰλήμονα θυμὸν ἔχων, µαίµησε δέ οἱ φίλον ἧτορ. 670 

Μερμήριξε ὃ ἔπειτα κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμὸν, 
Ἆ / ν ςλ μ] / ὃ » 
Ἡ προτέρω Διὸς υἱὸν ἐριγδούποιο διώκοι, 

Ἆ - Δ Δ 

Ἡ ὄγε τῶν πλεόνων Λυκίων ἀπὸ θυμὸν ἕλοιτο. 

Οὐδ' ἄρ᾽ ᾿Οδυσσῆϊ µεγαλήτορι µόρσιμον ἦεν 
”/ 9 εν ] , . ).. -. 

φθιμον Διὸς υἱὸν ἀποκτάμεν ὀξέὶ χαλκῷ 675 

Τῷ ῥα κατὰ πληθὺν Λυκίων τράπε θυμὸν ᾿Αθήνη. 
ἜἛνθ' ὄγε Κοίρανον εἶλεν, ᾿Αλάστορά τε, Χρόμιόν τε, 

”Αλκανδρόν θ’, "Αλιόν τε, Νοήμονά τε, Πρύτανίν τε" 

Καί νύ κ᾿ ἔτι πλέονας Λυκίων κτάνε δτος ᾿Οδυσσεὺς, 

Εἰ μὴ ἄρ᾽ ὀξὺ νόησε μέγας κορυθαίολος "Έκτωρ. 650 

Βῆ δὲ διὰ προµάχων κεκορυθµένος αἴθοπι χαλκῳ, 

Δεῖμα φέρων Δαναοῖσι χάρη ὃ ἄρα οἱ προσιόντι 
Σαρπηδὼν, Διὸς υἱὸς, ἔπος ὃ) ὀλοφυδνὸν ἔειπε' 

Πριαμίδη, μὴ δή µε ἕλωρ Δαναοῖσιν ἐάσῃς 

650. ἁμαρτφ. Ἐοάεπι {έπρογε; ιο ἆα- 
νο δεά αἀγετΏία]]γ, η απ ε]ῖραῖς οἳ 
ἔπε Ῥτεροβίίοη σύν. ῷῬοπιθ τεαᾶά ὁμαρτῇ, 
ψ/π]οὮ απιοιηΏί5 {ο {μ6 5αππε ἐπῖπσς Ῥτέ {ένα 
οίπεχ 5εεπι5 {ο Ῥο {πο πιογε αποϊεπέ Ἠο- 
αηρτῖο {ΟΣΤΙ. Τ]ε ἀετίναίίοπ 15 ἴτοπι ἅμα 
ος ὁμοῦ, απᾶ ἄρω, αρίο. 

661. βεβλήκει. Ἐτοβαβ]γ ἴἶιο ἔταο τουᾶ- 
ἵης 15 βεβλήκειν. Ἀεε οἩ ΠΠ. Γ. 988. 

6789. τῶν πλεόνων Λυκίων. ΤΗ18 5 ἐ]πε 
Β4ΠΙε α5 πληθὺς Λυκίων, ἵπ ν. 676. Τμπε 
ατίῖο]ε ας Ῥγεοῖςε]γ ἴ]ε βαπιο Τοχοε 45 1π 
πε Αίῑο οἱ πολλοί. Τη ν. 679. πλέονες, 
π]λοαξ {πο ατίῖο]ε, ἵ6 ΕἴππρΙΥ Ῥζμγε». Ῥεε 
οἨη ΤΙ. Α.9. ΤΠε Ῥτοποιπ ὅγε ἶ5 τερεα{εᾶ, 
α5 ἵπ ΠΠ. Ὦ. 409. 

678. Ὑιτρι] Ίαξ τεπάετεᾶ ἐλῖ5 Ἠπο Υετ- 
Ῥαΐΐτη ἵπ π. ΤΧ. 767. 
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7 ο ” ’ Μ / 

Κεῖσθαι, ἀλλ᾽ ἐπάμυνον' ἔπειτά µε καὶ λίποι αἰὼν 

199 

085 

Ἐν πόλει ὑμετέρῃ, ἐπεὶ οὐκ ἄρ᾽ ἔμελλον ἔγωγε 
Νοστήσας οἶκόνδε, φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν, 

Εὐφρανέειν ἄλοχόν τε φίλην καὶ νήπιον υἱόν. 
Ὃς φάτο' τὸν ὃ οὔτι προσέφη κορυθαίολος Έκτωρ. 

᾽Αλλὰ παρήϊξε λελιηµένος, ὄφρα τάχιστα 600 

"Ωσαιτ) ᾿Αργείους, πολέων ὃ) ἀπὸ θυμὸν ἕλοιτο. 
Οἱ μὲν ἄρ᾽ ἀντίθεον Σαρπηδόνα δῖοι ἑταῖροι 
Εἶσαν ὑπ αἰγιόχοιο Διὸς περικαλλέί φηγῷ" 

Ἐκ ὃ ἄρα οἱ μηροὺ δόρυ µείλινον ὧσε θύραζε 
Ἴφθιμος Πελάγων, ὅς οἱ φίλος Πεν ἑταῖρος. 605 

Τὸν δὲ λίπε ψυχὴ, κατὰ ὃ ὀφθαλμῶν κέχυτ᾽ ἀχλύς' 
Αὖτις ὃ ἀμπνύνθη, περὶ δὲ πνοιὴ Ῥορέαο 
Ζώγρει ἐπιπνείουσα κακῶς κεκαφηότα θυµόν. 

2 - ρτσ ..., .. .. - 

Αργεῖοι ὃ ὑπ ᾿Αρπϊ καὶ Έκτορι χαλκοκορυστῇ 
” 9 λ / δι πα - 

Όυτε ποτὲ προτρέποντο µελαινάων ἐπὶ νηῶὼν, 700 
3 

Οὔτε ποτ ἀντεφέροντο μάχη’ ἀλλ᾽ αἰὲν ὀπίσσω 
” 

Χάζονθ’, ὡς ἐπύθοντο μετὰ Τρώεσσιν ᾿Αρηα. 

Ἔνθα τίνα πρῶτον, τίνα ὃ ὕστατον ἐξενάριξεν 
σ / ”.. 9 {λ ”/ . 

Έκτωρ τε, Πριάμοιο πάϊς, καὶ χάλκεος) Αρης; 

᾽Αντίθεον Τεύθραντ’, ἐπὶ δὲ πλήξιππον Ὀρέστην, 705 

Τρῆχόν τ᾽ αἰχμητὴν Αἰτώλιον, Οἰνόμαόν τε, 

Οἰνοπίδην ϐ) Ἔλενον, καὶ ᾿Ὀρέσβιον αἰολομίτρην, 

Ὃς ῥ ἐν Ὕλῃ ναίεσκε, µέγα πλούτοιο μεμηλὼς, 
Λίμνῃ κεκλιµένος Κηφισίδι πὰρ δέ οἱ ἄλλοι 

6086. ἐπεὶ οὐκ ἄρ᾽ ἔμελλον ἔγωγε κ.τ.λ. 
Οοπιραχο Ὑ1χρ. π. ΧΙ. 209. 

695. Διὸς φηγῷ. ΤΠἱ5 ναδ α βίαζεΙγ 
{θε Ἠθαγ ἔἶπο ῬουραἨ σαΐθ, 35 4ΡΡΕΑΣ5 {ΓΟΠΙ 
ΤΙ. 7. 297. Τὲ6 15 πιεπθοπεά αραῖη ἵπ ΤΙ. 
Η. 22. ΙΤ. 954. Λ. 170. Φ. 649. Ῥεο βία. 
ΧΙΙ. Ι. 

694. θύραζε. Ἐπδίαί]. ἀντὶ τοῦ ἔξω. 
698. ζώγρει. Ῥθεε οἩἳ Π. 7. 40.--κεκα- 

φηότα, Ῥατῦ. Ῥετῖ. {οπι κάφω, ἴο ὑγεαί]ο, 
Τ6 15 πιογο 6επΠετα]]γ αδεά οἱ σαερῖπφ Πογ 
ὀγεαίλ, 35 αἲ ἴῑιο αρρτοδοἩ οἱ ἀθαίμ. Ὀεο 
Βε]μπεϊάεν. Τμεχ. {η 0. 

700. ἐπὶ νηῶν. 9ο Τηαο. 1. 116. πλεῖν 
ἐπὶ Σάμου. Χεπ. ΟΥν. ΥΠ. 2. 1. ἐπὶ 
Σάρδεων φεύγειν. Μοτο τδια1]γ, ΠονψενοΥ, 
νι {πε απεσιδα"νο. Όεο Μαῦθ. ατ. αγ. 
506. ο. 

701. ἀντεφέροντο. Επδίαίμ. ἄντην ἐφέ- 
ροντο.--αλλ᾽ αἰὲν ὀπίσσω Χάζονθ’. Τηϊ8 
ΠΠΔΏΠΕΣ οἳ πείτεαί γνα5 Ιη πδο 4ΠΊοΠς {μα 
αποϊοπὲ ΓμποραερπποπΙαης. Τ]16 Ῥγασίϊσθ {οοῖς 
165 τῖδε αΠΊΟΠς {]αί Ώχαγνο Ῥοορ]ε {ποια ἔπο 
αρργεμεηδίου οἱ Ῥεῖπς ϱ]αῖπ να αν πγουπἆ 
τοσεϊνεὰ ἵπ {είς Ῥασίς. ΘαοἩ Αα πΙΙΡΟΥ- 

έαπο πας ποῦ οη]γ αἰθοπᾶεἆ σι έπο Ἠ]σ]ιοςέ 
ΙΠ{ΑΠΙΥ, Ῥαΐ νναςδ Ῥιπ]ε]μεά, α5 Επδίαί μίας 
ΙΠΤΟΥΤΩΡ 5, ὮΥ α ἀεπία] οἳ ἴ]α τῖίες οἱ 
Ῥυωτία]. Ῥορε. ΤΠϊ5 οτάετ]γ ταίγθαέ, υνέ]ι 
{πο {ποπί αἱνναγς ἐαγπεά {ο {]ιο ΕΠΕΠΙΥ, ἵδ 
1π οὐπ{οτπαΙγ νέα μα Ιπδίγασίῖοπς οἱ Ώ10- 
τηθά, 5αρτα ν. 606. 

705. Υπ. «Ἐπ. ΧΙ. 664. Φιμοπι {εῖο ϱΥῖ- 
πιτ, (1ιεῖη ροδίγεηιη, αβρεγα Υ ἴγσο, Γ)ε]ίοῖῇ 
αιί φιοί Πιπιῦ πιογϊεπέία οοηροτα Γωπαίς ΟΕ 
{πο εοπβίγιοίῖοἨ οἱ έλα γετΡ ἵη ἐ]λε βἵησα]αχ' 
5οο οη ΤΠ. Β. 146. Ἠεγπε, ἨούνενεΣ, σέ] 
ομ6 ΜΕ. τοαᾶς ἐξενάριξαν. 

704. χάλκεος "Αρης. ΈοΥ χαλκοκορυ- 
στής. Βο ἨΗετοᾶ. ΤΙ. 169. χάλκεοι ἄνδρες. 

707. αἰολομίτρην. Ἠεαγῖπᾳ απ εἰακίίο ὑείέ. 
Ὀ6ο οπ Π. Β. 816. Δ. 186. 

Ἴ08δ. µεμηλώςο. Τπ Ἠοππετ ἐλῖς ρατΏεῖρ]α 
15 α]νναγ5 αδεᾷ αοὐΐτεζη, απιά ΡΟΥεΤΗΏΡ α σοπ]- 
νε; ἰποιρ]λ ἴιε ΙπάΙοεαάνο μέμηλε 5 
ΙπνατΙαΡΙΥ ποπίατ, νη(] ἴἶιαο οχεερίίοπ ος 
Ἠγπι. ἸἼοχο. 407. Ίπ Ριπά. ΟΙ. 1. δ9. Τὲ ἶ8 
{ο]]ονγεά ὮΥ α ἀαῑῑνα. 

709, κεκλίµενος. Υἱεἴπις. Ῥε]λο]. παρα- 
κείµενος, γειτνιῶν, περιεχόµενος. Ἔμε 

ο 
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Ναῖον Ῥοιωτοὶ, µάλα πίονα δῆμον ἔχοντες. 710 
Τοὺς ὃ ὡς οὖν ἐνόησε θεὰ λευκώλενος Ἡρη 
2 ’ ο δν Ἰνν  «Ά - - ’ Αργείους ὀλέκοντας ἐνὶ κρατερῇ ὑσμίνῃ, 
Αἰ ο Ὁ θ σας ο , Φιν. 

ὐτίκ ᾿Αθηναίην ἔπεα πτερόεντα προσηύδα 

Ω πόποι, αἰγιόχοιο Διὸς τέκος, ᾿Ατρυτώνη, 
τσ ς -- ο 
Η ῥ' ἅλιον τὸν μῦθον ὑπέστημεν Μενελάῳ, 7ιδ 
βλ. .) , ” ) , . , θ 

ιον ἐκπέρσαντ᾽ εὐτείχεον ἀπονέεσθαι, 

Εἰ οὕτω µαίνεσθαι ἐάσομεν οὖλον ᾿Αρηα. 
᾽Αλλ) ἄγε δὴ, καὶ νῶϊ μεδώμεθα θούριδος ἀλκῆς. 
ὋὪς ἔφατ” οὐδ ἀπίθησε θεὰ γλαυκῶπις ᾿Αθήνη. 

ε 9 .) / / 3!’ ε/ 
Ἡ μὲν ἐποιχομένη χρυσάµπυκας ἔντυεν ἵππους 720 

[ο 

Ηρη. πρέσ[α θεὰ., θυγάτηρ µεγάλοιο Κοόνοιο. 
τν 2 μεγ 5 

.] 3 πρ] Φα Ηβη ὃ) ἀμφ᾽ ὀχέεσσι θοῶς [βάλε καμπύλα κύκλα 
Χάλκεα, ὀκτάκνημα, σιδηρέω ἄξονι ἀμφίς' 

Τῶν ἦτοι χρυσέη ἴτυς ἄφθιτος, αὐτὰρ ὕπερθεν 

Χάλκε ἐπίσσωτρα, προσαρηρότα, θαῦμα ἰδέσθαι" 725 
Ξ- δισ. 4 

Πλῆμναι ὃ ἀργύρου εἰσὶ περίδροµοι ἀμφοτέρωθεν' 

Δίφρος δὲ χρυσέοισι καὶ ἀργυρέοισιν ἱμᾶσιν 
.” 

Εντέταται' δοιαὶ δὲ περίδροµοι ἄντυγές εἰσι' 

νετΏ 15 πδοᾷ 1π {Π5, 5εΏ5ε, ΡΓορογ]γ, ἵπ 
ΥΕΤΕΓΕΠΟΘ {ο {ο βΙ(παίΙοη οἳ Ρ]αςθ5, 45 ἵπ 
0. Ν. 256: απά ἴεπος αἶδο 16 ἶ5 ίταΠς- 
{ογγεά {0 ῬεΓδοΠς, 45 ΤΠ {15 Ἰπδίαπσς, απά 
ἵη ΤΠ. Ο. 740. Π. 6δ. Οοπιρατε αἶξο Οα]]ἶπι. 
Π. Ὠίαν. 255. οἵ ῥα παρ αὐτὸν Κεκλιμέ- 
γοι ναίουσι βοὺς πόρον Ἰναχιώνης. Ἠε- 
βἶοά. πεος. 1168. πόλις ᾿Αηθαίῳ κεκλι- 
µένη πεδίῳ. ὮὨϊοηπγς. Ῥετίερ. 847. πρὸς 
ὃ ἅλα κεκλιµένην Λύκιοι χθόνα ναιετά- 
ουσι. 9οΡΗ. Ττας]. 101. Σισσαῖς ἀπείροις 
κλιθείς. 

Τ11. τούς. ἨἩἨεθοίον απᾶά Λ[ατς. 
716. τὸν μῦθον ὑπέστημεν. ΤΠ Ῥτο- 

: πηϊ5ε6 15 πο Ὑμετα πιεπομεᾶ 1π ἔπο Τ1αἆ. 
1ΐ{ πχαςί Ῥο βαρροδεά {ο Ἠανε Ῥεεῃ σῖνεῃ {ο 
Μεπε]απς, 5οππε {ἴππε Ῥτενίοις {ο {Πε 60Π]- 
πεησεπιεηί οΓ{11ε αείῖοπ ο τηε Ῥοεπι; Ῥτγο- 
ΡαΡ]γ αἲ {πε Ῥεσιηπίης οἳ ἴἶιε ννατ. 

Ἴ20. ἔντυεν. Επρίαίμ. εὐτρέπιζεν, ὥ- 
πλιζεν. Ἔμο πιοτο πδια] {ογπι ἶ5 ἐντύνω 
νι πο Ῥρεπα]ήτηα Ίομς, α5 ἵπ ΤΙ. Τ. 9089. 
Ἔ. 169. Ἐιί ἐντύω οεεατ5 ασαϊπ ἴπ 04. 
Ψ. 250. 5ο αἱεο ἵπ Ῥιπά. ΟΙ. ΤΠΤ. 51. Ῥγαι. 
1Υ. 905. ΙΧ. 117. Νεπι. ΤΧ. 686. 

Τ21. πρέσβα. Ἔμε Εεπήπῖπε πρέσβεια, 
οἳ {Πε α]εείῖνε πρεσβὺς, ἵ5 οΏβο]είε ; 1π- 
βίεαά οἱ ν]ΙοἩ, Ἠεεῖάες πρέσβα, νε Ἠανο 
πρέσβειρα, Ἠοπῃ. Η. Ὑεηῃ. 95; απᾶ πρεσ- 
βῦτις, Έμεοςτ. ΙάγΙ. Χγ. 65. Τι 5οεπι5 
Ρτοραβ]ε, Ἠοψγενεχ, ἐλαί πρέσβα ἵβ ΒΥΠΟΟ- 
Ραΐεά Ίποπι λε φαρετ]αίῖνε πρεσβυτάτη. 
04. Γ. 463. πρέσβα Κλυμένοιο θυγατρῶν. 

Ἠεποε Ἐέγπι. Μ. Ρ. 687, 9. πρέσβα" πρεσ- 
βυτάτη, ἐντιμοτάτη. 

795. ὀκτάκνημα. ΠἩπατῖπα εἶφμ 8ροΐεε. 
Ί{ αΡρεανς (]αί ο πάπαΡες 1π {1ο ν/εεῖΒ 
οἱ απ΄ οτάἴπατγ οἰιαγ]οξ ννας5 ΟΠΙΥ βἰκ. 9εθ 
Φο]ιο]. Ῥϊπά. Ῥγίμ. ΤΙ. Το. Πέ κας πδια, 
π επ {πα εματῖοί Ίνα5 πο Ιπ Ἀδε, {ο {αῑκα 
οϐῦ ια πνλεεῖς, απά Ῥτοίεοί Ιέ Ίτοπι {Πα 
4απιρ Ὦγ α οογετ]ᾶ. Τπ πε {ομονίπς 
ἀεβογῖρίίοα απο επαπιεγαίεᾶ, ἴτυς, ἔἶιο οἵν- 

οιηΓέπεπορ οἱ έλα τ]εεί: ἐπίσσωτρα, ἴα 
επἰεγίογ τίπις οἱ γαρ; πλήμνη, ἴιε πατε; 
δίφρος, ἴῑιε θοᾶ οἵ {λε οἰαγίοί; ἄντυγες, ἴ]ιό 
γαἶφεα εηιϊοϊγο]ες ἵπ ἴ]ιε [γοπί «πιά ὁασίρ οἱ ιό 
οἰαγίοί; απ ῥυμὸς, ἴλε Ρροῖε. Τ1ε λέπαδνα 
(ν. 750) νενε ῥγοαᾶ εἴγαρξ οἵ ὀγραςί θαπᾶς, 
Ὦγ νο) ἐῑο Ἠουβθς5 Ίνεγε Ἠαγποςδεά {ο ιο 
γο]ε (ζυγὸν), απᾶ απδνετίης πε ῬΙτροξε 
οἱ έε πιοάθγη οο[ίαν. Ῥο]ο]. Ν1]οἱδ. πλα- 
τεῖς ἱμάντες, οἷς αναξεσμοῦνται οἱ τρά- 
χηλοι τῶν ἵππων πρὸς τὸν ζυγόν. Απ 5ο 
Ἠοεβγοαμία». Ῥο]ϊακ Ι. 147. τὰ απὺ τῶν 
ῥυμῶν ἀπηρτημένα, τὰ ὑπὸ τοὺς αὐχένας 
τῶν ἵππων ἐλιττόμενα, λέἐπαδνα. 

797. δίφρος. Τ]ή5 ποτ 15 Ἠεγε δε ἵπ 
185 Ῥγορεν εἰσπ]ῃοαίίοη {ον {ᾖο θοᾶν οἱ ἴ]ια 
ολατίοί, οἨ ελα ρατί ἵπ νυπ]σ]ι {πε σ]ιαρἰοίεεν 
απά ἔλα αγγίογ. ἡνίοχος απᾶ παραβάτης, 
Ῥ]ασεᾶ {επιδε]νες. Ἠεποε 15 ἀεγιναίοἩα 
γοπα δὶς απᾶ φέρω. «επετα]]γ, Τὲ βἱρηίῃες 
{ο οἰατίοί δει. ΟΕ ειε ἄντυγες, ΠεΠ- 
Ποπεά 1π {με πεχί πει 568 ΑΡΏΟΥε ΟΠ Υ. 
2602. 
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Τοῦ δ᾽ ἐξ ἀργύρεος ῥυμὸς πέλεν' αὐτὰρ ἐπ᾽ ἄκρῳ 
Δῆσε χρύσειον καλὸν ζυγὸν, ἐν δὲ λέπαδνα 

ώ ! 

Κάλ᾽ ἔβαλε, χρύσει ὑπὸ δὲ ζυγὸν ἤγαγεν Ἡρη 
-- . ».. - 

ππους ὠκύποδας, μεμαυῖ ἔριδος καὶ ἀὐτῆς. 
Αὐτὰρ ᾿Αθηναίη, κούρη Διὸς αἰγιόχοιο, 
, 9 ; ς Ν Ν 9» ῦὸ 

Πέπλον μὲν κατέχευεν ἑανὸν πατρὸς ἐπ᾽ οὔδει, 
ίλ ϱ/ ς2  βς) / ν / . 

Ποικίλον, ὅν ῥ αὐτὴ ποιήσατο καὶ κάµε χερσίν 
“Ἡ δὲ, χιτῶν ἐνδῦσα, Διὸς νεφεληγερέταο 

” ὦ 2λ θ / ὃ ΄ Τεύχεσιν ἐς πόλεμον θωρήσσετο δακρυόεντα. 

᾽Αμϕὶ ὃ ἄρ ὤμοισι βάλετ’ αἰγίδα θυσσανόεσσαν. 
9 Δ Ν 9 / ΄ 3 Ἅ Ξ 

Δεινὴν, ην περὶ μὲν πάντη Φύβος ἐστεφάνωται 

Ἐν ὃ Ἔρις, ἐν ὃ ᾽Αλκὴ, ἐν δὲ κρυόεσσα ᾿Ἰωκή" 
Ἐν δέτε Γοργείη κεφαλὴ δεινοῖο πελώρου, 

/ ὃ / Ν / ώ , Δεινή τε σµερὸνή τε, Διὸς τέρας αἰγιόχοιο. 

Κρατὶ ὃ' ἐπ᾽ ἀμφίφαλον κυνέην θέτο τετραφάληρον, 
, ς Ν 4λ λέ ...) - Χρυσείην, ἑκατὸν πόλεων πρυλέεσσ᾽ ἀραρυῖαν. 

3” 2 ο) ΄ . / Ἡ λά δ᾽ ./ 

Ες ὃ) ὄχεα φλόγεα ποσὶ [ήσετο' λάζετο ὃ ἔγχος 
θὺ , 9 - . , » δ - 

Βριθὺ, µέγα, στιβαρὸν, τῷ δάµνησι στίχας ἀνδρῶν 
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7556 

740 

745 

ς ’ ο , 3 , 
Ηρώων, τοῖσί τε κοτέσσεται ὀβριμοπάτρη. 

729. ἐπ᾽ ἄκρφ. «ἱ ο ειἰγοπιέψ, δεῖ]. 
ο ἴ]ιε ροῖε. 

754. πέπλον μὲν κατέχευεν κ.τ.λ. Ε- 
βἰα(]ῖας {ε]]5 15 ἐαί ἴπο αποϊεηί5 πηατ]κοᾷ 
Ομῖ5 Ῥ]ασο νι α βίαν, {ο ἀῑδπριαϊδα 16 α5 
οπε οἱ {λοβε ἐμαί γνενε ρεν{εοί]γ αἀπ]ίταβ]α, 
Τπάθεά έπογε ἶ5 α σγεαίποςς απἀ 5αρ]ΙπΙΥ 
η {1ο νν]ο]ε Ῥαβδασο, υνίο] ἵ5 Βαροσίοχ {ο 
ΠΥ Ἱπιασίπαίῖοπ Ῥαῦ ἐπαῦ οἳ ΗοπΙεΓ: ΠΟΥ 16 
ἔπογο αΠΥ νυμΙοἩ παἰσ]έ Ῥείίευ σῖνο οσσβΒΊοΠ 
{ον (ναί οε]εργαίεά βαγῖπς, Ταί ᾗια Ίτα» {ο 
οπ{ψ Ίπατι 1ο]ιο Ίνα 8εετι ἰ]νο ΓοΥπις οἱ έλα ἄ.οας, 
ΟΥ ἐιο οπ{ Ίπαγι 1δ]ιο Ίναᾶ εἴνοιῦη ἐ]οι. ΤἘΟΡΕ. 
Έ]α ρερίμς ννα5 α Ίοπς ν]ήίο σασπηεπέ 68- 
ογεᾷ απὰ Ρρεοπ]αχ {ο Μίπεννα: ἵῃπ τε{εΓ- 
επσθ {ο νμ]ε α ΠΙπηΡεν οἱ νΙτσίπβ ννεγε 
αρροϊπίεα {ο νθανε α Ίοπς επιργοϊάεγεᾶ 
χοῦθ, οβ]]εὰ αἶ5δο πέπλος, απά ογπαππεη{εά 
ψη(Ἡ α. τεργεβεπίαί]οη οἱ ο ππασίῖα] ᾱ- 
εΠενεπιεηπί5 οἱ ίπαο οἀᾶεβς, σηθ]ι νν]]ο]ι 
Ἠεχ βίαιο τνας ο]οίπεᾶ αἲ ἔλε στεαί {ερδίῖνα] 
οἱ εα Ῥαπαίμεπιρα. Ῥεε Ε]αΐο, ἵπ [ἱ]η]- 
βήποπ: Ε]ααῖ. Μονσαί. 1. 1. 07. ΤΠ ε]α 
16 πονν ταργεδεηίεᾷ ας {Πτονῖηπςρ αθἰἀς, ἵπ 
οτζες {ο αΥΥΑΥ Πεγβε]{ ἵπ {πο αγπΊοαΣ ο 
Ἱτπρίζεν, ΟΕ νε αἀ]εσίῖνε ἑανὸς 5ε86 ΟΠ 
1. Γ. 985. 

Ἴ5δ. αἰγίδα θυσσανόεσσαν. Ἠοπιον ἆοε5 
ποί Ῥατβίοι]ατ]γ ἀεδογίωε (5 Εγπσε οἱ έ]ια 
ἀλσίΒ α5 οοπβϊςίῖησ οἱ βογρεπί5: Ῥαΐ ίπαί Τε 
ἀῑᾷ 50 πΠαΥ Ῥε Ἰεατπεά {γοπι Ἠετοά. ΤΥ. 199. 
Απά Υἱτρι]5 ἀεδογιρίῖοη οἳ ία 64Π1ε ἀλσῖβ 
Άργεες νὰ ἐμῖς: «Έπ. ΥΙΤΙ. 405. «πφίάα- 
οιιε Πογγίβοαπε, ἑιγδαία Ραἰϊααἰς αγπια, (εΥ- 
ἑαΐπι δγιαπιίς ετρεπίµπι αιιγοφµό ᾖῥροϊδαπέ, 

ΟΟππεποβφιε απφιιο ὅ-ο. ῬοΡΕ. 966 οἩ ΤΙ. 
Ῥ. 447. Το γπιρο]ίσα] ἀανῖσες οἱ Τεττου, 
Ῥϊβοοτα, απᾶ ἴ]α γεςί, ατα ΒΙπΙΙ]αΥ {ο {ποβα 
ἵπ απ. ΥΤΤΙ. 701. {γἱβίεβ(με ου αί]λεγε γα, 
1 κοΐθα φαμᾶεπς ναᾶέ Ιἱεοογάία ῥραΐα, 
Θμαπι οι δαπφιῖπεο Φοηηϊζιγ «Ἠείίοπα ᾖἸα- 
φε[[ο. 

740. κρυὀεσσα. Ἀεε ο ΤΠ]. 7. 944. 
741. Γοργείη κεφαλή. Ἐον Γοργόνος. 

966 οἨ Τ]. Β. 64: απἀ Του {ιο αά]εοίνε 
σμερὺὸνὸς, ἵπ ἴπε ποχέ πο, οπ ΤΠ. Β. 308. 
ΤΠο ουροπ Ίνας αἱναγ απ επιρ]οπι ο 
Ἠουγου απά αΠτὶρ]ύ. Ῥεε ΠΠ. Θ. 949. Λ. 96. 
Ο. Λ. 694: απὰ «οπιρατο Ἐν, Ῥ]ιαωῃ. 465. 
Α]οεβί, 1197. Τ{ ἆοος ποῖ αρβοαν, Ἡον/ονογ, 
Ειας λε ππογο εἰαρογαίο πιγίΠο]οσγ οἱ έχε 
6οτροπ5 Ἠεαά να Ίποννα ἵπ ΗΟΠΙΕΥ”5 
{ἴππθ, Ἠεβίῖοά 5 ἴἶια βγθί νο ΠππεΠΙοης 
μπες ἄοὐσοπς (Τπευρ. 274), απ Τε τε]αέεβ 
{ιο {αβ]ε οἳ Ῥετβει5 απά Μεάνβα ἵπ Ῥομέ, 
Η. 915. 

Ἴ4δ. τετραφάληρον. Πανίπᾳ [ου ὑμο]]ο. 
ΟΕ εμο Ἠε]ηχεί Ι{86]{ 5εο οπ ΤΙ. Τ. 997. 

744. πρυλέεσσι. Ἐυσίαίμ. πεζοῖς ὁπλί- 
ταις. ΟΕ Όννο Ιπέενργεία{ῖοης νγμῖο] Εδία- 
ἐπία5 Πα5 ρῖνεη οἱ ἐῑῑ]5 οἶαιξα, Ἠεγπο ]ηςί]γ 
Ῥτείενς {λα {ΟΥΠΊΕΣ, γγμῖο] τεργθβεηίς (ῑθ 
Ἠε]ππεί αδ βιιβ]οἰεπ{]γ οαρασῖοις5 {ο Ἠπνο 
εονετεά {Πε αγιηίε οἳ α Ἠυιπάγεα οἶ[ῖοΒ. 
Ἐγηεβίϊ ταί]αυ ΥΕΓΕΤΒ ἐ]ις εκργοββίοπ {ο {πο 
5ίγεπσί] ο ἐ]ιε Ἰπε]ππεί, 48 αΌ]ε {ο τεβῖςέ ἐ]ι 
αἰίαε]ς οἳ α απάτες αγπαεΡ. ΤΠΙΒ 15 ΒΟΠΙ6- 
ναί {ογοεά. 
ο 47. ὀβριμοπάτρη. Ῥε]ο]. ὄβριμον καὶ 
ἰσχυρὸν πατέρα ἔχουσα. 

ο ὁ 
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σ δὲ ΄ ϱ -- .) ρα 
Ηρη ε µαστιγι οως επεµαιετ αρ ίππους. 

κ» - ν τ 
Αὐτόμαται δὲ πύλαι µύκον οὐρανοῦ, ἃς ἔχον Ὥραι, 

Τῆς ἐπιτέτραπται μέγας οὐρανὸς Οὔλυμπός τε, 750 

Ἠμὲν ἀνακλῖναι πυκινὸν νέφος, ἠδ ἐπιθεῖναι. 
Τῇ ῥα δι αὐτάων κεντρηνεκέας ἔχον ἵππους. 

Εὗρον δὲ Κρονίωνα θεῶν ἅτερ ἥμενον ἄλλων 
᾿Ακροτάτῃ κορυφῆ πολυδειράδος Οὐλύμποιο. 
Ἔνθ' ἵππους στήσασα θεὰ λευκώλενος Ἡρη Τ55 

- ὁὃ} 

Ζην᾽ ὕπατον Κρονίδην ἐξείρετο, καὶ προσέειπε" 
-- 1 

Ζεῦ πάτερ, οὗ νεμεσίζῃ ᾿Αρει τάδε καρτερὰ ἔργα, 
ε / 2. 9 στ » ΄ ΔΝ 2ῴ - 

Οσσάτιόν τε καὶ οἷον ἀπώλεσε λαὸν ᾿Αχαιῶν 
2 

Μὰψ, ἀτὰρ οὐ κατὰ κόσμον, ἐμοὶ ὃ) ἄχος; οἱ δὲ ἔκηλοι 
Τέρπονται Κύπρις τε καὶ ἀργυρότοξος ᾽Απόλλων, 760 
” - ορ Δ 4 τ ! 

Αφρονα τοῦτον ἀνέντες, ὃς οὔ τινα οἷδε θέµιστα. 

Ζεῦ πάτερ. ἦ ῥά τί µοι κεχολώσεαι, αἴκεν "Αρηα 

Λυγρῶς πεπληγυῖα µάχης ἐξ ἀποδίωμαι; 

Τὴν ὃ) ἀπαμειβόμενος προσέφη νεφεληγερέτα Ζεύς' 

”"Αγρει µάν, οἱ ἔπορσον ᾿Αθηναίην ἀγελείην, 
“Ἡ ἑ μάλιστ’ εἴωθε κακῇς ὀδύνῃσι πελάζειν. 

ὋὪς ἔφατ” οὐὸδ ἀπίθησε θεὰ λευκώλενος Ἡρη' 
ἹΜ / ᾱ Ὁρ ϱ! κ . Ν ὃ) ) ., , θ 

άστιξε ὃ ἵππους' τὼ ὃ οὖκ ἀέκοντε πετέσθην 

Μεσσηγὺς γαίης τε καὶ οὐρανοῦ ἀστερύεντος. 

Ὅσσον ὃ Περοειδὲς ἀνὴρ ἴδεν ὀφθαλμοῖσιν 770 
ο Ε) - ΄ ων 7 ΄ -- 
Ημενος ἐν σκοπιῇ, λεύσσων ἐπὶ οἴνοπα πόντον 

/ - 

Τόσσον ἐπιθρώσκουσι θεῶν ὑψηχέες ἵπποι. 

᾽Αλλ) ὅτε δὴ Τροίην ἴξον ποταμώ τε ῥέοντε, 

΄Ἡ,χι ῥοὰς Σιμόεις συμβάλλετον ἠδὲ Σκάμανδρος, 

ἜἛνθ' ἵππους ἔστησε θεὰ λευκώλενος Μρη, 775 

Λύσασ᾽ ἐξ ὀχέων' περὶ ὃ) ἠέρα πουλὺν ἔχευε. 
- ε) . Τοῖσιν ὃ) ἀμβροσίην '"Σιμόεις ἀνέτειλε νέµεσθαι. 

748. ἔπεμαίετ ἄρ ἵππους. Ἐπδιαίῃ. 
ἔστι δὲ ἐπιμαίεσθαι κοινῶς μὲν τὸ ζητεῖν, 
ἄλλως δὲ τὸ µεταχειρίζεσθαι καὶ ἅπτεσ- 
θαι. 9εθ οἨ ΠΠ. Δ. 190. Τε έπο εἴσπίβ- 
οαοπ5 ατα πεατ]γ α]]εά. ἘΤΠϊ5 Ἠπο ἶ5 «οἩ- 
πεοίεᾶ ὮΥ {ιο ρατίσ]ε ἄρα νησι ν. Τὸ5. 

749. αὐτόμαται δὲ πύλαι κ.τ.λ. Ἠεπσε 
ΜΠίοη, Ε. Ε. Υ. 255. 4ἱ ἴ]ιο φαΐε Ο/ Ηεατεν 
αγγίτεα, ἔλε φαΐε βε[[-ορεπεῖ ωἱᾶε ΌΟπ σοῖάεπ. 
προς ἐγπίπα. Απᾶ ασαϊπ ἵῃ ΥΠ. 9. εί 
11ογπ, Ἠαἰιεᾷ ὃν ἴ]ιε οἰγο[ίπα Ηοιγε, τον γοςή 
λαπᾶ ζΓπύατγεα ἴιε φαΐες οἱ [ἱφ]Η. 

5]. ἠμὲν ἀνακλῖναι κ.τ.λ. ἨΝαία]. 
Οοπι. 1Υ. δ. Ποπιεγις {ντο φηἰπίο [ἱααϊς 
ποη. ΟΠΗ ια (Ἠοταβ) Ῥογίας οαε[ί 5εγτατε 
ἀῑσιέ, δε εἰίαπι πιδες ἵπαποεγε εἰ ΘΕγΕΠΙΊΙ 
Ίασεγο, οτι θθιεγέ: «φπῖρρε οπι αρεγίατι 
οε[ιΩΠ, 5ΕΥΕΠΙΠΑ ποπιπεπέ Ῥοεία, εἰ οἴαικιπι, 

ἐεοίιπι πιθίναςε. 1ο γετΏος Ἠετα επιρ]ογεᾶ 
αγ6 ΡγοΡοετΙγ πξεά οἳ ορεπῖπᾳ απιᾶ εἰνέῖπφ 
α ἀοος. Όοπιρατε Ἡ. 3.169. Ο. Χ. 157. 

761. ἀνέντες. Ἰπαϊαπίεϐ, πίΠι εδ 
α σαπῖδις, φιος ἀνιέναι αἰσιπζιγ ῥαβίογες εί 
Φεπαίογε.. ἨΕΥΝΕ. ο ΑΡοΙΙοΠ. Ἰμεχ. τῆς 
μεταφορᾶς οὔσης ἀπὸ τῆς ἀνιεμένης τῶν 
κυνῶν κατὰ τοὺς θῆρας ἀφεσέως. 

Τ65. ἄγρει µάν. ᾖῬε]ο]. ἄγε δή. 
770. ἠεροειδές. ΒΙΠΡΙΥ, τὸν αέρα. ΤΗΙ5 

Ραξξασε ἶ5 γε[εγγεᾶ {ο Ὦγ Τιοησῖπας (5 9), 
35 α ποβ]ε Ιπδίαιισο οἱ {πε 5αῦτηο. 

774. ᾗχι ῥοὰς κ.τ.λ. Ῥεεοῃ ΤΠ. Ζ. 451. 
ἼΤ6. ἠέρα πουλύν. Ῥϊποε ἀὴρ 15 αἱνναγ5 

{απαϊηῖηπς ἵπ Ἠοππεγ, πε Ἠανο Ἰετε απ Ἱῃπ- 
5ίαποε οἱ α τηηδου]πε αἀ]εοῖνε, πι α 
ΏηΟΙΠ {επϊπίπε, ΟΕ ν/Π]εἩ 5εο Μαι. αν. αν. 
ξ 406. 3. 
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Αἳ δὲ (}άτην τρήρωσι πελειάσιν ἴθμαθ᾽ ὁμοῖαι, 
Ανδράσιν ᾿Αργείοισιν ἀλεξέμεναι μεμαυῖαι. 
᾽Αλλ) ὅτε δή ῥ' ἵκανον ὅθι πλεῖστοι καὶ ἄριστοι 780 

"Βστασαν, ἀμφὶ [ῥίην Διομήδεος ἱπποδάμοιο 
” / ’ ϱ) / 3 / Εἰλόμενοι, λείουσιν ἐοικότες ὠμοφάγοισιν, 

Ἂ / - / ε) 2 δα 
Η συσὶ καπροισι; των τε σθένος ουκ άλαπαδνόν 

"Ἔνθα στᾶσ᾽ ἠῦσε θεὰ λευκώλενος Μρη, 

Στέντορι εἰσαμένη µεγαλήτορι χαλκεοφώνφ» 785 
ὰἩ ’ 

Ὃς τόσον αὐδήσασχ', ὅσον ἄλλοι πεντήκοντα" 

Αἰδὼς, ᾿Αργεῖοι, κάκ᾿ ἐλέγχεα, εἶδος ἀγητοί. 
Ὄφρα μὲν ἐς πόλεμον πωλέσκετο δἴος ᾿Αχιλλεὺς, 

- ’ ’ 

Οὐδέποτε Τρῶες πρὸ πυλάων Δαρδανιάων 
Φ / 

Οἴχνεσκον' κείνου γὰρ ἐδείδισαν ὄβριμον ἔγχος" 790 
- / / 

Νῦν δὲ ἑκὰς πόλιος κοίλῃς ἐπὶ νηυσὶ μάχονται. 
ῶὪ ο - Ὁ 3”! / 9 θ Ν κ / 

ς ειπουσ, ωτρυγε µενος και συμον ἑκαστου. 

Τυδείδῃ δ ἐπόρουσε θεὰ γλαυκῶπις ᾿Αθήνη" 
τ Ν ΄ ” Σο Αλ. 

Εὖρε δὲ τόν γε ἄνακτα παρ ἵπποισι καὶ ὄχεσφιν 

Ἕλκος ἀναψύχοντα, τό µιν βάλε Πάνδαρος ἰῷ. 795 

Ἱδρῶς γάρ µιν ἔτειρεν ὑπὸ πλατέος τελαμῶνος 
7 - - 

Ασπίδος εὐκύκλου" τῷ τείρετο, κάµνε δὲ χεῖρα" 

Αν ὃ ἴσχων τελαμῶνα κελαινεφὲς αἶμ᾿ ἀπομόργνυ. 

Ἱππείου δὲ θεὰ ζυγοῦ ἥψατο, φώνησέν τε" 
"Ἡ ὀλίγον οἱ παῖδα ἐοικότα γείνατο Τυδεύς. ἃ γ δ00 

Τυδεύς τοι μικρὸς μὲν ἔην δέµας, ἀλλὰ μαχητής. 
. () ο ’ ” Ν λ ’ ) ” Καὶ ῥ ὅτε πέρ µιν ἐγὼ πολεµίζειν οὐκ εἴασκον, 

0ὐδ) ἐκπαιφάσσειν, ὅτε τ’ ἤλυθε νόσφιν ᾿Αχαιῶν 

778. αἳ δὲ βάτην κ.τ.λ. ἘΤμϊ5 βΙππ]]ο 
15 Ιπθεπάεά {ο οχρτοβ {ια Ισ]ίπερ απά 
Ἀπιοοίμπεςδθ οῇ ἴμα πιοβοπ οἱ έλοβδο ποά- 
ἀοβσεδ, ἨΜΠίοι Επε]ν οα]15 5, απιοοίῇι 
οἴαϊπᾳ αοἰ]ιοιί κίορ. Ὑησιι ἀεδοτῖρεδ μα 
Ρµάῑπρ οἳ α ἆονε ὮΥ απ Ίππασο Ρατα]]εΙ {ο 
ἐλλαξ ἵπ Εῖ5 νευρα, ἵπ {πΠ. . 919. Του αὔγα 
ζαμφα φιϊείο, Πνααϊέ 16 [φάω οείεγεν 
πέφισ οοπιπιοτεί αἶα. ΤΗϊ5 Ἰάπά οἱ πιονο- 
πηεηέ να5 αρρτορτίαί(εᾶ {ο έλα ροᾷ5 ὮΥ {ια 
«Ἠσγρίίαης, 45 ν/ο 566 ἵπ Ηε]οάοταβ, ΙΡ. Υ. 
Ἠοππον πηῖσῃέ ροββῖρΙγ Ἰανο {α]επ {115 πο- 
ΏἼοη ἔγοπα {πεπα. Απά Υ1ησ]], ἵπ λα ραδ- 
βασθ ψΊιετε Ἴπεας ἀϊδοονενς Ψεπιι5 Ὦγ Πεν 
σαϊε, Πή τεγα ἄποεβει ραζιῖέ εα, 86ΘΠΙ8 {ο 
α]]αάς {ο ΞΟΠ1Ε ΠΙΔΗΏΠΕΣ οἱ πιονῖης, (μαί ἆἱδ- 
ΏΠπσι]ς]θά ἀῑνιπιμες {τοπα πποτία!δ. ΒΟΡΕ. 

789. εἰλόμενοι. 6ε οἩἨ ν. 205. 
765. Βιεπίοχ 18 πιεηέ]οπεᾶ πο Ντε εἶδο 

Ἰπ έιο Τ]αά. Ἐπδία(Πῖαδ οΏξεχνος, ἐλαΐ Ἶςα 
ν/α5 α Πετα]ά οὗ ογῖευ; α ἀεδοτῖρίῖοη οἱ ΡεΓ- 
ΒΟΠΘ ΥΠΟ ν/6ΓΕ Υ6ΣΥ ΠεσεΒΡαΣΥ 1π ΑΠ ΑΣΠΩΥ 
Ῥεΐοτε ἴμε Ιπγεπίῖοπ οἳ γαπαρείς. Ῥαί ἴμογο 

156 πο απ{]στΙ{γ {ου αββὶρηῖησ {5 οβῇσο {ο 
ΒίαπίοἙ, απά ο ερ](]εί µεγαλήτορι πιογθ 
ΡτοΡετ]Υ Ῥε]οπρ5 {ο α ναστ]οτ (Παπ α Πετα]ά. 
16 5Ποι]ά 86εΙΏ, ΠΙΟΥΘΟΥΕΥ, ἐμαί {με 15ο οί 
{πατηρείβ ννα5δ ποῦ οπ(ἰγο]γ απο ννΏ Τη {11ο 
Ἰεγοῖο αςσε5. 3εο ποίε οι Εν. Ρο. 1999. 
Ῥεπέ, απ. ρ. 982. 

Τ87. εἶδος ἀγητοί. Ῥεμο]. Ὑαπεί, τῷ 
εἴδει µόνον θαυμαστοί.---Ο{ ἰο εΧΡΤΕΞΕΙΟΠ 
κάκ’ ἐλέγχεα, 5εε οἩ ΤΠ. Β. 256. 

801. Τυδεύς τοι μικρὸς κ.τ.λ. Ἠεποα 
Ονιά: Οιον Τπάεις, φιαῖ, εἰφμά ογεζῖς 
ΠοΊπέγο, Ιποεπίο Ῥιάπαα, ΟΟΥΡΟΤΕ Άαγτις 
εγαί. ία. ΤΠε). 1. 415. Αζά ποπ εἰ οϊγὶ- 
ὑμ ἵπίγα Τιάεα εί απίπιις, ἰοΐοβηιε ἵπ- 
ικα εν αγία ΛΙα]ογ ἵπ επίφιμο γεύπαλαέ 
σογΏογο οἶγίμδ. Το ἴμῖ5δ ραβ5ασο ΟπΙπο Παπ 
αἰ]αάες Ίπ Ιπδάς. Οταίῖ, ΤΠ. 7. 19. ΙΓ πίογίηι 
ουπ]εγί ααπιϊγαξίοπἰ πηιιζέπι εἴίαπι ὑπ[γηωίας 
πἱ οιπι ΠοΠΠΕΓΙς Ίηάεα Ῥαγοι, φεᾷ θεῖ]α- 
{ογεπι, αἱοϊέ Πιο. Όοππραχε Ὑπρ. ἄεοχρ. 
1Υ. δὲ. 

800, ἐκπαιφάσσειν. Ῥεθ οἨ 1]. Β. 450. 
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ἼΑγγελος ἐς Θήβας, πολέας μετὰ Καδμείωνας' 
/ Δαίνυσθαί µιν ἄνωγον ἐνὶ µεγάροισιν ἔκηλον. 505 

Αὐτὰο Δ θυ κ 3 Δ ον ε ν ΄ ϱ ὃ θυμὸν ἔχων ὃν καρτερὸν, ὡς τὸ πάρος περ. 
” 

Κούρους Καδμείων προκαλίζετο, πάντα ὃ ἐνίκα 
ς ..Ὀ/ 8 , ει ην 2 2. τ -. Ρηϊδίως' τοίη οἱ ἐγὼν ἐπιτάῤῥοθος ᾖα. 

» 5 : 
Σοὶ ὃ) ἦτοι μὲν ἐγὼ παρά ϐ’ ἵσταμαι, ἠδὲ φυλάσσω, 
Καΐ σε προφρονέως κέλοµαι Τρώεσσι µάχεσθαι' 810 

᾽Λλλά σευ ἢ κάµατος πολυάϊξ γυῖα δέδυκεν. 

᾿Η νύ σέπου δέος ἴσχει ἀκήριον' οὐ σύ Υ᾿ ἔπειτα 

Τυδέος ἔκγονός ἔσσι, δαΐἴφρονος Οἰνείδαο. 

Τὴν ὃ ἀπαμειβόμενος προσέφη κρατερὸς Διομήδης" 
’ Γιγνώσκω σε, θεὰ, θύγατερ Διὸς αἰγιόχοιο. 

τ ” ) » ” τὰ η , 
ᾧ τοι προφρονέως ἐρέω ἔπος, οὐὸ ἐπικεύσω. 

οὔ ’ δέ ») κ Φ ” 3/ . ύτε τί µε δέος ἴσχει ἀκήριον., οὔτε τις ὄκνος 
2 .»» - Ν 

Αλλ’ ἔτι σῶν µέμνημαι ἐφετμέων, ἃς ἐπέτειλας. 
μ) ο / - 2 / 

Οὔ μ εἴας µακάρεσσι θεοῖς ἀντικρὺ µάχεσθαι 

Τοῖς ἄλλοις' ἀτὰρ, εἴ κε Διὸς θυγάτηρ, ᾿Αϕροδίτη, 520 
”/’ ῴ . κ. - 

Ελθῃσ’ ἐς πόλεμον, τήν γ οὐτάμεν ὀξέὶ χαλκῳῷ. 
” - .] ” {9 / 2 ν ΣΕ, 

Τοῦνεκα νῦν αὐτός τ᾿ ἀναχάζομαι, ἠδὲ καὶ ἄλλους 
.) ’ 1 ς / 3 / / 

Αργείους ἐκέλευσα ἁλήμεναι ἐνθάδε πάντας" 

Γιγνώσκω γὰρ ΄Αρηα µάχην ἀνακοιρανέοντα. 
Τὸν ὃ) ἡμεί[ρετ᾽ ἔπειτα θεὰ γλαυκῶπις ᾿Αθήνη" 

Τυδείδη Διόμηδες, ἐμῷ κεχαρισµένε θυµῷ, 

Μήτε σύ Υ᾿ ἼΑρηα τόγε δείδιθι, µητέ τιν ἄλλον 

᾿Αθανάτων' τοίη τοι ἐγὼν ἐπιτάῤῥοθός εἰμι. 

᾽Αλλ) ἄγ᾽, ἐπ᾽ "Αοηϊ πρώτῳ ἔχε µώνυχας ἵππους, 
.Τύψον δὲ σχεδίην, μηδ ἄζεο θοῦρον ΄Αρηα 

806. ἄνωγον. τῥῬαι. ΤΠπεραπι. Ῥεε Π. 
Δ. 986. 5αα., Ἄπεποε ἐς Ῥαδ5ασε 15 τθ- 
Ρεαίεά. 

δ11. 
165. 

δ19. 

κάµατος πολυάϊξ. Ῥεε οἨ Τ. Α. 

ακήριον. Πεαγί]εδ, οοιαγαἰη; ἴτοπα 
κῆρ, ἔμο Ἰσαγί. ολοι. ἀψυχοποιὸυ, εἰς 
ἀφψυχίαν ἄγον. Τε βαπΠε γγοτὰ 15 πδεᾶ 1π 
0Ο. Ψ. 928. ἵπ ἴἶνθ 5επ5ο ΟΕ ἐπιπιοτίαί; α 1 
{γοπα κἠρ. Γαΐε.---Ηεγπε τεπάετς {Πο εχργες- 
8ο οὐ σύ Υ’ ἔπειτα, ὮΥ φας οτι ία αἰπί. 
ἜΤ]ιε Ίοτος οἱ {πε ρατίῖο]εΒ 15 νετγ αρρατεπί, 

82]. τήν Υ᾽ οὐτάμεν. ῥΦαῖ. ἐκέλευες. 
Φεο οἩ ΤΙ. Δ. 128. 

825. ἀλήμεναι. Έτοπι ἅλημι, σΟπΦγεΓο, 
ποῦ Ίποπι ἄλημι, ΦάΠογ. ολο]. ἀθροισθῆ- 
γαι, συστραφῆναι. ΤΠε ἀετιναἴοπ 15 {γοπι 
ἁλὴς, οοπ]εγίης, ἄεπδμ. Ἠεπερ Ἐγπεςεᾶ 
Ῥτορετ]γ τεδίογε5 {πο απρίταίο προπ ΜΕ. 
απ{ΠοσΙϐγ, ἴ]λε «ΟΠΊΠΠΟΠ τεαάἶπσ Ῥεῖησ ἁλή- 
µεναι. Τπ ἴπε {ο]οψίπσ πε, 5οπἹε τεαᾶ 
ανὰ κοιρανέοντα. 968 οπ ΠΠ]. Β. 207. Αί 

850 

α]] ενεπίς, ἴΠο ασοεπέ οἱ ἴε Ῥγεροβίέίοη, 
βεραταίεᾶ, πηαδέ Ῥο {Πτονη Ῥασ]ς ; πνΠῖοἩ 16 
16 ποῦ 1η πιοςέ ϱ1ξίοπς. 

857. Ὑπ]σο, "Αρηα τόνδε δείδιθι, υνἩ]οἷι 
5 τιαπ]{εςί]γ οοτταρί. Ἠεγνπε, ἴτοπι {πε 
Ἠατ]εῖαπ ΜΒ., τεαά5 τὸν ἴοτ τόνδε, απᾶ 
οίπετ επιεπάαΏοπ5 Ἠανο Ῥεειπ οΒετεᾶ. 
Τπαί οἱ Ίο], πουν; σίνεπ ἵη {πε {εχέ, 15 
{πο πιοδέ Ῥτοβαβρ]θ. Όοπιρατο ΠΠ. 5. 943. 
Ἠ/ΠίἩ τόγε 5ΙΡΡΙΥ κατὰ, απᾶ τεπᾶετ, ἴπ 
ἐ]ῖς γεδρεοί. 

850. σχεδίην. (οπιίπις: αδεὰ αἀνετρια]]γ 
νη(Ἡ απ΄ ε]ιρεῖς οἳ τυπὴν, ος πληγήν. 
ΤΗΙ5 15 πο ἵη Ῥο5. Ἠεδγομ. σχεδίη' τὸ 
ἐκ χειρὸς πατάξαι οὕτως λέγεται. 3ο 
αὐτοσχεδίην, ἵπ ἩΠ. Μ. 199. Ῥε]ιο]. αὗτο- 
σχεδίην' ἐκτοῦ πλησίον, ἐκ χειρός. ΡίΑΠΙΕΥ 
οὔδεινες, οπ {Ώξε]μ. Ομοξρῃ. 157. σχέδια 
βέλη επί φιῖδις οοπῖπιας ριφπαίιγ. εἰ φια 
ἵπ Ῥησπα εἰαίοτία ααλλεπίιτ, οι αἆ αἰφία- 
αἰαίίοπειι οεπέιπι εδ: επΠ5δε5 5ο. «φιϊδιθ 
πιαπιδγίηπι ἐσί. 
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Τοῦτον µαινόµενον, τυκτὸν κακὸν, ἀλλοπρόσαλλον' 
ἴρὶ ’ Ν . ’ ὶ Ἡ ω..α. ἃ , 

ς πρώην μὲν ἐμοί τε καὶ Ηρῃ στεῦτ᾽ ἀγορεύων 
. 

Τρωσὶ µαχήσεσθαι, ἀτὰρ ᾿Αργείοισιν ἀρήξειν' 
Νῦν δὲ μετὰ Τρώεσσιν ὁμιλεῖ, τῶν δὲ λέλασται. 

Ὃς φαμένη, Σθένελον μὲν ἀφ᾽ ἵππων ὧσε χαμᾶζε, 8556 

Χειρὶ πάλιν ἐρύσασ" ὃ ὃ ἄρ) ἐμμαπέως ἀπόρουσε" 
Ἡ ὃ᾽ ἐς δίφρον ἔβαινε παραὶ Διομήδεα δῖον 
᾿Εμμεμαυῖα θεά' µέγα ὃ' ἔβραχε φήγινος ἄξων 
Βριθοσύνη”" δεινὴν γὰρ ἄγε θεὸν ἄνδρα ὃ’ ἄριστον. 
Λάζετο δὲ μάστιγα καὶ ἡνία Παλλὰς ᾿Αθήνη. μαστιγ 840 
Κως .. ’ ”/! ’ 6! 

Αυὐτίκ επ ᾿ Αρηὶ πρὠτῳ ἔχε µώνυγχας ἵππους. « 
"Ἠτοι ὃ μὲν Περίφαντα πελώριον ἐξενάριζεν, 

Αἰτωλῶν ὄχ᾽ ἄριστον, Οχησίου ἀγλαὸν υἱόν' 

Τὸν μὲν "Αρης ἐνάριζε µιαιφόνος' αὐτὰρ ᾿Αθήνη 
Δῦν "Αἴδος κυνέην, µή µιν ἴδοι ὄβριμος "Αρης. 8456 

Ὡς οδὲ ἴδε βροτολοιγὸς "Αρης Διομήδεα δῖον, 
ο η Ἠτοι ὃ μὲν Περίφαντα πελώριον αὐτόθ) ἔασε 
Κεῖσθαι, ὅθι πρῶτον κτείνων ἐξαίνυτο θυµόν' 

Αὐτὰρ ὃ [2ῆ ῥ᾽ ἰθὺς Διομήδεος ἱπποδάμοιο. 
. 6 
οτε οἳ δὴ σχεδὸν ἦσαν ἐπ᾽ ἀλλήλοισιν ἰόντες, 8560 

Πρόσθεν "Αρης ὠρέξαθ' ὑπὲρ ζυγὸν ἡνία θ’ ἵππων 

851. τυκτὸν κακὸν, ἀλλοπρόσαλλον. ἴπ 
οα[αππϊίαίει εἴ ρεγηοίσηι αἰἰογιηι παίιηα, εἰ 
ζεπιεγαγίο Ὀπιρείω ᾖ]εγγὶ φοζϊζιπι, Πία πέ πεο 
Αγοπιϊκεί ἀαῑῖ καί, φεᾷ πιµία γαγῖδις 
Φιοᾷο ἠῖβ, πιοάο ἐζίς ἰιᾶεαί. ἨΕΥΝΕ. Έτηβ- 
της ἴπ 4ἄαᾳ.: ΠΗοιπεγι ἸΙαγίσηι φηθἰπᾶε 
πππίαπίεπι ραγίε ποτο 9Ὁεγύο ἀλλοπρόσαλ- 
λον αμρρεἰίαί. Τ]ιο Γογπιαίίοπ οἳ {πο νγοτὰ 
15 τοα1Ιγ αρρατοηί, Ἐπδίαίμίαδ: ἄλλο- 
πρόσαλλον' ἀστατοῦντα, καὶ ἄλλοτε ἄλλῳ 
χαριζόµενον. Ἔ]ε βαπιε οοπηπιεπία{ου ο)- 
ΒΕΥνΕΡ, (αίξ {πε ννοτά 15 α]]εροτίσβ]]γ ἆθ- 
βοτιρίϊνο οἱ ἴο παίιγο οἱ Ματς, νο ηα- 
{πγα]]γ ΄ϱοε5 ουεν {ο πε νγεα]κεν βἰά6, ἵπ 
ογάθν {ο ἹΚεερ αρ ἴμο Ῥγοῖ.. Τ]ιο Ρτοπηίςε, 
Ἠοννενου, ο] ΜΙπεγνα αββογίβ {ο Ἠαγο 
Ῥεεπ ρῖνεπ Ὦγ Ματς, 15 ποί τεσοογάεά. 
Α5 {ο ἴ]α οχΧΡΤΕΡΘΙΟΠ τυκτὸν κακὺν, 1δ 
να] Ὦοε τεκαΙ]γ τερο]νεά Ιπίο ὃς ἐτύχθη 
κακοῖς. ΟΕ ἴμε γετῦ στεῦμαι, 5ε96 ΟΠ 1. 
Ῥοθ5. 

854. μετὰ ΤῬρώεσσι». Ἐν ἴ]ιε Τγο]απε; 
1, 6. ο ἐ]εῖγ δε]αί[. Ἔμε Ρτεροδίίοη μετὰ 
οσσΙΣ5 νη(Ἡ {λε ἀαΐῑνε π έλα Ῥοεί5 ΟΗΙΥ. 
Οοπιραγο Ἡ. Α. 2561. Ίπ {1ε 56η5ο ος {18 
Ῥαδδαρο 1 15 {ουπά ἵπ Αἰῑίο νι Π1ο ρεηῖ- 
νε. εε Μαι, αν. αγ. ξ 587. 

805. Ἄθένελον μὲν ἀφ ἵππων κ.τ.λ. 
Ἠοενσε πρ. ἆπ. ΧΙΙ. 469. 4ιιίφαπι ΤΓαγπὶ 
πισαϊα ἴπίεν ἴογα ειἱκοιηι Εοιῖί, αἱ {οπφς 
ζαμδιι {επιοπο γεἰϊπφιαέ; δα κιδζέ, πιαπῖ- 

ὀμδηιε πάαπίες Πσοέ Ἰαῦεπαν. 
Ἠερβῖοά. Φοαύ. Η. 455. 

856. ἐμμαπέως. ᾖἈομο]. ἅμα τῷ ἔπει. 
Ῥαβδονν, Ἰούενον, ἵπ 5 Τιεχίοοη, ἀετίνεβ 
16 {νο µάρπτω, οἱ ΝΙΟ] {λε αοΥ. 2. ἔμα- 
πον 15 Τοαπᾶ ἵπ Ἠοδίοά. Ἠεπεε 16 νν]]] 
ἀαποίε ῥγοπιρίζι. 

898. µέγα ὃ' ἔ. φϕ. ἄ. Βριθοσύνῃ. Υ11ρ. 
Έεουρ. ΤΗ. 172. ειὐ Ῥοπάεγε αθῖπις ααὶς 
1παίγεραί. 

842. ἐξενάριζεν. «Ἠε μας αροϊζίπᾳ. Τηε 
Μ58. νατγ Ῥεΐνοεπ ἐξενάριξεν απὰ ἐἔξε- 
νάριζεν ; απᾶ 5ο αραϊπ Τη ν. 844. Ἠεγπα 
Ίας5 οἀἶέεᾶ ἴ]ιο {οΥΠΙΕΥ, ννμ]ο] ππαδέ Ῥο }εΠ» 
ἀθγοᾷ 6 εἴεω; Ῥαί νε Ῥεμο]αδί τ]σΠ{1Υ 
ΡΥΕΙ6ΥΡ {Πε Ἰα{{ετ. 

845. δῦν) "Αἴδος κυνέην. Α5 ενετΥ πρ 
Όιας ροο5 Ιπίο ἴπο ἁατ]ς επιρῖτο οἳ Ἐ]πίο 
4ἴβαρρεαν5, απάᾶ 15566Π πο π10ΥΕ, ἐς ἀτθε]5 
{φοπα {Ἰποπσς Ῥουτοννεά ς Ἡριταίνε εκ- 
Ῥτεββίοη, {ο μέ οτι Ἠιμίο” Πεἰπιεί; ια 8 
{ο βΒΑΥ, {ο Όεσοπιε ὑποϊκθίο. Ἐ]αῖο 19ος {Π18 
ΡχονοΥΡ, ἆε Ἰοριῦ. Χ. 613: απᾶ Απὶδίο- 
Ῥίαπες ἵπ ΑζἩανπεης. 907. ῬοΡρΕβ. Αάά 
Ἠσοείοᾶ, Φοιί. Ἡ. 257. Ἰωποῖαηπ Βϊ5 Αοο. 
ΥΠ. 80; απά 5εο Ἠεγπο οη Αγρο]]οᾶ. Β1Ρ]. 
1. 6. 2. Ρ. Ἴ6. 

851. Αρης ὠρέξαθ᾽ ὑπὲρ ζυγόν. ο]. 
ἰοπιεᾶίς. Ἀεο οἩ Τ. Δ. 907. ΑΔ ορροβεὰ 
{ο δεύτερος Ιπ Υ. δδδ, ἴλπο αἀγετῃο πρόσθεν 
τηδέ Ῥε απάεχκίοοᾷ {ος πρότερος. 

Οοπιρατο 
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᾿Εγχεϊ χαλκείῳ. μεμαὼς ἀπὸ θυμὸν ἑλέσθαι 

Καὶ τό γε χειρὶ λα[βοῦσα θεὰ γλαυκῶπις ᾿Αθήνη 

Ωσεν ὑπ ἐκ δίφροιο ἐτώσίον ἀϊχθῆναι. 

Δεύτερος αὖθ᾽ ὦρματο βοὴν ἀγαθὸς Διομήδης 85056 

᾿Εγχεῖϊ χαλκείῳ' ἐπέρεισε δὲ Παλλὰς ᾿Αθήνη 
Νείατον ἐς κενεῶνα. ὅθι ζωννύσκετο µίτρην. 2 

ΤΠ ῥά µιν οὗτα τυχὼν, διὰ δὲ χρόα καλὸν ἔδαψεν' 
ἛἘνκ δὲ δόρυ σπάσεν αὗτις' ὁ ὃ ἔθραχε χάλκεος Ἂρης, 
ο 

Ὅσσον τ᾽ ἐννεάχιλοι ἐπίαχον ἢ δεκάχιλοι 860 

᾿Ανέρες ἐν πολέμῳ, ἔριδα ξυνάγοντες ἄρηος. 
Τοὺς ὃ ἄρ᾽ ὑπὸ τρόμος εἷλεν ᾿Αχαιούς τε Τρῶάς τε 

Δείσαντας' τόσον ἔβραχ Ἂρης, ἅτος πολέµοιο. 

Οἵη δ) ἐκ νεφέων ἐρεβεννὴ φαίνεται ἀὴρ, 

Καύματος ἐξ ἀνέμοιο δυσαέος ὀρνυμένοιο" 865 

Τοῖος Τυδείδῃ Διομήδεί χάλκεος "Αρης 
- εν) Ν Σ ιά 

Φαίνεθ’, ὁμοῦ νεφέεσσιν ἰὼν εἰς οὐρανὸν εὐρύν. 

Καρπαλίμως ὃ ἵκανε θεῶν ἔδος, αἰπὺν Ολυμπον' 

Πὰρ ἓὲ Δι Κρονίωνι καθέζετο, θυμὸν ἀγεύων ρ Ὦ 9 

Δεῖξεν ὃ) ἄμβροτον αἷμα καταῤῥέον ἐξ ὠτειλῆς, 
ΡΕ ῤλ , ” ’ ύὃ -- 
Καί ρ ο οφυρόµενος ἔπεα πτεροεντα προσηυ α 

-- / » / ς - / ες / - 

2εῦ πᾶτερ, οὐ νεμεσίζῃ όρων τάδε καρτερα εργα» 
Αὶ , ι, θ ν λ , » 9 
έλιει τοι ριγιστα εοι τετληοτες ειµεν 

᾽Αλλήλων ἰότητι, χάριν ὃ ἄνδρεσσι φέροντες. 
κ Ν / ή θ . Ν Ν / / ” 
2οἱ πᾶντες μαχομεσύα” συ Ύαρ τέκες αφρονα κουρην, 

ες) , τ α) δν ./ ” ’ 
Οὐλομένην, η τ αιεν ἀήσυλα εργα μέμηλεν. 

”Αλλοι μὲν γὰρ πάντες, ὅσοι θεοί εἰσ᾽ ἐν Ολύμπῳ, 

Σοί τ᾽ ἐπιπείθονται, καὶ δεομήµεσθα ἕκαστος' 

860. ὅσσον τ᾽ ἐννεάχιλοι κ.τ.λ. Τὴ5 
Πγρετβο]ε {ο εχρτεςς {ο τοατῖηςσ οἱ Μαϊ», 
5ο 5ίτοπσ ας 1έ 5, Υεί ἵ5 ποῖ οχίγανασαπῦ. 
ΤἜ]α νοῖοο ἵ5 πο Ἠσπιαπ, Ὀαό {παί οἱ α 
Ὦοα1{γ; απᾶ {ο οοπιρασῖδοη, Ῥεῖηπς {α]κεῃ. 
Ττοπα απ ΑΥΠΙΥ, τεπάετς 16 ποτε παθατα] 
ανίἩ πεβδρεεί {ο ἴ]ε σοὰ οἱ αν. 1ὲ 15 Ίε5ς 
ἁατίης {ο δαγ, (παί α σοά οοα]ά 5επά οτί 
α γοῖσε α5 Ἰοπᾶ αξ ἴννο αγπαῖθς, ματ (μαῦ 

Οαπή]α, α Ταϊαην πΥπιρΗ, οοα]ά ταη 56ο 
Εν{]γ ονετ {Πο 60Η, α5 ποῦ {ο Ῥεπά απ 
εατ οἱ 16. Ὑεί Ψησὶ] σεπεγα]]γ ε5οαρες {ια 
οδηςαγε ΟΕ ἴποδθ πιοάθγης, Υπο ατο β]οσ]κοά 
νη(Ἡ {πα Ῥο]ά Πϊσ]ί5 οἳ Ἠοπιεγ. Ώ0ΡΕ, 
Τ]ε 6απιε Ἰϊπος τεσαγ, Ιπ τείετεΓ.-ε {ο ἴπε 
βλοπέ οἳ Νερέαπο, ἵπ ΠΠ... 148. ὮἘΤ]α 
Β4Π18 πΠοΙΠ, Αρης, ἵ5 αβεᾶ {ν]σοο ἵπ ἴ]μα 
5απιο 5εηίεησο, οπσ6 α5 Ίγαγ 15ε]Ε, απά οπΏσα 
35 {]ε σοᾷ οἱ αγ. ο απ Ἐπν. Α]οοςί. 50. 
Θάνατος 15 βαϊῖά τοῖς µέλλουσι θάνατον 
ἐμβαλεῖν. Ὀεε ΝΤοπϊς ἴπζοο. Ἠεποο νο ΠΙαΥ 

ἀείοπά {πε «οππποη τεαάῖησ ἵπ Έτ. ΤΡΗ. 
Α. 776. (εα. Μαν]].) ὮΥ τε[εντῖης έιε νενΏ 
θήσει Το ἴ]ιε ποπαπαξῖνε "Αρης ἵπ ν. 764. 

8056. καύµατος. αραιά. διά. 
867. ὁμοῦ νεφέεσσιν. μας 15, επτε[οφες 

τοἰέ] οἷοιας. 
878. τετληότες εἰμέν. Έοχ τετλήκαμεν. 

πα γετρ εἰμὶ 15 {τεαπεπίΙγ πδοὰ νη(Ἡ α 
Ρατ{οαῖρ]α, πιετε]ν α5 α οἰτοππ]οσπῆοτ. Ὀεο 
Μαε. αν. αγ. ξ ὅδ9. Ἠγί] τεβρεςί {ο ὕ]ε 
5ειϊππεηέ, οοπΊρατε 51ρτα Υ. ὁδὺ. 

876. µαχόµεσθα. Γπογεραιπμς. ΟοπαιραΤθ 
ΤΙ. Ν. 118. 

876. ἀήσυλα ἔργα. Επδία(]ι. τὰ βλαπ- 
τικά. Ὁαπαπι οοηδΙάεσς {19 αἀ]εσίίνε ἃ8 
ΒΥΠΟΗΥΠΙΟΙ5 ΙΙ αἴσυλος, νηῖεα οεσατ5 
Άβογνε, ν. 405. Τά 15 {ουαπᾶ οπ]γ ἵπ 5 
Ῥίασθ. ΟΕ µέμηλε, 8εο αβονο οἩ ν. 708. 

878. δεδµήμεσθα ἕκαστος. Ο6 Οχῖ5 επαπσε 
1Π Ῥ6Γ5ΟΠ, 5ε8 ΟΠ ΤΙ. Δ. 905. Ίψε Ἠανο 
αποίΠοχ Ιπδίαπος ἵη Π]. 7. Τ]. 
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Ταὐτ ν ὃ οὔτ᾽ ἔπεϊ προτι άλλεαι οὔτε τι ἔ ῳω η 3 ϱ ο 2 

᾽Αλλ) ἀνιεῖς, ἐπεὶ αὐτὸς ἐγείναο παῖδ ἀΐδηλον: 5δυ 

“Ἡ νῦν Τυδέος υἱὸν ὑπερφίαλον Διομήδεα 
ο .) / - 

Μαργαίνειν ἀνέηκεν ἐπ᾽ ἀθανάτοισι θεοῖσι. ϱ 
- Π . - 

Κύπριδα μὲν πρῶτον σχεδὸν οὕτασε χεῖρ᾽ ἐπὶ καρπῳ' 
. Αὐτὰρ ἔπειτ) αὐτῷ µοι ἐπέσσυτο, δαίµονι ἶσος" [2 » 

᾽Αλλά μ’ ὑπήνεικαν ταχέες πόδες' ἦ τέ κε δηρὸν 880 
- - ’ 

Αὐτοῦ πήματ᾽ ἔπασχον ἐν αἰνῇσι νεκάδεσσιν, 
2! σν 2 ΔΝ ”/ - -- 

Η κε ζὼς ἀμενηνὸς ἔα χαλκοῖο τυπῇσι. 

Τὸν δ᾽ ἄρ᾽ ὑπόδρα ἰδὼν προσέφη νεφεληγερέτα Ζεύς" 

Μήτι µοι, Αλλοπρόσαλλε, παρεζόµενος μινύριζε. 
Ν - / 

Ἔχθιστος δέ µοι ἐσσὶ θεῶν, οἳ Ὄλυμπον ἔχουσιν' 5800 

Αἰεὶ γάρ τοι ἔρις τε φίλη. πόλεμοί τε, µάγχαι τε. γ ϱ 2 »µ 
. 

Μητρός τοι μένος ἐστὶν ἀάσχετον, οὐκ ἐπιεικτὸν, 
ο Ν 9 ν) Ν -” / 1) / 

Ηρης, την μὲν ἐγω σπουδῇ δάµνημ’ ἐπέεσσι' 
-” “{ / η 

Τῳῷ σ᾿ ὀζω κείνης τάδε πάσχειν ἐννεσίῃσιν. 

᾽Αλλ) οὐ μάν σ᾿ ἔτι δηρὸν ἀνέξομαι ἄλγε ἔχοντα᾽ 
” Ν 3 - / ώ 5 α) ο / ὦ, / 

Εκ γὰρ ἐμεῦ γένος ἐσσὶ, ἐμοὶ δέ σε γείνατο µήτηρ' 

Εἰ δέ τευ ἐξ ἄλλου γε θεῶν γένευ ὧὦδ ἀΐδηλος, 

Καΐ κεν δὴ πάλαι ἧσθα ἐνέρτερος Οὐρανιώνων. Ἴ 

Ὃς φάτο, καὶ Παιήον᾽ ἀνώγει ἰήσασθαι" 
. / 

Τῷ ὃ ἐπὶ Παιηων ὀδυνήφατα φάρμακα πάσσων Φ 900 
.) , .) ο κ. , Ἄ , , 

Ηκέσατ ου μεν γαρ τι κατάθνητός γὲ τετυκτο. 

Ὡ 5) ο 7 3 9 άλ λ Ν . ” , ἕε 

ας οτ οπος γάλα ευκον επειγοµενος συγνεπΊς εν; 

900. ἀνιεῖς. Ἐνοπι ἀνιέω, ἴΠο 54Π1Θ 35 
ἀνίημι, ἱπαιίφεο, ἱπιαιι]φεπάο ποϊο. ὮῬγιπο]ς 
Ἰαβ Ἱπιρτοροτ]γ οοππασεά 115 {οΥΠΙ, ΥΥΠΙοΠ 
15 Ῥιγδ]γ Ηοπιθτία, Ιπ ΙΙΔΏΥ ρ]ασθ5 οἱ {ια 
τοε]ς ῬγασοςΙαης. Ὀεε Ῥοῦδοη οἳ ΕΥ. 
Ονεςί, 14]. 

886. νεκάδεσσιν. ῥῬο]ο]. ταῖς τῶν νε- 
κρῶν τάξεσιν. Ἡ]. Π. 661. κείµενον ἔν νε- 
κύων ἀγύρει. 
«87. ἤ κε ζὼς κ.τ.λ. ΤπΠοβδο ατα πιῖδ- 

{α]κειι νο Ἱππασῖπο ο απίΠοσ ταργεβεηίβ 
Ἠ]5 σοᾷ5 45 ππονία]. ὮἩε ΟΠΙΥ τΤεργεβεηί5 
πο Ἱπίογῖου ἀεΙίες α5 οαραβ]ο οἳ ραῖβ 
απά ῬυπϊκἨπιοπίς ἁαπγίης ἴμο ση] οἱ σπ- 
Ρϊίου, Ἠοπιεν {α]κας «αγο {ο 16] τ15 Ῥούα 
οἳ Ματβ απᾶ οἱ Ῥ]αίο, ν]επ ῬτδοἨ ουγοἆ 
Ώπετῃ, ἐ]αῦ {Π6γ νγεγο ποῦ πιογία]: νν. 403. 
901. οὐ μὲν γάρ τι κατάθνητός γε τέτυκτο. 
ῬοΡΕ, 6ο 45ο αΡογνε οἩ ν. 38δ.--ἀμενη- 
νός. Ῥολο]. ἀσθενὴς, οὐκ ἔχων μένος. 

889. ᾽Αλλοπρόσαλλε. Ῥαρτα ν. 891. ΟΕ 
Όιε νενῬ µινυρίζειν, ἴο ζαπιοπέ, {ο οοπιρ[αῦπ, 
5εο Ῥοεπῖ. π. Ἰμεχ. ν. µινύρομαι, απὰ 
γα]ο]κπορΥ οΠ ΑΠΙΠΙΟΠ. Ρ. 94. 

891. αἰεὶ γάρ τοι κ.τ.λ. ΤΗϊ5 Ἠπα 18 
περεαίθά 1ο ΠΠ. Α. 177. Ἠεποο 6. 

Απ. ΥΠ. 9056. μὲ ἐπίία δεῖῖα, 
πδίάίσφμε, εἰ ογἹπῖπα ποπία οὐγαὀ. 
μδε ραΐσν. 

8094. Ειδίαίμίας: ἐννεσίῃσιν' ἤγουν συµ- 
βολαῖς, ἀπὸ τοῦ ἐνίημι, τὸ ἐμβάλλω. 
Ἡσβίοά. ΤἩεοΡοΠ, 494. Γαίΐης ἐννεσίῃσι 
πολυφραδέεσσι δολωθείς. 

897. ἀϊδηλος. Ό6ε οἩ ΤΠ. Β. 4505. 
898. ἔνέρτερος Οὐρανιώνων. ἘΤμαί 15, 

δείοω Τατίαγας. Ἔπο Οὐρανιώνες, Ἱ. 6. ἴ]ια 
ΤπίαΠ5, 50Π5 οἳ Ὀταπαβ, Ὕοταο οοπῃπεᾶ 
ππάεσ Τατίατις, αἴἴον ἰπεῖν ἀε[εαί ὮΥ αιι- 
Ρϊίου: Περίοᾶ. Τμοος. 207, 717. ἈἘιί 5εο 
Ἠεγπο οπ Αγρο]]οᾶ. ΒΙΡΙ. Ρ. 10. 

900. Παιήων. 66 ΟἨ ΠΠ. Α. 4795. ΑΡο 
οἨη Π]. Δ. 218. 

905. ὡς ὃ’ ὑτ᾽ ὀπὸὺς κ.τ.λ. Τ]16 διᾷἆσπ 
ορεταοπ οἳ {ο τεπιθᾷγ, αἀπ]πϊδίεγεᾶ ὮΥ 
ῬτροἨ, 18 νε] εκρτεβδεά ὮΥ {15 βΙπηΠ{ὰο. 
16 15 πΘΟΕΘΒΑΣΥ Ἰτιδί {ο {α]κο ποῖῖσο {]αῦ {Πεγ 
αποϊεη{]γ πιαάς 5ο οἱ {ιο ]αῖοο ος 5αρ οί 
α Ἡς {ον χπππεί, {ο ϱαπ5α {]αῖτ πη]]]ς {ο 
οοαρι]αίο. ΒΟΡΗ. Ῥεεο Ῥ]π. Ν. Η. ΧγΠ. 
98δ. ΟοἹαπιε]]. ΤΙ. 8. 1. Ῥο]μο]. ὀπός' τὸ 
γαλακτῶδες τῆς συκῆς.---ἐπειγόμενος. «Φἱ- 
ἑαίσαῖ, εἰϊγγεᾶ ταρίαἰη. 

1γαφιο, 
Οαέ οὐ 
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Ὑγρὸν ἐὺν, µάλα ὃ ὦκα περιτρέφεται κυκόωντι’ 
9 ” / », - 3 Ὡς ἄρα καρπαλίµως ἰήσατο θοῦρον "Αρπα. 
Τὸν ὃ Ἡβη λοῦσε, χαρίεντα δὲ εἵματα ἔσσε. 9056 

Πὰρ δὲ Δά Κρονίωνι καθέζετο κὐδεῖ γαίων. 

Αἱ ὃ αὖτις πρὸς δῶμα Διὸς µεγάλοιο νέοντο, 

ρη τ᾽ ᾿Αργείη καὶ ᾿Αλαλκομενηϊς ᾿Αθήνη, ρ 

Παύσασαι [᾽ροτολοιγὸν "Αρην ἀνδροκτασιάων. 

908. Ἠιῖφο περιστρέφεται. Επί περι- 
τρέφεται 15, ἀοιδί]εςς, ἴπε ἔταο τεαάϊῖπς, 
νμΙοἩ Εαδίαίμῖας τεδίοτες ἔγοπι Ηετοάῖαη, 
απάᾶ εκρ]αῖης ὮΥ πήγνυται, 1.6. οοαφι[αίες; 
α5 ἵπ {με ργοεσεάῖης ἸΠπο, Οοπρατε 04.5. 
477. Ῥο ΒορΗ. Ἔτασ]. 6732. ἀμφίθρεπτον 
αἷμα. Ἀε]ο]. πεπηγός θρέψαι γὰρ τὸ 
πῆξαι. Ἔ]ε ἀαίνε κυκόωντι 15 εφι]να]επέ 
{ο ὑπὸ τοῦ κυκόωντος. ῥεε ΛΙαι,. αντ. αν. 
ξ 906. ΈΤΠε νετ κυκᾷν ἴτεαπεπί]γ οσσΙΓΒ 
ῬοίἩ ἴπ α ΡΕΙΠΑΥΥ απά ππείαρλοτῖσα] 5εΠ56. 
Όοπιρατο Π. Λ. 129. 657. Σ. 229. 04. Κ. 
205. απά εΙδεν΄ηετε. 

906. λοῦσε κ.τ.λ. ΘιαοἩ ο ῆσοες Ἴεγθ 
πο ἀεεπιεὰ απινοτίἩμγ οἳ ἴἴπε πιοβὲ 1]ας- 
ποαςδ {επ]α]ες. Ὀεε 04. Τ. 464. Δ. 259. 
Κ. 450. Ῥοπιείππεςδ, Ἠούενετ, {ευ ννεγε 
Ῥεγ[ογπιθᾶ ὮΥ βἶαγεδ; ας ἴἵπ Ο. ᾱ. 49. 
Ῥ. 88. Τ. ὁ56. 

906. κὐδεῖ γαίων. Ἀατδ 15 πο 8ΟΟΠΕΣ 
Ἰεα]εὰ, ιαπ Το τεσογετ5 5 πνοπίθᾶ {6- 
τοαίγ. Ἠεγπε Ἰοψγενες, να 5 δια] 
τεαάΊπΠεςξς, 6οπάεπιΏ5 {Πῖ5 απά (ε {ολονήπς 
Ίπες α5 εριτῖοις. 

908. ᾽Αλαλκομενηΐς. Θεε οἩ ΠΠ. Δ. 8. 



ΤΗΣ 

ΟΜΗΡΟΥ ΤΛΙΑΔΟΣ 

Ῥαψωδ[αβ, ἢ ΓΡΑΜΜΑ, 7, 

Ἐπιγραφαί. 

“ΕκΤτΟΡΟΣ καὶ ᾽ΑΝΔΡΟΜΑΣΧΗΣ ΟΜΙΔΙΑ. 

”βλλως. 

ΖΗΤΑ δ' ἄρ' ᾿Ανδρομάχης τε καὶ "Έκτορος ἔστ᾽ ὁαριστύς. 

ΤΗΕ ΑΒαῦΌΜΕΝΤ. 

ΤΗΕ ΕΡΙΦΟΡΕΡ ΟΕ α1ιαῦσοῦβ ΑΝΡ ΡΤΙΟΜΕΡ, ΑΝΡ ΟΕ ΗΕΟΤΟΒ ΑΝΟ 

ΑΝΡΒΟΜΑΟΗΕ. 

Τ]ο Εοᾶς Ἱανίπρ 16ξὲ ο Πε]ᾶ, ἐλο τοείαπς ργεναϊ] (νν. 1---71). Ἠε]επις, ἴ]ε ομ]οξ 

απσισ οἳ Τσογ, οοπιπιαπάς Ἠοσίο {ο τείχη {ο ἔἶο οἵγ, ἵπ ογά6Σ ἴο αρροϊπέ α βο]επιπ 

Ῥνοσθερίοι οἳ {πο πθοπ απά {ο Ἐτο]απ πιαίποης {ο πε Τεππρ]ο οἱ Μίπρυνα, ἴο 
οπέγεαέ Ἠθτ {ο τεπιονο Γίοπιαᾶ ἔτοπα ἐἶο βσί (72---118). Τ]ε Ὀαί{]ε τε]αχίπς ἀασῖπς 
ια αΏδεπος οἱ Ἠεείος, αποις5 απά Ὠϊοπιεά Ἠπνο απ Ἰπίεγγίενν Ῥοίνναεη {1ο ἔπνο 
αγιηῖος πλεγθ, οοπιῖπρ {ο έῑο ἸΚπον]θάσο οἱ ἴἶια {π]επάςμϊρ απᾶά Ποβριίαέγ νν]ΙοἩ 

πιά Ραςδεᾶ Ὀδένεεη {είν αποθβίοτς, {Πεγ πηλ]κα εχε]αηρε οἳ ἐλεῖν αττ]ς (119---2060). 
Ἠεοίος, Ἠανίπς Ῥογ{ογτηεᾶ {πε ογάςχς οἳ Ηε]επις (237-511), Ργεναϊ]εὰ προη Ῥατῖς {ο 

τείαση {ο {πε Ῥαβ]ε (919-968), απά {α]κοη α θεπᾶεχ Ίεανο οἱ Ἠὶ5 γήζο ΑπάΤοπιασμε, 

Ἠαβίεπβ ασαῖπ {ο {έ]ε βε]ά (269---629). 
Τ]ο βοοπο ἵ5 Βχδέ ἵπ {ιο Βο]ά οἳ Ὀαέί]α ῬείνθεἨ ἐἶιε τῖνευς ΑΙπιοίς απά βομπιαπάςσ, απά 

Όἶχεη ο«Ἠαηρες {ο Ττογ. 

ΤΡΩΩΝ δ᾽ οἰώθη καὶ ᾿Αχαιῶν φύλοπις αἰνή. 

Πολλὰ ὃ ἄρ᾽ ἔνθα καὶ ἔνθ᾽ ἴθυσε µάχη πεδίοιο, 
᾽Αλλήλων ἰθυνομένων χαλκήρεα δοῦρα, 

Μεσσηγὺς Σιμόεντος ἰδὲ Ἔάνθοιο ῥοάων. 

1. οἰώθη. Ῥο]ο]. ἐμονώθη τῆς τῶν θεῶν 
συμμαχίας. 

9. µάχη. Τῃαί ἵς6, οἳ μαχόμενοι. Ἔ]ε 
βαπης θα ίοπ οἱ ἴἨο ΓΕ ϱγο ρε"οπα 
ο6σΣ5 35ο ἵπ ἐθ Νογά φύλοπις, ἵη {πα 
Άχεί πο. 366 4ἶδο οἩ ΤΠ. 5. 201. γι 
πεδίοιο Ὑνθ παιδί ΒΙΡΡΙΥ διά. Ἠεγπο 60Ἠ- 

βίγιοῖς {ε Γο]οπήπο Ιπο έΊα5: ἰθυνομένων 
(τῶν ἀνδρῶν κατ) ἀλλήλων τὰ δοῦρα 
χαλκήρεα. Τ16 νο ἰθύνεσθαι ἵ5 αβεά Ἱπ 
ΑΠ αοΐίνο εἰση]βοκίῖοπ ἵπ 04. Ε. 270. Χ. 8. 
Το πο 5, Ἡούγενες, Ρ]απΙΥ τοάαπάαηί, 
απά Ρετ]αΡΒ ΕΡΙΓΙΟΠΡ, 
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Αἴας δὲ πρῶτος Τελαμώνιος, ἕρκος ᾿Αχαιῶν, ὅ 
Τρώων ῥῆξε φάλαγγα, φόως ὃ' ἑτάροισιν ἔθηκεν, 
” κ Δ ./ 3 / , 
ΆΑνδρα βαλὼν, ὃς ἄριστος ἐνὶ Θρήῄκεσσι τέτυκτο, 

.. 2 ια) 

Υἱὸν ᾿Εὐσσώρου, ᾿Ακάμαντ 
Βλ 

ἠῦν τε µέγαν τε. 

Τόν ῥ' ἔβαλε πρῶτος κόρυθος φάλον ἱπποδασείης, 
Ἐν δὲ µετώπῳ πῆξε, πέρησε ὃ ἄρ᾽ ὀστέον εἴσω 10 

Αἰχμὴ χαλκείη' τὸν δὲ σκότος ὅσσε κάλυψεν. 

"Αξυλον ὃ ἄρ ἔπεφνε βοὴν ἀγαθὺς Διομήδης 
Τευθρανίδην, ὃς ἔναιεν ἐὐκτιμένῃ ἐν ᾿Αρίσβη, 
᾿᾽Αϕνειὸς [ιότοιο, φίλος ὃ) ἦν ἀνθρώποισι' ί 

Πάντας γὰρ φιλέεσκεν, ὁδῷ ἔπι οἰκία ναίων. 16 

6. φόως. Ῥεμο]. χαρὰν, σωτηρίαν. Όοπι- Ίπ α ρτεαῖ ΤΙΘΑΞΙΥΟ, {ο {Πὶ ἆαγ. ὮἘῬοΡΕ. 
Ρατο ΠΠ. Θ. 982. Ῥ. 615. εἰ αἰθὶ. ο 35ο 
Έτ. Ονε5ί. 207. φῶς ἐμοῖς καὶ σοῖς κακοῖς. 
Β0μΠ. Ἐ]εοί,. 1964. ὦ φίλτατον φῶς, ὦ 
μόνος σωτὴρ δόµων. Απρ. 699. Νῦν γὰρ 
ἐσχάτας ὑπὲρ ᾿Ῥίζας ἐτέτατο φάος ἐν Οἱδί- 
που δόµοιο. Ἠοναί. 04. ΤΝ. 6. 6. Τμπιοεπα 
γεάςείια, ἅμα θοπε,ραίγίς. Αάά «Ἐδε]. Εετβ. 
179. 9056. Ὑἱτς. 49Π. ΤΙ. 281. 61ο. 0.6. 111. 
94. Τ]ιο βαπιο πιείαρ]ογ]σα] α5ο οἱ (]5 ννογά 
15 {ρεποπί ἵπ ἔπα βασγεᾶ Ἠτϊάησς. Όοπι- 
ραπο Ἐδίπετ νΠΙ. 16. «ῇο8 ΠΠ. 20. κακΙΠ. 28, 
Ῥεα]πι χχν. 1. χονΠ. 11. Μαέ. τν. 16. 

8. ᾽Ακάμαντ᾽ ἠῦν τε µέγαν τε. ΤΗϊΒ 
Τηνασῖαπ Ῥτίησα 15 ἴα 84Π16 ἵπ Ὑηοβοθ 
Ἰ]κεπεςς αν αΏραασ5 Ἱπ πε Ῥγεσεάϊπς 
Ῥοο]ς, τα]]γίηρ πε Έτο]αης, απᾶ {ογοῖπρ {Πα 
ἄτοε]κ5 {ο τοσα. Ίπ {με Ῥγεδεπύ ἀεβοτῖρ- 
ποπ οἱ 5 βἰγοησί] απά 8176, νε 568 Π 
ναξ Ρτορτ]είγ (5 Ρεγ5οπασε ννας 5ε]εσθεᾷ 
ὮΥ (ιο Ῥοεί, 48 Πίέ {ο Ῥο αβεαπιεᾷ ὮΥ {λα 
δοᾷ οἱ Ἱναχγ. ῬοΡΒ. ερ ΤΠ. Ῥ. 462. 

10. πῆξε. Τπαϊ 15, Αἴας πῆξεν ἔγχος. 
ΤΈ]ιε νετ) 15 {ταηρ]εϊνο. 

14. φίλος δ' ἦν ἀνθρώποισι. Τηϊ5 Ῥεαιι- 
Ε{α] οαγασίοτ οἱ ΑΧΥΙΗ5 Ἰα5 πού Ῥεεπ αΡ]ε 
{ο 9βοαρθ ἴπα πηβαπάοτείαπάϊησ οἳ 8οπιθ 
οἱ ἔλια οοπιπΙθΠ{α{οΥ5, πο ἐοασαί Ἠοππετ 
ἀθβισπεά 16 45 α. τερτοο[ οἳ απ΄ απαΙβίι- 
σι]θ]εά σεπενοβῖ{γ. 1ὲ 15 ονΙάεπί]γ α Ῥατ- 
οσγτῖο οηἨ {μας νΙτίαε, απᾶ πο ΙπιρτοβαΡΙγ 
οἩ. {1 ΤΙΕΠΙΟΥΥ οἳ 8ο0Π16 εχοε]ιεπέ Ῥαΐ 
ππ{ογίαπαίο ΤΠ Ἰπ {μα οοιΠίσγ, ΝΠΟΠΙ 
ἴπο Ῥοεί Ποποιγβ συν] {1ο πορ]ε ο οἳ 
4 Ιὐγίεπᾶ ο ΠἨαπ]ίπᾶ. Ἠϊ5 πιαηπεν οἳ 
Κεερῖηςσ Ἠοιβα πεατ α {γεααεπίεά ΠϊσΗνναγ, 
απ τε]ῖον]ησ α]] ἐνανε]]ετς, 15 αστεεαΡ]ο {ο 
Ένας αρῖτΊέ οἳ αποϊοπίέ Ποβρ]ίαΠίγ, οἱ πνμ]σ] 
ἴπενε 5 αραπάαποο ΕΥΕΡΥ πετο Ἱπ {ο 
0ἀγ5βεο. ΈΤ]ε ραΙατεμς ἵπ ιο ΟΙ4 Το5- 
ἰατηθηί 5ἷέ αἱ (είν σαΐες, {ο 5ε6 {λοςδο νο 
ρα585 Ὦ}, απά οπίγεαῦ {Ίο {ο οπηίεν Ιπίο 
{λεῖν Ἡοιβος. Ἔῆϊ5 οογαῖα] πΠαΠΠετ οἱ 1η- 
νΙίαον 15 ρανγΠοπ]ατ]γ ἀεβοτῖρεά ἵπ ἄθπςβ. 
ΧγΙΠ. ΧὶΧ. ΤΠε Εαδίοτη ΠαίΙΟΠΒ 86επι {0 
Ἠαγε Ἰαά α Ῥεσσ]αως ἀἱβροδίίοη {ο {περα 
οχογοῖδο5 οἱ ἸαπιαπΙ(γ, Υπο οοπΏπαςς, 

Ἐοχρες, ἵπ Ἠ5 Ογἱεπίαϊ Πεπιοῖγε, οΏβεσνοβ, 
Οιαῦ ἵηπ πΙαΠΥ οἱ ἔπε πιογε ππ[γε(πεη{εά ἆἱδ- 
{π]οί5 οἳ Τπάῖα, ο Ῥεμε]ά ππαηπετς απά 
ουδίοπης βἵππρ]ε α5 {ποςδε οἳ {πε ρατῖατε]α] 
περ. « Τμεγε,) βαγ5 Ίο, ὅ ἵπ {πο Βίγ]ε οἳ 
Έερεσσα, απᾶ {ιο ἆαπιδε]ς οὗ Μεεοροίατηῖα, 
πο ΗΙπάοο γΙ]]ασετς {τεαθεά πιο γι ἐμαΐ 
αγί]ε5ς ἹοβριίαΠίγ, 5ο ἀελρ]ί[α] Ἱπ {πε 
Ῥοεπιβ οἳ ἨΠοπιες απά οἴμετ αποϊεπί Τε- 
οστά. ΌΟπ α 5ι]σΥ 48Υγ, ηθας α «Ιπογο 
γ]]ασε, Πανῖπσ τοᾶρ {αδίετ {Πατ τιν αἲ- 
{επάαηίς, ν/μ]]ε γναΙᾶπς Οιεῖν αττῖνα] ππᾶοτ 
ο ἰαπιαγίπά-ίπος, α ΥοιΏρ ΥΟΠΙΔΠ 631Πς {0 
{ο ννθ]]. Τ αδκεᾶ Του α Πίί]ε ναίενς Ότῃ 
πεϊ(λεχ οἱ 18 Πανίηπρ ο ἀτιπ]άπρ-νεββε], 5]ια 
Παδί]γ 1ε[ί της, 45 1 Ππιασϊπεά, {ο Ῥτίης απ 
εατίλεπ ορ {ο {πο Ῥάχροςδε, α5 1 5]οα]ά 
Ἠανο Ῥομαίεά α νεςβςε] οἱ πιεία]: Ῥας α5 
146], Ὕπεπ ίδεγα αδκεά Γον νναίεν, ζατο 
Ἰνΐπι πεζή], απᾶ ὀγοιιφ]έ Γογί]ι ὑίεν ἵπ α ἰογάζι 
αἰελ (1 πἀμ. ν. 25), 5ο ἀῑὰ ΕῑΙ5 νΊ]]ασε ἆαπῃ- 
5ε] Ὀτίησ 1ηε α ροῦ ο{ πη]]]ς, απᾶ α Ίαπιρ οἳ 
Ῥαέίαυ οἩ ἔ]α ἀε]ιοπίε Ἰεαμί οἳ ιο Ῥαπαπα, 
Ώιο [ογαῖη αἀἰξι οἳ νε Ἠιπάοο»."”» εε 
3ἱ5ο ους Εϊδδαγ οἩ ΗΠοπιεσς πε νγοτ]κ5 
οἳ Βιατοκηατάέ, Οἰατκα, Βε]ζοπ], απιᾶ οἴπετ 
οτ]εηία] {ανε]]εγς: ἩἨανπιετς ΟΡβεσνα- 
Πρπβδ; απά Ῥαγάεχ)5 Ονιεπία] Οπβίοπας. Οπ 
ἐμῖ5 Ἱπίεγεδίησ 5αρ]εοί, 16 πιαγ Ὦο νγοτίῃ 
νἨ]]ε {ο ποβῖσα ἴ]ιε Γο]]ουνίπσ ῬαβδασεΒ Ιπ 
{πε Οάγβρεε: Α. 119. Δ. 60. 7. 208. Θ. 
202. 641: απᾶ Ῥατσπ]ατ]γ 04. ὮὉ. 4. εοΠ]- 
Ῥατεᾶ πν]ι ῶΠασγα. Π. δ. 3εε αἱβο αιιάσ. 
Χὶχ. 16, 17. οοῦ ακχι. 92. Πευ. χΙΠ. 2. 
1 Ῥοί. ἵν. 9. ΈΤ]ε ασεςδ οἱ ομ]ναΙνγ νετο, 
1π {15 τεδρεςί, οοησοπμῖα] νη(Ἡ ο Ἠετοῖς 
Άρο5. Ἠεποε ῷμακερεανε΄5 ΟΥπιρεΙπε, ΤΠ]. 
6. 87. Γαϊν γοι], σοΊπε ἴπ; Ι)ἰουµγδό {8 
Λεατνψ, Γαδΐπα: ο] Ἱτετοε ερρεᾶ, Ἡ εἰ 
πιαππιεγζη ἀεπιαπᾶ ἴ]εε οἱ 1] είογη. Έτοπι 
Ώπερο Ίανν5 οἳ ΠοβδριίαΠόγ ατοβο ἴο ἀπίγ οἳ 
ε]ονήης ραγΠσι]ασς Ἰάπάπεςβς {ο απ Ἠεγεά]- 
{αγ σαεςί, ννηῖσ]ι 15 Ῥοαα{α]]ν ΠΠαξιταξεά 
η Όιο επβιῖπσ ορίδοἆε οἱ ἄἰσαασας απά 
Ὠ]οπιεά. ἈῬεαο ΜΙιήονά 5 Πἱ81. ο ἄτεεσε, 
νο]. 1. Ρ. 180; απᾶ ἔἶιε ποῖε οἨ ν. 216. πίτα, 
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᾽Αλλά οἱ οὔτις τῶν γε τότ᾽ ἤρκεσε λυγρὸν ὄλεθρον, 
Πρόσθεν ὑπαντιάσας' ἀλλ᾽ ἄμφω θυμὸν ἀπηύρα, 

/ Αὐτὸν καὶ θεράποντα Καλήσιον, ὅς ῥα τόθ’ ἵππων 
"Ἔσκεν ὑφηνίοχος' τὼ ὃ ἄμφω γαῖαν ἐδύτην. 

Δρῆσον ὃ Εὐρύαλος καὶ ᾿Οφέλτιον ἐξενάριξε" 90 

Βῆ δὲ μετ) Αἴσηπον καὶ Πήδασον, οὕς ποτε Νύμφη 

Νπϊς ᾿Α/Ραρβαρέη τέκ᾽ ἀμύμονι Ῥουκολίωνι. 
Ῥουκολίων ὃ ἦν υἱὸς ἀγαυοῦ Λαομέδοντος 

Πρεσ/ρύτατος γενεῇ, σκότιον δέ ἕ γείνατο µήτηρ. 
Ποιµαίνων ὃ ἔπ᾽ ὄεσσι µίγη φιλότητι καὶ εὐνῇ" 95 
9 - Ἡ ὃ) ὑποκυσσαμένη διδυµάονε γείνατο παῖδε. 
Καὶ μὲν τῶν ὑπέλυσε μένος καὶ φαίδιµα γυῖα 

Μηκιστηϊάδης, καὶ ἀπ᾿ ὠμων τεύχε ἐσύλα. 

)Αστύαλον ὃ ἄρ) ἔπεφνε µενεπτόλεμος Πολυποίτης' 

Πιδύτην ὃ ᾿Οδυσεὺς Περκώσιον ἐξενάριξεν 30 

᾿Εγχεϊ χαλκείῳ, Τεῦκρος ὃ ᾿Αρετάονα δτον. 

᾽Αντίλοχος ὃ "Αβληρον ἐνῄρατο δουρὶ φαεινῷ 
Νεστορίδης, Ἔιλατον δὲ ἄναξ ἀνδρῶν Αγαμέμνων 

Ναἴε δὲ, Σατνιόεντος ἐὐῤῥείταο παρ ὄχθας, 

Πήδασον αἰπεινήν. 

Φεύγοντ”' 

Φύλακον ὃ ἕλε Λήϊτος ἥρως 36 

Ἐὐρύπυλος δὲ Μελάνθιον ἐξενάριξεν. 

"βδρηστον ὃ ἄρ᾽ ἔπειτα βοὴν ἀγαθὸς Μενέλαος 

Ζωὸν ἕλ᾽' ἵππω γάρ οἱ ἀτυζομένω πεδίοιο, ο 

Ὄζῳ ἐνὶ [Λλαφθέντε μυρικίνῳ, ἀγκύλον ἅρμα 
1”  λ, ΄ ή - ν)) Ν Ν ῴῶ / 

Αξαντ᾽ ἐν πρωτῳ ρυμφ' αὐτω µεν ἐβήτην 40 

Πρὸς πόλιν, ἧπερ οἱ ἄλλοι ἀτυζόμενοι φο[θέοντο" 

Αὐτὸς ὃ ἐκ δίφροιο παρὰ τροχὸν ἐξεκυλίσθη 
Πρηνὴς ἐν κονίῃσιν ἐπὶ στόμα’ πὰρ δέ οἱ ἔστη 

16. ἀλλά οἱ οὔτις κ.τ.λ. ἩἨοπιοτ ἆοεβ 
ποῦ Ἰπέεπᾶ {Ἠῖ5, 5 Ῥορο απάἆ οί]ετβ Ἠαγε 
βαµροξεᾶ, {ου α βαΐϊτο οἨ Ἡπππαη Ἱπρταί]- 
{πάς. Τὲ 15 πιογα]γ βἰπίεά α5 α οἵγοιπι- 
βίππος {ο εχοῖίθ οοπηπαϊδεγαίίοἩ, {Παίῦ πο 
οπ6 ο {οβ6, ποπ ργαΙίαάε πνοα]ά Ἠανο 
Ῥτοπιρίεά {ο αθεῖςί Ακγ]α5, «μαποεά {ο Ῥε 
αἲ Ἰαπά {ο ἀείεπά Ἠΐπα, Ο6 (με νετ ἀρκεῖν, 
5εε οἨ ΤΠ. Β. 995. 

17. ἀπηύρα. ῥῬαι]. Πἱοπιεᾶες. 
19. ὑφηνίοχος. ἘτοβαβΙγ λαο 64ΠΙθ 35 

ἡνίοχος. ΤΠε ποππ ἆοεθ πού τθεσας 1Π 
Ἠοπιος. 

905. Ἠουκολίων. ΤΠϊ6 πηαπιθ ῬτοβαΡ]Υ 
ογ]σιπαίεά 1πΠ έλα οπβίοπι πιεπῖοπεά αἲ ΤΠ]. 
Α. 106. Υ. 9. 

94. σκότιον. ΠΠεφιηιαίο. Ἠεβγο]. σκό- 
τιος" νόθος ὁ λάθρα γεννηθεὶς τῶν γονέων 
τῆς κόρης' τοὺς γὰρ μὴ ἐκ φανερᾶς, λα- 
θραίας δὲ µίξεως γεγονότας Σκοτίους ἐκά- 
λουν. Ἐπτίρ. Α]οεςί. 1009, θεῶν σκότιοι 

παῖδες. Ττοπᾶ. 9562. λέκτρων σκότια νυµ- 
φευτήρια. Ῥεε Οπρεπ 0088. Τ. 16. 

98. Μηκιστηϊάδης. Ευχγαία8. Ῥεε Ἡ. 
Β. 666. ΟΕ Ώιε ρονογηπηεπί οἱ συλᾷν, 5ε8 
οἩ ΤΠ. Α. 185: απά οοππρατε ν. 71. Ἱηΐνα. 

38. ἀτυζομένω. ᾖῬε]μο]. ταρασσομένω. 
Οοππρατε ΤΠ. Χ. 474. απᾶ ν. 468. Ἱπίτα.--- 
ΙΕ πεδίοιο 5ΙΡΡΙΥ διὰ, 45 ἵπ Ἡ. Δ. 244. 

39. ὄζῳ ἐνὶ βλαφθέντε. Ῥεμο]. ὑπὸ τοῦ 
κλάδου ἐμποδισθέντε. Τη (5 5εη5ο ἴ]α 
νοτβ οεσΙτ5 ασαἶπ Ιπ Τ. ΤΠ. 951. Ψ. ὁδ7. 
57]. 674. 182. Ο. Α. 195. Ῥο αἱξο 1η 
49ΡοΠ. Αραπι. 118. Ῥεο Β]οπιπε]ά”5 1οβΒ. 
π Ἴοο. πε πιψγίσα, ος ἰαπιαγίεῖς, ἶ5 α [81 
απά ῬεααΕ{α] {πθαΕ, πνΠΙοΙ 8εεΠΙΡ {ο Ίανε 
Ῥθεπ Υετγ Ιαχυτῖαπό η ἐἶλο πεϊρ]ρουτ]οοἆ 
οἳ Έτογ. Όοπιρατο ΤΙ. Κ. 406. Φ. 18. απᾶ 
εἰσενεγε; απᾶ οἱ ἴἶιο απαπ/Ι{γ οἳ ἐἶχε ννοχς, 
5οε οἩ ΤΠ. ὅ. 950. 

40. πρώτφ. Ῥο]μο]. ἄκρῳ. Όοπιραχο Ἡ]. 
Β. 129. 
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᾿Ατρείδης Μενέλαος, ἔχων δολιχόσκιον ἔγχος. ύ 

"βδρηστος ὃ ἄρ᾽ ἔπειτα λαβὼν ἑλλίσσετο γούνων' 46 

Ζώγρει, ᾿Ατρέος υἱὲ, σὺ ὃ᾽ ἄξια δέξαι ἄποινα. 

Πολλὰ ὃ᾽ ἐν ἀφνειοῦ πατρὸς κειμήλια κεῖται, 
Χαλκός τε, χρυσός τε, πολύκμητός τε σίδηρος" 

- / 

Τῶν κέν τοι χαρίσαιτο πατὴρ ἀπερείσι ἄποινα, 
2 - 

Εἴ κεν ἐμὲ ζωὸν πεπύθοιτ᾽ ἐπὶ νηυσὶν ᾿Αχαιῶν. 50 

Ὃς φάτο' τῷ ὃ ἄρα θυμὸν ἐνὶ στήθεσσιν ἔπειθε. 

Καὶ δή µιν τάχ᾽ ἔμελλε θοὰς ἐπὶ νῆας ᾿Αχαιῶν 
Δώσειν ᾧ θεράποντι καταξέµεν' ἀλλ᾽ ᾽Αγαμέμνων 

᾽Αντίος ἦλθε θέων. καὶ ὁμοκλήσας ἔπος ηὔδα" 

ΤὮ πέπον. ὦ Μενέλαε. τίη δὲ σὺ κήδεαι οὕτως [1] Όν 

” - Γ} . ’ Δ - 

Ανδρῶν; ἡ σοὶ αριστα πεποίηται κατα οἶκον 
ν ’ ο / ς /  ν ” 

Ποὺς Τρώων" τῶν µήτις ὑπεκφύγοι αἰπὺν ὄλεθρον 
- / ϱ) ς , 9 ϱ/ / / 

Χεῖρας ῦ Όμετερας, μηὸ ὄντινα γαστέρι µήτηρ 
- ., / Ὦ) ἃ α μλι 3 Σο / 

Κοῦρον εόντα φέροι, μηὸ ὃς φύγοι ἀλλ᾽ ἅμα πάντες 

Ἰλίου ἐξαπολοίατ᾽ ἀκήδεστοι καὶ ἄφαντοι. 60 
Ν -- 

ὋὪς εἰπὼν παρέπεισεν ἀδελφειοῦ φρένας ἥρως, 
” πι δα ο ο πσριε ” Ν Αἴσιμα παρειπών' ὃ ὃ ἀπό ἔθεν ὥσατο χειρὶ 

ιό, ων Ηρω᾽ "᾿Αδρηστον" τὸν δὲ κρείων ᾿Αγαμέμνων 
ο 

Οὗτα κατὰ λαπάρην' ὃ ὃ) ἀνετράπετ” ᾿Ατρείδης δὲ 

46. ζώγρει. Ταλο πιο αν  Ἑπδίαίῃ. 
ζωγρεῖν' ζῶντα ἀγρεύειν τινά. Ἠεπεο αἱδο 
ἴο γεοῖτε, 5 1π Τ. Ἐ. 698, νγλενε έπα βαπιθ 
οοπηπηρηία{ουΥ ακρ]αῖης 15 ὮΥ εἰς ζωὴν ἀγεί- 
ρειν. Όοπιρατε Υτσ. «Ἠπ. Χ. ὄ2δ. ΤΠ Όλα 
Σο]]ονῖπσ πε οἴκῳ ἵ5 απἀεγείοοά. 

49. χαρίσαιτο. Ἐον εκαππρ]ος οἳ 5 
νετΏ, ουπβίγασίθά υΗ απ αοοιδαἴνε, 568 
αἶδο ΤΠ. Κ. 960. Λ. 194. 0. Ω. 283. Ατςί. 
Ἐααῖέ, 59. 

50. ἡ σοὶ ἄριστα. ΤΗΙ5 ἶ5 Ιποπῖσα]. ΟΕ 
ο Ῥγεροβ!(ῖομ πρὸς ννῖθι ἐο ρεηϊ(ῖνα, 8εθ 
οὗ Π. Α. 159. 

68. μηδ’ ὄντινα κ.τ.λ. Τ1ε οοπιπιεπί- 
8{ΟΥ5, 5]οσίεά αἲ Ασαπιεπιποπ΄5 εγιε]ῖγ 
Ἰπ οχίεπάῖησ Ἠϊ5 τενεηρο 6ΕΥεΠ {ο ΠΡΟΥΠ 
Ῥαβ65, ανα οπάεανοατεά {ο εχρ]αῖῃ αΝΑΥ 
Ώνε πιθαπίησ οἱ {5 Ῥα5δᾶσο :--Βοπιε ὮΥ 
α]τετῖης {πε τεαᾶῖπσ, απά οίμετς, ὮΥ οἩ- 
βοτν]ης {]λαί κοῦρος αἱαγβ ΠἹεαΏ5 ο Ππα[ε: 
απᾶ ποῦ οΠΙΥ 5ο, Ῥαῦ ο γομις απᾶ ἰλπαῖ 
οοπ5θαεπ{]Υ Τ6 οπηποῦ Ῥο πἀετείουά οἵ 
ομΙ]ά 1Π ια πνοπΏ. Ἐαδίαίμίας εχρ]αῖπς 
γαστέρι ὮΥ ἐν κόλπφ. ΙΠΐ{ 8ΕΕΠΙ5 ΠΙΟΥΘ 
παατα], Ἠοννευεν, {ο απάστείαπἁ {με ροεί 
α5 βρεα]ῖηπσ ἵπ α 5ίτοπςσ [ήρεγδοίε; Ῥει- 
{εοί]γ οοηβῖδίοπί νι] λε εχίγεπιο Ῥαχ- 
Ῥατ]ίγ οἳ ἴιο πες, απ ἵπ οἰτῖοί αοεοχγᾷ- 
4Ώσς γι] {πα Γεγοσῖοια5 ἀἱδροβίήοἨ οἳ 
ΑσΑΠΙΘΠΗΠΟΠ ΠΙΠΙΒΕΗ. ἈΕεβίάες, 16 8ΕΕΠΙ8 
ἀβοι]έ {ο τείες ο πνοχᾶς γαστέρι αιιά 

µήτηρ {ο α Γα]]-σνοννη οή]ά: απᾶ (πε βἰτῖος 
56Π56 οἱ ίπε Ῥαβεαρε 15 πο οτε περις- 
παπῦ ἴ]απ ἴε {αοῦ οἱ ΑΡΑΠΙΕΠΙΠΟΠ ΚῑΙπς 
ἔπα πιαπ, γοπα Πῖς Ῥτοίπεςγ Ἠαά 5ρατεά. 
Τ]ιο ἀἴῄετεπεε 1η λα ἀἱδροδίίοη οἱ έλαβε 
ἔνο Ῥτοίμεις 15 βίτοπα]γ πιατ]κεά Ὦγ ἨΗο- 
πιο», Τ]ή5 τει] οἳ Μεπε]αις Ἠας Ῥεεῃ 
{νοφπεπ{]γ οοπιραγεᾶά σα βαπιπε]5 Υ8- 
Ῥτους οἱ Βαα] {ον ϱρατῖησ Ασας (1 βαπι. 
Χν.). 

60. Ἰλίου ἐξαπολοίατ’. Έον ἐξ Ἰλίου 
ἀπόλοιντο. Όοπιρατε 04. Ἐ. 185.--ακή- 
δεστοι. Τ]ϊ5 15 σεπεγα]!γ τεπάετεά 4π- 
θηγίεῖ. Ἔπε αρβίαηπίῖνε κῆδος κἱσηϊμος 
Ῥτορογ]γ α[ηϊίη ; Ἰεπσε α[εοβοπαίε απαἱείη» 
απά 8ο ογίε[ 6επεγα]]γ. Ένοπα 115 νε πιαΥ 
ἀεάπος {λε βἰσπ]Ποαθίοη ἸνΗΙεΣ 1 1ΤΠε- 
απεπ{]γ νεανς οἳ πποιγπῖπφ Τογ ἴε ἄεαά; 
απά Έχεποα, ὮΥ απ επΞΥ ἰταπβίεῖοπ, ἔῑιο γἱΐες 
οἱ φοριίιγε. Όοπιρατε ΤΠ. Φ. 125. 04. Ω. 
186: Ῥαί 566 αἱδο οἩ 1Π]. Ω. 626. Τί πιαγ 
Ῥεγ]αρς, Ἠο6ΥεΥ, Ῥο τεπάεγεά βἴπαρ]Υ 
απριεᾶ, πζαπιεπἰεά. ΗΕεδΥοΠ. κήδεσθαι" 
οἰκτείρειν. Ὀεο ἄρογνθ ν. ὅδ. Τ]ε αἆ]ες- 
ὤνε ἄφαντος ἵ5 Πογφοίίεπ. 

62. αἴσιμα. ᾖ]ιαί ἱς Τμ απᾶ ΏΤορετ: 
1.6, ΤΠ πεσατᾶ {ο ΑΠ ΘΠΘΠΙΥ. Ῥομο]. Υ1]]οἱς. 
τὰ πρέποντα τοῖς ἀδικουμένοις. Τ19 πει- 
{ετ ρ]υτα] ἶ5 Πετε α5εᾶ αἀνειρΙα]]γ. ΟΕ ἀϊθ 
ν6χὮ παρειπεῖν, 8ε8 ΟἨ 1]. Α. 666. 
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/ 

Λὰξ ἐν στήθεσι [βὰς ἐξέσπασε µείλινον ἔγχος. 
»./ 

Νέστωρ ὃ ᾿Αργείοισιν ἐκέκλετο, μακρὸν ἀὔσας" 
ΊὮ φίλοι, ἥρωες Δαναοὶ, θεράποντες "Αρπος, 

Μήτις νῦν, ἐνάρων ἐπιβαλλόμενος, µετόπισθε 
/ 9 - , πε σφ μας 9 5 Μιμνέτω, ὥς κε πλεῖστα φέρων ἐπὶ νῆας ἵκηται 

᾽Αλλ’ ἄνδρας κτείνωμεν’ ἔπειτα δὲ καὶ τὰ ἔκηλοι 
Ν 2 , / - 

Νεκροὺς ἀμπεδίον συλήσετε τεθνειῶτας. 
Φ 3 Ν ”/ ’ 9 θ Ν σι Ὡς εἰπὼν, ὠτρυνε µένος καὶ θυμὸν ἑκάστου. 

ἜἜνθα κεν αὗὖτε Τρῶες ᾿Αρηϊϕίλων ὑπ᾿ ᾿Αχαιῶν 
Ἱλ 3 / } λ. -. ὃ / ιον εἰσανέβησαν, ἀναλκείῃσι δαµέντες, 
Εἰ Ἀ. Αἱ / ὶ Ε 5 Δ ἰ μὴ ἄρ) Αἰνείᾳ τε καὶ Ἐκτορι εἶπε παραστὰς 

ν ο με ασ 4 

Πριαμίδης Ἔλενος, οἰωνοπόλων ὀχ᾽ ἄριστος" 

Αἰνεία τε καὶ Ἔκτορ. ἐπεὶ πόνος ὕμμι μάλιστα 
’ λ / ) / ϱ υ». 3 Τρώων καὶ Λυκίων ἐγκέκλιται, οὕὔνεκ ἄριστοι 

Πασαν ἐπ᾽ ἰθὺν ἐστὲ µάχεσθαί τε φρονέειν τε" 
 . 3 -” . 9 η , 9 , 

Στητ) αὐτοῦ, καὶ λαὸν ἐρυκάκετε πρὺ πυλάων, 
Πάντη ἐποιχόμενοι, πρὶν αὖτ᾽ ἐν χερσὶ γυναικῶν 

/ η. ὃ 4 δὲ ΄ / θ Φεύγοντας πεσέειν, δηΐοισι δὲ χάρµα γενέσθαι. 
κ κ |) [ὸ / 3 ΄ σ » 

Αὐτὰρ ἐπεί κε φάλαγγας ἐποτρύνητον ἁπάσας, 
ς - ιν - » ϱ) ῦθ / 
Ἠμεῖς μὲν Δαναοῖσι μαχησόμεῦ αὖθι µένοντες: 

. 

Καὶ µάλα τειρόμενοί περ ἀναγκαίη γὰρ ἐπείγει. 
"5 λαόν ν 4λ ὃ / ον δ) ” κτορ., ἀτὰρ σὺ πόλινδε µετέρχεο, εἰπὲ ὃ ἔπειτα 
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65 

70 

75 

80 

85 

Μητέρι σῇ καὶ ἐμῇ' ἣ δὲ ξυνάγουσα γεραιὰς 

Νπὸν ᾿Αθηναίης γλαυκώπιδος ἐν πόλει ἄκρῃ, 

Οἴξασα κληϊδι θύρας ἱεροῖο δόµοιο, 

Πέπλον, ὅς οἱ δοκέει χαριέστατος ἠδὲ μέγιστος 90 

Εἶναι ἐνὶ μεγάρῳ, καί οἱ πολὺ φίλτατος αὐτῇ, 

68. µήτις νῦν, ἐνάρων κ.τ.λ. ΤΗϊ5 αἆ- 
νίοο οἵ Νοξίογ 8ΕεεΠΙ5 {ο Ἠανε Ῥεεπ Πέ]ε 
αἴθεπᾶεά {ο, παιαε] 8 16 νναδ νναπἰεᾶ. Τηε 
Ῥαβ5ίοπ ν/μ]ε] ἐς «ϱΟΠ(ΠΕΤΟΥΕ οοπ/{Ιπια]]Υ 
εχ)ηρΙέεά {ου Ῥοβεεβεῖης {Πο ϱροϊ] οἱ ίΠα 
β]αϊῃ, 16 νεσγ εἰατασίετῖείο οἳ {Πε Ῥαχ- 
ῬατΙίγ οἳ {με {ἴππες, απά τηιδέ Ἰανο ογεαίεά 
πο Πθί]ε οοπ{αδῖοη απά «πχπασο. Τη {αοί, 
ἴλε πιοδί Ἱπιροτίαπί ἀπδίες Ἱνετο ΓΓεαιιεπ{]Υ 
πορ]εοίεᾶ, απά {πο στεβίεςδί ἆαπιαρες Ἱπ- 
ουγτεᾶ, {ο στα Ἱ. Τμαςδ Ὠϊοπιεά 15 
νιοππάεὰ ὮΥ Ῥατίς ἵπ Ἡ. Λ. 969, πνηῖ]α 
εὐρρίησ Ασαβίορµιαςδ; απά βἰπή]αν 1π- 
βίαηοες αροιπά. ἜΤ]α νετΏ ἐπιβάλλεσθαι 
15 Ίετε τιδεά 1Π {με 5εη5ε οἳ ἐπιθυμεῖν, 
απᾶά {πεγείοτο, αοσογᾶϊπςσ {ο Επαδίαίμίας, 
οοηβίγασίεἀ νίἩ α σεπ]ἤνο. Ἔ]ε Ῥτορες 
Εγηπίακ πνοι]ά Ὦε ἐπιβάλλεσθαι τὸν νοῦν 
τιγὶ, {ο 9εί οπε” παπα αροπ α 1]ήπα. Ῥοππε- 
ναί βἰπῖ]αχ' 15 ἴῆο οοπβδίγισξίοη οἱ ὀρέξατο 
νη(Ἡ α ρεπίνε, Ἱπίτα Υ. 466. απά οἱδε- 
πογθ. Όεθ Μαϊ. ατ. αχ. 5 928. 

70. τά. Έον ταῦτα, κο. τὰ ἔναρα. 
Τ]ιο «ναπρε οἱ ῬεΓβοἩ 1Π {Π]8 ραββασο, ἔνοπι 
ἴπε βγεί {ο ἴ]ιε Βεοοπἆ, 5 τεπιαχ]κεά ὮΥ 
Ἐπδία(μήας αξ ῬεοιΠατ]γ επιρ]αίῖο, Νεβίου 
αββίσης {ο Ἠϊτηβε]{α 5Ώατα 1Π λε Ίναν, Ῥαῦ 
Ίεανες ἴ]ιο 5ρο!]5 {ο Ἠϊ5 οοπιγαᾶθΒ. ες ΟΠ 
11. Δ. 906. 

15. ὑπ ᾿᾽Αχαιῶν κ.τ.λ. Τ19 ραββῖνο 
οοηβίΓαοῖοπ πηϊσ]έ Ἰετε ο οχρ]αϊπεά ὮΥ 
1οϊηίπρ ὑπὸ γη] δαµέντες. 66, ἩοΝενετ, 
Μαι. στ. σαν. ξ 496. 8, 

87. Ἡ δὲ ξυνάγουσα κ.τ.λ. Οοπιρατθ 
πρ. {ππ. 1. 489. ΧΙ. 477. Α Ρνουθβεῖοι 
οΓ Ο1ή5 Ἰαπιά {οο]ς Ῥ]ασςς αἱξο ἵπ {Πο {εβίῖνα] 
οὗ νε Ῥαπαίμεπορα ; πλ] να ΡΤοῦαΡΙΥ 
ΕΥεΠ {επ 1π οχϊδίεπος, Θεθ οἩ ΤΙ. Β. 649. 
Τ]ε αἀ]εσίίνε γεραιὰς παιδί Ἠετο Ῥε τεή- 
ἀθτεὰ ποῦ[ε, νιϊθοιέ τείεγεπιςο {ο ασθ. 

90. πέπλον. 66 οπ ΤΙ. Ἡ. Ἰ94. ἘοῦεΒ 
οἱ α αἰπηί]ατ Ἰπᾶ Βε6ΙΏ {ο Ίνα ῬθΘεῃ ΝΟΥΠ 
ὮΥ Ὑνοπιεπ οἱ ταπ]ς; πιοδύ ρτοναβΡ]γ ἵπ Ἡο- 
ποτ οἱ {Πο ροάἆεςς. 
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Θεῖναι ᾿Αθηναίης ἐπὶ γούνασιν ἠὐκόμοιο" 

Καΐ οἱ ὑποσχέσθαι δυοκαίδεκα [2οῦς ἐνὶ νηῳ 
π ον ς / αν.) ἐλ ’ 

νις ηκεστας ιερευσέµεν, αι κ ε εσΊ] 

” ν ’ ὼ ΄ . / / 
Αστυ τε καὶ Τρώων ἀλόχους καὶ νήπια τέκνα. 

Αἴ κεν Τυδέος υἱὸν ἀπόσχῃ Ἰ]λίου ἱρῆς, 

”"Αγριον αἰχμητὴν, κρατερὸν µήστωρα φόβοιο, 
εν) Ἀ δεν τς 2 -. Ν / Ον δὴ ἐγὼ κάρτιστον ᾿Αχαιῶν φημὶ γενέσθαι. 
0ὐδ) ᾽Αχιλπά ποθ’ ὧδέ Υ ἐδείδιμεν, ὄρχαμον ἀνδρῶν, 

Ὅνπερ φασὶ θεᾶας Εξ ἔμμεναι' ἀλλ᾽ ὅδε λίην 100 
.] 

Μαίνεται, οὐδέ τίς οἱ δύναται μένος ἰσοφαρίζειν. 
”’ ή ο η] ”/ ΄ .] / . 

ς ἔφαθ”' Ἔκτωρ ὃ οὔτι κασιγνήτῳ ἀπίθησεν 

Αὐτίκα ὃ ἐξ ὀχέων σὺν τεύχεσιν ἆλτο χαμᾶζε, 
Πάλλων ὃ᾽ ὀξέα δοῦρα κατὰ στρατὸν ᾧχετο πάντη, 
᾿Οτρύνων µαχέσασθαι, ἔγειρε δὲ φύλοπιν αἰνήν' 1056 

Οἳ δ’ ἐλελίχθησαν, καὶ ἐναντίοι ἔσταν ᾿Αχαιῶν. 4 

᾿Αργεῖοι ὃ ὑπεχώρησαν, λῆξαν δὲ φόνοιο' 
Δ δέ 2 πθ / 3 3 -- , 

φαν εἕτιν αυανατων ἐξ ουρανου αστεροεντος 

Τρωσὶν ἀλεξήσοντα κατελθέµεν., ὡς ἐλέλιχθεν. 
σ ’ ο 

Εκτωρ δὲ Τρώεσσιν ἐκέκλετο, μακρὸν ἀὖσας" 110 

Τρῶες ὑπέρθυμοι, τηλέκλητοί τ᾽ ἐπίκουροι, 

᾿Ανέρες ἔστε, φίλοι, µνήσασθε δὲ θούριδος ἀλκῆς, 
” » Ἂ ον / Ν 2 » Ὃν / 
Οφρ᾽ ἂν ἐγὼ βείω προτὶ Ἴλιον, ἠδὲ γέρουσιν 

Εἴπω [βουλευτῆσι καὶ ἡμετέρῃς ἀλόχοισι 
Δαίμοσιν ἀρήσασθαι, ὑποσχέσθαι ὃ ἑκατόμβας. 

ὋὪς ἄρα φωνήσας ἀπέβη κοροθαίολος "Έκτωρ" 
᾽Αμϕὶ δέ µιν σφυρὰ τύπτε καὶ αὐχένα δέρµα κελαινὸν, 
” Δ / η. } ’ μ] / Αντυξ., ἣ πυµάτη θέεν ἀσπίδος ὀμφαλοέσσης. 

99. θεῖναι. Ἰπβπιᾶνο {ον Ιπιρογαίϊνο, 
5ε6 οἩ Ἡ]. Π. 255. ἨἘϊτοπι {πε εκργεββῖοη 
ἐπὶ γούνασι, 1 αρρεατς (λαέ ἴ]ιο εἰαίαο οἳ 
πε σοᾶάἆεςς ννα5 ἵπ α 5Η Ηπσ Ῥοδέαπο. Όεε 
Ῥίταρ. ΧΙΤΙ. 1. Τῆς ᾿Αθηνᾶς τὸ ξόανον 
νῦν μὲν ἑστηκὸς ὁρᾶται, Ὅμηρος δὲ καθή- 
µενον ἐμφαίνει' πέπλον γὰρ κελεύει θεῖναι 
᾿Αθ. ἐπὶ γούνασιν. Πολλὰ δὲ τῶν ἀρχαίων 
τῆς ᾿Αθηνᾶς ξοάνων καθήµενα δείκνυται. 
0«οπιρατε, Ἠονενεν, Ῥαμδαπ. Ι. 94. ῬΗΠ. 
Ν.Η.ΧΧΧΙΥ.8.-- ἠὔκόμοιο. Τπε5γποπγπι 
ἐὐπλόκαμος οσοισ5 Ιπ 0. Η. 41. Όοπιρατο 
Τήρα]1, Εες. Ι. 5. 26. 

90. βοῦς ἥνις }εατίπα Ἰείετε, [ον 
ἥνιας, αςς. Ρ]. ἔτοπι ἦνις, ΝΥΠΙΕΠ 15 ἀετινεᾶ 
{νοπα ἔνος, α γέαΓ. 

94. ἠκέστας. ῥοα]ο]. ἀκεντήτους, ἆδα- 
µάστους. Ῥοείῖοε {ου ἄκεστος, ἴτοπι κεν- 
τέω, αΜἰπιιῖο. νε Ἰανο αἶ5δο κέστος, ΤΠ. 3. 
214: πολύκεστος, Τ. 97]. ΟΕ ιο σοη- 
ςίγαο(ῖοπ 1Π {πο πεχί οἸαπδε, 5εο οἩ ΤΠ. Β. 
72. 

100. ι]φο ἐξέμμεναι, απᾶ 5ο ἨΗογπο; 
Ῥαέ οοππραγε ΤΠ. Ῥ. 644. 896. 5. 412. 0. 
157. Ὅ. 105. εἰ Ῥαδεῖπι, 

108. με ῬΒεμο]αςέ τρμῆγ απἀετείαπάς 
δὲ, ἵω 1ἱ5 Ἰπα, {ου γάρ. 3εε οἩ Ἡ. Α. 200. 

112. ἄνερες ἔστε, κ.τ.λ. Τπε νονᾶ 
ἀνὴρ ἵ5δ Ἠετε α5οᾷ επιρΠα{Ισα]]γ: απᾶ 5ο 
τἱ πεππεπν ἵπ Παπ: ν]λεποο ΟἼσετο 
(Έαςδο. Θπ5ί. ΤΙ.) ἀετῖνες οἶγίμς α εἴτο. 
ΤΈπις Ἠετοᾶ. ΥΠ. 910. Δῆλον ἐποίεον τῷ 
βασιλεῖ, ὅτι πολλοὶ μὲν ἄνθρωποι εἴεν, 
ὀλίγοι δὲ ἄνδρες. Όοπιρατε 1 βαπῃ. ἵν. 9. 
2 Βατ. κ. 12. 1 Οοτ. Χαν]. 19. 

1156. ἑκατόμβας. Ῥεε οπ Ἡ. Α. 6δ. 
117. τύπτε. «Φἴγμο]ξ, εαί αφαϊπε. 399 

Ἐτοροτί. ΠΤΙ. 15. 95. Γι [ετῖο πιᾶος τεεία 
Πιεπίε ρεᾶςε. 

118. ἄντυξ. Ῥε]μο]. νῦν ἡ περιφέρεια 
τῆς ἀσπίδος. Φε οἩ ΤΠ. Ε. 2962. Ἐνπεδίῖ 
ΟΏ56σνες, (ας {ῖ5 πε 15 ἵπ εχρ]απαίοςγ 
αρροβίῖοτ νηί] δέρµα κελαινὸν Ιπ ἴπο ϱγε- 
εεάῖης. ἘΕπδίαίμῖας απἀοχδίαπάς θέεν Τον 
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Γλαῦκος ὃ Ἱππολόχοιο πάϊς καὶ Τυδέος υἱὸς 

ἛἜς µέσον ἀμφοτέρων συνίτην μεμαῶτε µάχεσθαι. 120 

Οἳ δ) ὅτε δὴ σχεδὸν ἦσαν ἐπ᾽ ἀλλήλοισιν ἰόντες, 

Τὸν πρότερος προσέειπε βοὴν ἀγαθὸς Διομήδης" 
/ 9 ο 5 /΄ - .] ΄ 

Τίς δὲ σύ ἐσσι, φέριστε, καταθνητῶν ἀνθρώπων; 

Οὐ μὲν γάρ ποτ᾽ ὅπωπα µάχῃ ἔνι κυδιανείρῃ 
Τὸ πρίν’ ἀτὰρ μὲν νῦν γε πολὺ προβέβηκας ἁπάντων 1250 
κι θά ΜΕ ὃ λ ον .) 3! 

Σῳ θάρσει, ὅτ᾽ ἐμὸν δολιχόσκιον ἔγχος ἔμεινας. 
-Ὁ - 3 

Δυστήνων δέτε παῖδες ἐ ένει ἀντιόωσιν. [ 

Εἰ δέ τις ἀθανάτων γε κατ οὐρανου εἰλήλουθας, 

Οὐκ ἂν ἔγωγε θεοῖσιν ἐπουρανίοισι µαχοίµην- 
Οὐδὲ γὰρ οὐδὲ Δρύαντος υἱὸς, κρατερὸς Λυκόοργος, 190 

Ν τ ϱ ε - ) ”/ . 
Δὴν ἦν, ὅς ῥα θεοῖσιν ἐπουρανίοισιν ἔριζεν 
ο / / ’ 

Ός ποτε µαινοµένοιο Διωνύσοιο τιθήνας 

περιέθεεν, απᾶ αἀάποες {πο Ῥαβδασε Τη 1]]αβ- 
ἐπαοι οἱ Όιε ἀσπὶς αμφιβρότη. Ὀ6ε οἨ 
1]. Β. 989. 

119. Γλαῦκος δ' Ἱππολόχοιο πάϊς κ.τ.λ. 
Τ1ϊς Ῥεπα(]α] ορίσοάο οἳ αασοας5 απιᾶ 
Ῥϊοπιεά Ίας Ὄεοη τερεβίεᾶΙγ ομ]εοίεά {ο, 
35 ἴοο Ίοης [ος ΙπδεγᾶοἨ Τη ιο Ἠθαί οί α 
5ενετο επσασεπ]επέ, απᾶ α5 Πανίπρ ποίμῖηπς 
{ο ἆο ννέ]ι ἐἶνα πιαῖπ αοὔίοπ οἱ {λε Ῥοεπῃ 
απᾶ, αοοογάἹπσ]γ, 5οπιθ πιοίετη οτῖῖσος Ἰανο 
οοπφϊἀοτοά 16 α5 {πο νγοτ]ς οἱ αποί]ετ Παπά. 
Ίε πιαγ τεπιαχ]ς, Ἡονεγεν, νί Ειδία- 
ας, ἐλαῦ ἐἶιο Ῥαδίο Ἠπά τε]αχαοά προῃ εἶα 
ἀερατίατο οἳ Ἠεοίου, απά ἐμαί (5 Ῥ]εαδῖπσ 
Ἠ]ε(οτ]σα] τε]αέῖο 15 ΠαρρΙ]γ Ιπίγοάασεᾶ {ο 
τε]θνο {πο αἰίοπίΙοηπ ΟΕ {ο τοβάἆςν, νΥΠΙο]ι 
Ἠα5 δει 5ο Ίοης επσασεά νη(Ἡ {πο ἀϊδογάςστ 
απᾶ ὑαππσ]έ οἱ {πο ναν. Απά ἔλοαιρῃ {Πῖς, 
απά νε οἴ]νεσ ερίδοἆες Ἱπ {πο Τ]αά, πιαγ 
ποῦ, Ρ6ΓΊαΡ5, Ὦο αΏ5ο]ι{ε]γ πεσεββαχΥ {ο {πε 
τηαῖπ 8Ο/ΊΟΠ, {ΠεΥ ατα ὮΥ ΠΟ ΠΊΘΑΠΒ πποοῃ- 
πθοείεᾶ πη(Ἡ 16; αἲ ἴπο βαπ1ο {πιο (Πα ἴΠ6Υ 
εχΗϊβῖς α Γαποῖ]]ατ ἀἱδρ]αΥ οἱ ἴἶχε ΠΙΩΠΠΕΤΕ, 
απᾶ οπδίοπ]ς, απά {εε]ῖπρς, ο{ αποϊεπύ 4ππςβ. 
Τμα8 γνε τηαΥ οο]]εοί {γοπι ἐΠῖ5 απά 8εγΥετα] 
Ῥαββαρες ἵπ ἨΠοιπετ, θ]ιαῦ 16 γνας νετγ αδυα] 
Τη ἴλεςο έἶπῃες ΤΟΥ {έο οοπιρα{απίβ {ο οπίες 
Πίο οοπγογβα{ῖοης Ῥε[οτο {ευ εηρασεᾶ ; 
απᾶ {1ο Ἰεηπσίῃ οΓ {ο παντα νο ΠιαΥ Τεᾶ- 
41Ιγ Ὦε αασοιπίεά {ος ἵπ {πε Ῥγεδεπί Ἱπ- 
5ίαπσα, ὮΥ ο Ιπίοτοςί πνμΙοὮ 16 οχοϊ(ες 1π 
Ἠϊοπιεά. Όπο ψοπ]ά ἐπ]π]ς, αἲ Ἰεαςί, (πα 
{πε Βαπιε ἀῑσπ]έγ οἳ 5ίγΊ6, ἐἶλε β8απ1ο Ῥεααίγ 
οἳ εχρτεβδῖοη, απά ἴ]ε Βαππο βἰγοηρί] οί 
Ρεπῖαδ, υγπ]ο 15 ομβεγναὺ]αο ἵπ ἐπὶ απἆ 
ενοτγ οίπεις ρατί οἳ Ηοπιεχ, ποπ]ά ο α 
βιήΠοῖεπό Ῥτοοί οἱ 165 απθ]επ{ΙοΙίγ. Απά 
ἔπε Β4Π1θ πῃαΥ Ῥο απίά οἳ λα ΙπίθννΙανν 
Ῥεένοεεπ Ἠθοίοτ απᾶ Απάτοπιασᾖο, νηῖσ]ι 
Ἠᾳ5 ποί αοσείμεν 65οαρεά α βΙπηῖ]αχ Ἱππρι- 
ἐαίοη. 
: 128. εἰ δὲ τις ἀθανάτων. 396 οἩ ΠΠ. Ε. 
27. 

199. οὐκ ἂν ἔγωγε κ.τ.λ. Τηϊ5 ἀεο]α- 
ταΏῖοι οἱ Ὠϊοπιεᾶ, πΠο Ἰναά ]αδί νουπάεά 
Ώννο οἱ ἴε ροᾷ8, αΡΡοΔΙΡΘ βοπιεν/]αί Ἱῃ- 
οοηβϊδίεπί» Ῥαέ, Ῥο 16 τοπιεη]βεγε, 115 
{ογππες οοπάαού Ἠαά Ῥεεπ Ιπββραίεά Ὦγ 
Μίπεννα. 

191. δήν. εε ΟἨ ΤΙ. Α. 416. 9ο αραϊπι 
Ἱπίνα ν. 199. 

199. Διωνύσοιο τιθήνας. ΊΤ16 πες οί 
Ἅασολαις, οὐτΙΠΙΟΠΙΥ οπ]]εά {σσ ᾖβαοσ]α. 
Φεο Ἐππῖρ. Βασσ]. ῥαθεῦπ. ΤΗο ορίπῖους 
οἱ πιγί]ο]οσῖθί5, τοβρεσίῖης ἴ]ε πχβες έο 
ν/Ἠοπα ἐμο Ἱπίαπό σοὰ Ίναςδ ρῖνοι αἴίεν Ηΐ5 
ἀε]ῖνενγ {τοπι πα {Πῖσῃ οἱ δᾳαρῖίεν, αὖα 
πιαίογ]α]]γ ἀιπετεπί, Ονῖά (Εαβί. Υ.) αστεος 
νηίᾗ ΑΡροϊιοάοταςθ ἵπ οοπιπέήπσ Ἠϊπι {ο 
Ώπο Ηγαάςες, απά Επῖρίιάες αδεῖσης Πίτα {ο 
Ώπτοο, ἴπο ἀπαρ]λίετ οἳ έχε τῖνεν Ασ]ο]οις. 
Αρα/ῃ, 16 Ιβτε]αζεά Ὦγ ]μαοῖαη, ἐ]αέ Ίο ννας 
{ταπβρονεά ὮΥ ΜετοιΙΣΥ {ο Άγρα, α οἵίγ οἳ 
Αταρία, νπετο Ἠθ ν/α5 εἀποκίεὰ ὮΥ ἴἶια 
ἨΥΠΙΡΗΘ, απά Ὕπεποε Ἡο 15 5βαρροδοά ὮΥ 
80ΠΠΘ {ο Ἠανο ἀετῖνεᾶ Ἠϊ5 Παπ1θ. Οίπετς, 
ΟΠ έ]ιε οοΠίΓΑΣΥ, ἀεάασε 16 {ποπ ἴ]ε {αΡ]α 
οἱ 5 Ρϊτί]: ἀπὸ τοῦ νύσσειν Διὸς µηρόν. 
ΤΈ]ο ΆΝγδα α,ογο τε[εγγεὰ {ο οπηπού, Ἠονν- 
ενεΥ, Ῥε {με Ῥίασο ππεπῖοπαςὰ 1π {5 ραδ- 
βασο, πΥΠΙοὮ να ἵπ {ο ἀοπιπΙοης οἱ ΤΥ- 
οπγσα5, απᾶ, οοπδεαεπ{]γ, α οἵίγ οἳ ΤἨταςο. 
Μο Ιπβι]έ ν/ΠΙοἩ {πε σοὰ τοσεῖνεᾶ {ποπα 
Ίειχριβ, α8 λε αβο[ῖοπ οἱ Ἠῖ5 πνοσεΠΙρ, 
Ἀπά {πο ἀεβίγασίοὮ οἱ αἰἱ έλα νῖπες ἵπ Ἠ18 
ἀοπΙΠΙοΏ8. Ἠοπιεγ αβδῖσης {ο Ἠϊπι {μα 
ριπ]Ἠπαοπίέ οἱ ῬΗπάπεςς, αβηττηῖης λαί Ίο 
τηπάο α ν]ο]επί αἰἴίπε]ς προ πο σοὰ Πϊπι- 
5εΙ! απά Ἠ]5 ἨΠΠΓΒ6Β, απᾶ ἄτογε Ἠῑπι {οΥ 
τοίασαο Ιπίο ἴπο Ῥοβοπι οἳ ΤΠείς. ΈΤ]α 
πιγίλο]ορβῖ8ί5 γε]αίο, (αΐῦ Ῥεῖηπσ ἀερτῖνεᾶ Ὦγ 
Ῥασεπιαβ οἱ 15 ΒΕΠΒΟΒ, Ἠο Ἰῑ]]εά 5 5οπ 
τγας, απά οιί οῦ Ἠ5 οὔτ Ἰορς, ταϊδίακίηπς 
ἔπεπι {ου νΙπε-δίπππρς; απά {λμαί αἱ Ἰα5έ, {ο 
Άβρεᾶδε {μα ροά, Ἠο νναδ Ῥαΐ ίο ἀθαίῃ ὮΥ 
Ἠ15 ο βιρ]εοίδ. Όθε Ἠεγπο ο Αρο]]οᾶ. 

Ἑ 
. 
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Σεῦε κατ᾿ ἠγάθεον Νυσήϊον' αἱ ὃ) ἅμα πᾶσαι 
Θύσθλα χαμαὶ κατέχευαν, ὑπ ἀνδροφόνοιο Λυκούργου 

Οεινόµεναι βουπληγυ Διώνυσος δὲ φοβηθεὶς 1956 

Δύσεθ᾽ ἁλὸς κατὰ κῦμα, Θέτις ὃ ὑπεδέξατο κόλπῳ 

Δειδιότα" κρατερὸς γὰρ ἔχε τρόμος ἀνδρὸς ὁμοκλῃ. 
-- ν ια, ΣΣ. κ εἰ”. / Τῳῷ μὲν ἔπειτ ὀδύσαντο θεοὶ ῥεῖα ζώοντες, 

- ον 

Καί µιν τυφλὸν ἔθηκε Κρόνου παῖς, οὐὸ ἄρ᾽ ἔτι δὴν 
..ἡ .) - - 

Ην. ἐπεὶ ἀθανάτοισιν ἀπήγθετο πασι θεοῖσιν. ν] 
140 

Οὐδ' ἂν ἐγὼ µακάρεσσι θεοῖς ἐθέλοιμι µάχεσθαι 
Εὶ δέ , .) νά κ] ’ ο Ν Σδ 

ἰ δέ τίς ἐσσι Ώροτῶν, οἳ ἀρούρης καρπὸν ἔξουσιν, 

΄Ασσον ἴθ', ὥς κεν θᾶσσον ὀλέθρου πειραθ᾽ ἵκηαι. 
ο] - { 

Τὸν ὃ αὖθ᾽ Ἱππολόχοιο προσηύδα φαίδιµος υἱός' 

Τυδείδη µεγάθυµε, τίη γενεὴὺν ἐρεείνεις : 145 

Οἵη περ φύλλων γενεὴ, τοιήδε καὶ ἀνδρῶν. 

ΒΙΡΙ. ΤΤΙ. δ. ρ.571. ἨΗγσιη. ἘαΡ. 192. 242. 
Ρἱος. Φα. ΤΠ. 65. Μιδστ. αἆ Έτν. Ώ]εΡ. 
92/. 

194. θύσθλα. ὮἘΕπδίαίῃ. οἳ μὲν τοὺς 
κλάδους, οἱ δὲ τοὺς θύρσους, ἔνιοι δὲ 
πάντα κοινῶς τὰ πρὸς τὴν τελετήν. 
Ἠσογπε Ἰαβί]γ Ρτοίενς {πο Ἰαέζετ Ιπίεγρτεία- 
Ποπ. Ῥεε Βε]μποεῖᾶ. Ἰμεχ. ἵη ν. 

1956. βουπλῆγι. Ἠ/] απ οἳ-ησαΙ. ΤΠ 
σ]λαί {οἱ]ουνς, Ιέ Ίας Ώθεπ 5ασσεδίιεά {πα 
ἴπογο 15 απ αἱ]οσοτίσα] αἱ]αδίοη {ο έμο πε- 
οοβςῖίγ οἱ ἀῑ]αέϊης νήπε ν(Ἡ υναίετ, ἵπ οΟΠ- 
5εφιιεπος οἱ ἔ]ε 5οαγοῖεν Ἱπάπεθά Ὦγ πε 
ἀθναφίαίῖοπ οοπιπηϊθίοᾷ Ὦγ Τιγεινσα5, 

198. θεοὶ ῥεῖα ζώοντες. «Ὀἱὶ [αοϊζὸ 8ει 
Ὀεαίὸ οἰτεπίε. ἨΜΙίοη 56εΠ15 {ο Ἠανεα Ἰαά 
Εις ἵπ Ἠΐ5 6γο, ἵπ Ῥ. Ἰι. 11. 862. Ίου 
τοἰ]έ Ὀγίπα πε «οοπ Το ἐἶαί πει ωοτίά οἱ 
ζἱᾳμή απ θΙῖίξε, απιοπᾳ ΤΠο σοᾷ8 νο νε αὖ 
ε35ε. ἘοΡΕ. 

149. οἳ ἀρούρης κ. ἔδ. ἈΒϊπιοπίάες αΡ. 
Ῥ]αίατεΙμ, γταρ. ΙΧ. 19. εὐρυεδοῦς ὅσοι 
Καρπὸν αἰνύμεθα χθονός. Όοπιρατε . 
Ἐ. 94]. 

149. ὀλέθρου πείραθ. ἘΤΠαί 16, ὄλε- 
θρον. 5ο ασαϊπ Ἡ. Η. 402. απᾶ εἰδενπενο. 
5οο οµ ΤΙ. ΓΡ. 291. Μαΐι. ατ. αντ. 5 400. 6. 
Ῥεπί. απ. Ρ. 4605. οἩ «Ἠ5εμ. ΤΠεὺ. 698. 

146. οἵη περ φύλλων κ.τ.λ. ΤΠθ 
χθΔ4εΥ, νο Ἠα5 56ΕΠ 60 ΠΙΑΠΥ Ῥαξδᾶσες 
Ἰπαϊίαέοᾶ {γοπι ἨοπιαΥ ὮΥ 5αοσθεάῖπσ Ῥοεί5, 
ννϊ]] πο ἀοαδέ Ῥο ῬΡ]εαδεά {ο 5εο οπΠ6 οἱ απ 
αποϊεπέ ροεέ, πνἨῖομ Ἠοππευ ας Ίοτο ἀπηῖ- 
ἐαέοὰ. Τμϊ5 15 α {γασπιεηί οἱ ΜΤπδερα5, Ρ6- 
ςογνοᾶ Ὦν ΟἸεπιεῃπς ΑΙεχαπάτίπας, Βίτοπ. 
Ι. Ὡς δ' αὕτως καὶ φύλλα φύει ζείδωρος 
ἄρουρα, "Αλλα μὲν ἐν µελίῃσιν ἀποφθίνει, 
ἄλλα δὲ φύει Ὡς δὲ καὶ ἀνθρώπου γενεὴ 
καὶ φύλλον ἑλίσσε. ΊΤΠοασα 5 «οΠ]- 
Ρατίδοι Ρε ]αςίὶγ αἀπηίτεᾶ {ου 1ὲ5 Ῥεα{γ ἵπ 
ἰμῖ5 οΕνίοις αβρΡ]σαίΊοη {ο ἴ]ε τηοτίαΠέγ 
απά βαοοθββίοη οἱ Ἡππιαιπ Ιῇα, 16 56εΠ15, 

Ἠούψενετ, ἀεξισπεᾶ ὮΥ ἴπε Ῥοεί ἵπ {5 
Ρ]ασς, 35 α ΏγοΡετ επ]ρ]επι ΟΓ {ηε {ΓαΠΕΙΟΥΥ 
βίαΐέθ, πο οἳ πε, Ῥαέ οἱ {απηϊ]]εςΣ πνΠίέΠ, 
Ῥεῖησ Ὦ} ἐπεῖτ παϊς[οτίαπεςῬ ος {ο]]1ες {α]]επ 
οἨ ἀεσαγεᾶ, ἆο ασαῖπ, ἵπ α Παρβρῖεσ Β6ΛΡΟΗ, 
γευ]νο απᾶ Πουτ]5]ι 1η {Πο {απιο απά νυ]γαιες 
οἱ (είν ροβίετῖίγ. ἴπ 5 5εη5ε 16 15 α 
ἀτοσί αΠΕΥΥεΣ {ο Ὕναί Ώϊοπιεᾶ Ἠαά αδκεάὰ, 
α5 νε]] αξ α Ῥτορεν Ῥτείαςε {ο ναί α]αι- 
οἱ5 τε]αίες οἱ Πΐ5 ον {απ]γ, πΠΙσΙ, Παν- 
Ἰπσ Ῥοεπ εχαποί Ιπ ΟοτΙπ{Η, Παά τεεογεγεᾶ 
πεῖν Ἠ{ε 1π Ἰμγοῖα. ῬοΡΕ. Τί 56επΙ5 πας] 
ποσο Ρτοβαβ]θ, πονενες, έλα ἨΤαδεσας ννα5 
Ῥοβίετίου {ο Ἠοππετ. Ἰ/α ΠΙΑΥ «ΟΠΙΡ4ΤΕ αἱξο 
ΑπδίορΠ. Αν. 085. ὌΑγε δὲ φύσιν ἄνδρες 
ἁμαυρόβιοι, φύλλων γενεᾷ προσόµοιοι, 
᾿Ολιγοδρανέες, πλάσματα πηλοῦ, κ.τ.λ. 
Ἐππίρ. Εγαφπ, αρ. Εἰωαγοι. ἄε (οπεοίαῦ. 
Κύκλος γὰρ αὐτὸς καρπίµοις τε γῆς Φυ- 
τοῖς, Θνητῶν τε γενεᾷ τοῖς μὲν αὔξεται 
βίος, Τῶν δὲ φθίνει τε κἀκθερίζεται πά- 
λιν. Οἷο. Ρ]Πἱρ. ΧΙΙ. Ἠἱ εεππρεν Ποτεί: 
σίας ειορεδῖέ σα. Ἠεποο 35ο βΙΠΙΟΠΙάΕ5: 
Ἓν δὲ τὸ κάλλιστον Χῖος ἔειπεν ἀνήρ' 
Οἵη περ φύλλων κ.τ.λ. Ῥοπιενλαί οἶ- 
πη]]αν 15 Ἠοταί. Α. Ῥ. 60. ὔι ζω [οὐ 
Ώγοπο8 πιμίαπίαγ ἴπ απποβ, Εγίπια οααιπές 
ία οεγνογαήι τείις πίεγί αἴα», Εί Ποεπωπι 
γίΐι Πογεπί πιοᾷο παία οἰφεπίφια. Ίπ 1ο 5α- 
ογεᾷ νπ]ῖπσς ςΙπηῖ]ατ οοπραγίδοη5 αΏοιπά. 
μας Ῥεα]πι ο]. 16. ΤΧΧ. "Ανθρωπος 
ὡσεὶ χόρτος αἱ ἡμέραι αὐτοῦ. ὡσεὶ ἄνθος 
τοῦ ἀγροῦ οὕτως ἐξανθήσει. Ότι πνεῦμα 
διῆλθεν ἐν αὐτῷ. καὶ οὐχ ὑπάρξει, καὶ 
οὐκ ἐπιγνώσεται ἔτι τὸν τόπον αὑτοῦ. 
Φίχας, ΧΙΥ. 18. Ὡς φύλλον θάλλον ἐπὶ 
δένδρου δασέος, τὰ μὲν καταβάλλει, ἄλλα 
δὲ φύει οὕτως γενεὰ σαρκὸς καὶ αἵματος, 
ἡ μὲν τελευτᾷ, ἑτέρα δὲ γεννᾶται. Όοπι- 
Ρατε 1 0Ἠτοῃή. αχὶσ. 15. Ἐ5.κο. δ. 1οῦ νΙ. 
4. χὶν. 9. ]5α]. κ]. 6. ᾖατηες ἵν. 14. 1 Ρεΐ. 
1. 24. απά εἰδεν]ετο. 1ΙΠ πεδε βεγετα] 
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Φύλλα τὰ μέν τ᾿ ἄνεμος χαμάδις χέει, ἄλλα δέ ϐ) ὕ 
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Τηλεθόωσα φύει, ἔαρος ὃ ἐπιγίγνεται ὥρη' 
Φ ” - 9 ς 9 ΄ ς .. } / 
Ὡς ἀνδρῶν γενεὴ, ἡ μὲν φύει, ἡ δ ἀπολήγει. 

Εἰ ὃ᾽ ἐθέλεις καὶ ταῦτα δαήμεναι, ὄφρ᾽ εὖ εἰδῃς 
Ἡμετέρην γενεὴν, πολλοὶ δέ µιν ἄνδρες ἴσασιν. 
"στι πόλις ᾿Εφύρη μυχῷ ᾿΄Αργεος ἱπποβρότοιο, 

ΑΔ 
Ἐνθάδε Σίσυφος ἔσκεν, 

» - 

ὃ κέρδιστος γένετ᾽ ἀνδρῶν, 

Σίσυφος Αἰολίδης' ὃ ὃ ἄρα Γλαῦκον τέκεθ) υἱόν. 

Αὐτὰρ Γλαῦκος ἔτικτεν ἀμύμονα Βελλεροφόντην. 155 
- α) ν 

Τῷ δὲ θεοὶ κάλλος τε καὶ ἠνορέην ἐρατεινὴν 
” 3 / [ὸ - 9 , -- 

Ώπασαν' αὐτάρ οἱ Προῖτος κακὰ µήσατο θυμῳ 

Ὃς ῥ ἐκ δήµου ἔλασσεν, ἐπεὶ πολὺ φέρτερος ἦεν 

᾿Αργείων' Ζεὺς γάρ οἱ ὑπὸ σκήπτρῳ ἐδάμασσε ργείων' 7εὺς γάρ Ίπτρῳ ἐδάμασσε. 
Τῷ δὲ γυνὴ Προίτου ἐπεμήνατο, δῖ "Αντεια, 160 

Κρυπταδίῃ φιλότητι µιγήµεναι' ἀλλὰ τὸν οὔτι 

Πεῖθ) ἀγαθὰ φρονέοντα δαΐφρονα Βελλεροφόντην. 

“Ἡ δὲ ψευσαµένη Προῖτον [βασιλΏα προσηύδα' 
Τεθναίης, ὦ Προῖτ᾽, ἢ κάκτανε Βελλεροφόντην, 

Ὃς μ’ ἔθελε φιλότητι µιγήµεναι οὐκ ἐθελούσῃ. 105 

Ὃς φάτο" τὸν δὲ ἄνακτα χόλος λάβεν, οἷον ἄκουσε. 

Κτεῖναι μέν ῥ' ἀλέεινε, σεβάσσατο γὰρ τόγε θυµῳ: 
Πέμπε δέ µιν Λυκίηνδε, πόρε ὃ ὅγε σήµατα λυγρὰ, 

Ἰηδίαηοςς, ία αρρΗσαξῖοπ οἱ 1πθ αἴπι]]ο 18 
βοτπεν]λαῦ πποτο σεπετα] (Παπ ἵη Ἠοπηε». 

148, ἔαρος ὃ) ἐπιγίγνεται ὥρη. Τηϊ5 
15 ρατεπί]είίσα], Ῥεϊπς, ἵπ {ποῦ, οᾳπἱνα]οπῦ 
(η ἔαρος ὥρης ἐπιγιγνομένης. Τπ ογάου 
ἐλαί φύει, τεροαίεὰ Ιπ {λε ποχί νοΥ5ο, πΙαΥ 
τεἰαῖη 15 ααίῖνο βΙρηϊΠοαίῖοῃΠ, Ἠεγπο 51/- 
ΡΙε5 {λε οοπβίγαοίῖοα (Πας: ἡ μὲν φύει ἄν- 
δρας, ἡ δὲ ἀπολήγει Φύειν ἄνδρας. Ἔ]ο 
νετΡ 15 οη]γ Ραββῖνο ἵπ {πο αοτὶδύ απᾶ ία 
Ῥογίθοί. ΙΝ πε θεπίϊπιοπί, ΟΟΠΙΡΑΥΘ 
Ένοσ]ες. Ἱ. 4. 

150. εἰ ὃ' ἔθέλεις κ.τ.λ. δ πιαδέ 
βαΡΡΙΥ δάηθι, λέξω, οὗ 8ΟΠ16 56] Ἰνοσά, α 
ινε αροἀοβῖς 15 γναπΏης. Οπηϊρεῖοης οἱ 415 
Ἰϊπᾶ ατα νετγ {εφποπί, απᾶ νγεχο ΡΥΟΡΑΡΙΥ 
τεπιοᾶ]εά ὮΥ α 5ἰσπίβεαπέ Ἰοο]ς, οἨ {με ϱε8- 
έτε οἱ έλα 8ρεακοτ. Ῥεο 4ἶδο οἳ Ἡ. Α. 195. 
τ. 50. 

161. πολλοὶ δὲ κ.τ.λ. Εῑδὶ επι πισιηι 
πιο. οὐβογιή ἐ8ύ. 

159. ᾿Εφύρη. 1ὲ νναθ ἴἶο 64Π19 Ψ]Ιο] 
γης α[μεγννατάς οα]]εᾶ Οοτἰπί], απᾶ Ἰαά 
Όλα παπιο Ιπ Ἠοπιογϐ Ώππο, 45 ΑΡΡΘΑΥΒ 
{τοπι Ἠϊ5 Οαία]οσαο (ΤΙ. Β. 570). ῬοΡΕ. 
Πο Ῥχορετ Ἱπιρονί οἳ έἶιε πνοτᾶ μυχὸς 15 απ 
ἐπιραγά γεσεβε, 35 ἵπ ΤΙ. Χ. 440. Ῥο ἵπ Ειτῖρ. 
Ογε]ορ. 290. γῆς ἐν Ἑλλάδος μυχοῖς. ΤΠ 
Μ]8 Ῥ]ασε, ΟΝΕΥΕΥ, μυχὸς ΄Αργεος ἵ8 βἶπι- 
ΡΙΥ α ρετὶρῃταςίς {οΥ {ιο Βεἰοροππεβις. 

169. κέρδιστο.. Ἠοταί, Θαΐ. 1. 9. 9]. 
Τα{ον Πε ῥίεηρλας. ῬοἩ να ἴ]λο ϱοπεγα] 
ορίπῖοι οἱ απθϊαυ(γ ὙπΠεποε Εαδίοίμῖας 
οἈξοσνες, {μαί ἱαισά5 πδεςῬ α ννονά οἱ απι- 
Ῥΐσιοις Ἱπιροτί, λαέ ηα πιαΥ ποί αΠεοί ένα 
ΠΙΘΠΙΟΣΥ οἳ Π]5 αποεδίου, 

155. ἈἙελλεροφόντην. ὨἨο ἰοοῖς (ιβ 
ΏΙΠΘ, Βελλήρου φονεὺς, αἴἴεν ἔἶπε παγάθΥ 
οἱ Πὶ5 Ῥτοίπον ΒΕΒΠΙΕΕΟΒ, Ιπ οοΠβε(πεηζθ 
οἳ ννΠΙο] ο Ποά {ο ο σουτ οἱ Ῥγωίας, 
Κῑπσ οἱ ΑΙΡΟ5. ὮΗΙ5 οτἰσίπα] ἨβΏ]θ νναβ 
Ἠϊρροποιςδ. ὮΤΠο Πϊδίοτγ οἳ ἰΠῖς γοπης 
Ἠετο Ἠαςδ Ῥεεπ περεαίεᾶΙγ Ροϊηίεά οιί, α5 
Ῥομτίης , 5ίΥΟΠΡ τεδεπηΡ]αποο {ο ἰαί οἳ 
1 οβερῇ αἱ {ιο οοατί οἳ ΕΠαταοὴ. 

159. ἐδάμασσε. Ῥα]. αὐτούς. 
160. δι "Αντεια. λα ναδ οα]]οᾶ αἱξο 

ἐλοπούαα ὮΥγ Ἐπτιριάςβ απά οἴ]ιους. Όσο 
Ἠεγπο οἩ Αρο]]οᾶ. ΤΙ. 2. 1. Ρ. 277. Ἔϊια 
ερΙίμεί ὅδτα 15 πιετε]Υ θεαι{γωῖ. Θθε ϱἨ ΠΠ, 
Α. 92. 

164. τεθναίης. Έον τέθναθι. Α5 1 5]ο 
Ἠαά εαϊά, οΏβδεγνοας {με βο]ο]αβί, εἰ βούλει 
ζῆν, ἐκεῖνον ἄνελε, Ππαπιαίίηςσ {λαέ {ιο Ἰϊ{α 
οἱ Ῥτορίας Ἠπιδε]{ ννας Ἰπ ἀαησεν, 

167. τόγε. Ῥεῖ]. τὸ κτεῖναι αὐτόν. Τε 
τος οἱ Ποδρι(α]Ιόγ νοπ]ά Ένας Ίανα Ῥθει 
νιο]αίεᾶ. 

108. σήµατα λυγρά. Ἰοιγηγιζ εἶαγασ- 
ίσον. μενα Ἠαδ Ῥεεπ οουβιάεταρἰε οο- 

ρο 
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Γράψας ἐν πίνακι πτυκτῷ θυμοφθόρα πολλὰ, 
Δεῖξαι ὃ ἠνώγει ᾧ πενθερφ, ὄφρ) ἀπόλοιτο. 170 

Αὐτὰρ ὃ [η Λυκίηνδε θεῶν ὑπ ἀμύμονι πομπῇ. 
᾽Αλλ) ὅτε δὴ Λυκίην ἵξε Ἐάνθον τε ῥέοντα, 

Προφρονέως µιν τῖεν ἄναξ Δυκίης εὑρείης' 

᾿Εννῆμαρ ξείνισσε, καὶ ἐννέα [2οῦς ἱέρευσεν. 

᾽Αλλ) ὅτε δὴ δεκάτη ἐφάνη ῥοδοδάκτυλος ᾿Πὼς, 175 
: ια 1 Καὶ τότε µιν ἐρέεινε, καὶ ἥτεε σῆμα ἰδέσθαι, 

5” ε/ ς - Δ η / 

Ο ττι ῥά οἱ γαμβροῖο παρὰ Προίτοιο φέροιτο. 
.] Δ 3 Ν -- Ν / ε. 

Αὐτὰρ ἐπειδὴ σῆμα κακὸν παρεδέξατο γαμβροῦ, 

{ΤΟΥΕΙΞΥ τοερεείῖηπς {ε παίατο οἵ ἴπεξε 
ομαχασίετς. ἜΤ]ο8ε νο αἀτοσαίε {πε οΡ]- 
πΊοη {ἐλαί αἱρμαρεῖσα] τίάης ναδ Ἱῃ- 
ΈπονΏ Ιηπ {1ο ασε οἳ Ηοπιεσ, απάεγείαπᾶ 
Ὦ} ἄπεπι εεγίαῖπ ΠἨϊετοσ]γρ]ῖο τερτεξεπία- 
Ώ1Ἴοπ5, Ισ] ννοι]άἀ Ιπάϊοαίε {ο «οραίες 
Έχε εδπιαίῖοη 1π ΥΠΙΟἩ ἴπο Ώεαχεν ας 
Ἠε]ά Ὦγ Βτωιας. ὙΓο]ίε,α5 Π]κεν]δε Ἠοοἆ 
η 5 Εβεαν οη Ἠοπετ, εκρ]αῖης {πεπα {ο 
ΤΠΘΑΠ ΒΥΙΙΡΟΙ6 οοπνεηοπαΙγ απάετείουᾶ 
ΡΥ α {αποῖ]γ, Όαξ νΥΙεὮ πο βίαηρες οοι]ά 
ἀεογρ]εν. Τε 15 ταίῃμεχ ἀήΠοι] {ο εοποεῖνε, 
Ἠούενεςσ, Ἠου ΑΠΥ θΥπιρο]σα] οπατασίετε, 
ςιήΠεἴεπ{]γ Ιπιε]Ισίρ]ε, οοι]ἀ Ὦο ἀεν]δεά, ἴπ 
ογἆεχ {ο «ΟΠΝΕΥ ἃ πἹεβεασο ο 5ο Ῥεοπ]ίατ α 
ηβίυτε α5 Όλαί οἳ Ῥγαίας, νη(Ἡ τεβρεοί {ο 
ν;/μ]οἩ {πεγο 5ΕΕΙΙ5 {ο Ἠαγε Ώθεπ ΠΟ Ργε- 
νῖοιβ απἀετείαπαϊπςσ Ῥείεεπ {Πε Ῥατίες. 
Ῥεβῖάες, 1έ 15 εετίαῖη, ἐπαί {Πε πογάς τηαΥ 
35 σνε]] τείεν, 1π {Πεπιβε]νες, {ο αἱρπαΡρείῖσαἱ 
38 {ο Πιετοσ]γρΒ]ο υτῖίπς, Ῥγον]άεά 16 «8η 
Ῥε Ῥτογνεά {]ιαί ἴπε {ουτηεσ νγας 1π εχἰσίεποθ 
βἲ ἴ]ε ρετῖοὰ 1π απεβδίοῃ. Απ ΕΧΡΤΕΒΞΙΟΠ 
βοππεν/ηαί βἰπ]ατ, ππεγε Τέ 15 ππαθβίοη- 
αΡ]ε (λαί αἱρ]αβεβῖσα] ν]ῆπσ 15 Ἰπεεπάεᾶ, 
οσσα5 1π Ονῖά. Αππον, ΙΤ. 19.7. Πίο Πἶπο, 
αἰ[ᾗοῖ[εε, Γωπευτία εἶφπα, {αδε]α: ΊΤαφμε πε- 
σφαίμγῖς οεγα τε[εγία πο. Νο, αἰλοαρἩ 
ἴπεγε 15 ΠΟ Ῥαβδασο ἵπ Ἠοππεν ΗΙπαβε]{, ὮΥ 
ψη]οὰ {πο Ροῖϊπό πΙΑΥ Ὦε ἀεοῖάεᾶ, ἴπετε 15 
5ιήἩεἰεπίέ Ῥτοοξ 1π οέες ντ]{ε (]λαί ντ]ίης 
ν/α8 Όιεῃ 1π δε, απᾶ {μαί Τὸ ννα5 αρρ]εά 
{ο {πε οτάϊπατγ ῬαχροςεῬ οἱ 16. ΘορΠο- 
165, {ου Ιηπδίαποθ (ΤΈταςᾗ. 157). πιεΠπίοης α 
δέλτον ἐγγεγραμμένην, οἳ ιογήέεη τω, ο 
Ἠετει]ες, νο να5 πεατ]γ «ΟΠ{ΕΠΙΡΟΤΑΣΥ 
νηία Βε]ετορμοΠπ. Ειτῖρίάες αἰἱσο (Η1ρ- 
Ρο]. δµ]. 8δΙ) 5Ρρεα]5 οἳ 4η ἐπιστολή, ος 
δέλτος, νυτ]ίθεη Ὦγ Ῥμεράτα {ο Τμεβεις, 
εἰσΗίγ γεατ» Ῥείοτε {πε Έτο]απ ναν; απά 
Τη {πο ορεπῖης ο {Πε Πτςδί ΤρΗϊσεπῖα, οἳ α 
Ἰείέετ 5επί Ὦγ ΑσΑΠΙΕΠΙΠΟΠ {ο ΟΙγίπΙπεξΒ- 
ία. ΌΤῃαι Ὑπρι πιαϊηίαϊπεᾶ α αἰπι]ατ 
οΡίπΊοἩ, ΤΙΔΥ Ῥε οο]]εσίεᾶ Ίτοπι Απ. ΤΙ. 
440. ΥΙ. Τ4. ΤΙ. 256: οἳ νΙσ] Ῥαξεασες 
Ώιε Όνο ἔοτππετ ατα αποίεᾶ Ὦγ ἨΤο]ίε Ηῖπι- 
βε]{, ἵπ Ἠϊ5 Βγοἰεβοππεπα, ἐλοαρἩ Ίο Ἱπαιρα{εβ 
Όιε ντ]ᾶπς οἱ 1ο ΒΙΡΥΙ {ο α {γ{ίπῳ πιείακε 

οἳ {Πε Ῥοεί. ΤΠε αὔονο αιήλονῖΠες, Ἠονγ- 
εγετ, ππαδί Ῥο οοηρῖἀεταά α5 Ῥαϊΐραβ]ε απα- 
ογοΠΙβίηΡ, ἵῃ ῬεΓ5οΠ5 νο Ίγεγε ππς]ι Ίποτε 
εαραβ]ε οἱ αβοετίαϊπῖηπςσ {πε {αοῦ απ νε 
οαἩ Ῥε αἲ {ε Ῥτεδεηί ἀαγ; οἵ {Πο ενἰάεπσε 
Ιπ Τανοισ οξί]ε πδε οἱ αἱρμαβείῖσα] ντ] ῖπς 
1π {πε ασε ο{ Ηοπιετ 15 οοης]αβίνθο. ε8 
Ῥεππ)5 Γγήπατη τοιμεπί, εἩ. ΧΙ. Ρ. 250. 
Τ]αί έἶιε νετΏ γράφειν ονἰρίπα!Ι]γ βἰσπίβεᾶ 
{ο “γατε, απᾶ ποῖ {0 αογίΐε, 15 απο. ὮῬε]ο]. 
Ύπεοςγ, ΥΠ. 18. γράψαι τὸ ξέσαι οἱ παλαιοὶ 
ἔλεγον. ἨΗεβγεΠ. γράψαι' ξέσαι, χαράξαι, 
αμύξαι. Όοπιραγε . Η. 187. Λ. 988. Ν. 
555. Ῥ. 5699. ΕΒπαί να {λε π5ε οἱ ντ]ῖτπςσ 
έπε ἸΙαΐΐέεν βἰσπϊβεαίῖοη σταἀυα]]γ Ῥτγενα]εά. 
Ἰλ)ο]ίε (Έτο]ερ. δ 20. ποίε) αβεῖσης Τί5 βτεί 
πδασο ΙΠ {Π15 5εη5ε, α5 σε] α5 {πο ποτά 
δέλτος, {ο 95οἨγ]ας απά Ῥϊπάαν: 5ο ναί 
Ώιετε σαη Ὦδ πο Ἱπιρτορτίείγ ἵῃ Ἠχίπς έλα 
ππεαπΊης {ο 16 1π Ῥορποσ]ες απᾶ Ειτῖρίἁες. 
ΤΈπετε 15 οπε οίπεν Ῥαξεασε (Ἡ. Η. 175), 
ν/πεγε {ο νετῷ σηµαίνω 15 πξεᾶ κε σή- 
µατα ἵηπ Η5 Ῥ]ασε, {ο ἀεποίε πε επατας- 
{ες επιρ]ογεά ὮΥ {πε τεσίαπ Ἰεαάετς, 
ν/ηοπα ἨἩἨοείος Ἠπά εἰα]]επσεά {ο κἴπσ]ε 
εοπαβαέ, {ο ἀϊδπσαϊδΗ {Πεῖτ τεβρεσίῖνε Ἰοίς. 
Ῥιέ, α5 ἵη {5 σᾳ5ε, αΠΥ τιατκ ναίενεν 
νιοα]ά Ῥε 5ι/Ποῖεπί {ου {πε Ῥπγροςε, 1Τὲ 15 οἳ 
νοτγ Πθ]ε ννεϊσΠί ον εἰεν εἰὰο οἵ ἴπε 
απεξίοη. Τῃε πίναξ πτυκτὸς, ον Το[άᾷεα 
{αβ]εί, ἵπ ννΏῖσ] {πεςδε οἰιατασίετ5 νγετε 0Ἡ- 
{ωϊπεᾶ, ννας ἵπ αἲ] ῬτοβαΡβΙΗῦγ α το]] ο{ Ρτε- 
Ῥαγεά 5ΚΙπ ου ρατο]ήπεπέ, πι νο {πε 
ΑβίαΠς ἄπτεεκ5 νγετο εατ]γ ασηιαϊπθεά ; 
απά ΕΙπη]]ατ {0 ἔλα δελτίον δίπτυχον ΤπεΠ- 
Ώοπεά Ιπ Ἠετοά. ΥΠΙ. 259. Ῥεε Βτεῆτη. 
Ο0Ε8. 5εοί. ΤΙ. ; ππετε 4115 επτῖοας 5αρ]εσί 
15 ποτε {Π11γ Πηνεβσαίεά απ ιο Ἠπιῖές 
οί α ποίε πν]] α]]ονν. 

174. ἐννῆμαρ ἕείνισσε. Επαδίαμῖας οἳ- 
8εγνες, ἰ]ιαί 16 ννας Τε ομδίοπι οἳ {πε απ- 
οἶεπίς {ο {ογρεατ αΠΥ Ιπαπ]τῖες ἴπ ϱΏ5ες οἳ 
Μμΐς Ἰπά, 1 νε {επι ἅαγ αἴθετ πείς 
αττῖνα]; απᾶά Ἱηείαπσθς {πε ο.5ε οἳ Ρατ, 
νηιεη Ἡε οαγγιεὰ οῦ Ηεῖεπ. Οίετς πανε 
βπρροβεᾶ ναί α 50]εΠΊΠ {εαςέ, οἳ πΊπε ἆαγς) 
ἀαναίοἨ, Ῥτεγεπίεά απ εατ]εν εχαπαϊπαξῖοπ 
οἳ πε ]είζετ». 
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Πρῶτον μέν ῥα Χίμαιραν ἀμαιμακέτην ἐκέλευσε 
Πεφνέμεν' ἣ ὃ᾽ ἄρ᾽ ἔην θεῖον γένος, οὐδ ἀνθρώπων, 180 

Πρόσθε λέων, ὄπιθεν δὲ δράκων, µέσση δὲ χίµαιρα, 

Δεινὸν ἀποπνείουσα πυρὸς μένος αἰθομένοιο. 
Καὶ τὴν μὲν κατέπεφνε;, θεῶν τεράεσσι πιθήσας. 

Δεύτερον αὖ, Σολύμοισι µαχήσατο κυδαλίµοισι’ 
Καρτίστην δὴ τήν Ύε µάχην φάτο δύμεναι ἀνδρῶν. 185 

Τὸ τρίτον αὖ, κατέπεφνεν ᾽Αμαζόνας ἀντιανείρας. 
- Ἰ 

Τῳ δ᾽ ἄρ ἀνερχομένῳ πυκινὸν δύλον ἄλλον ὕφαινε. 
’ - ώ 

Κρίνας ἐκ Λυκίης εὐρείης φῶτας ἀρίστους, 

Εἶσε λόχον' τοὶ ὃ οὔτι πάλιν οἶκόνδε νέοντο" 

Πάντας γὰρ κατέπεφνεν ἀμύμων Βελλεροφόντης. 190 

᾽Αλλ) ὅτε δὴ γίγνωσκε θεοῦ γόνον ἠῦν ἐόντα, 
Αὐτοῦ µιν κατέρυκε, δίδου ὃ᾽ ὅγε θυγατέρα ἥν' 
Δῶκε δέ οἱ τιμῆς βασιληΐδος ἥμισυ πάσης. 

Καὶ μέν οἱ Λύκιοι τέμενος τάµον ἔξοχον ἄλλων, 

179. Χίμαιραν. ΟΠΙππωγα να {εἰσηοᾶ 
{ο Ἠανο {με Ἰθας οἱ α οι Ργδα{μῖης Παπηςς, 
ἴιο Ῥοάγ οἳ α σοαΐ, απά {πε ἑα1] οἱ α ἀταροῃ, 
Ῥεσαιδε α πουηίαϊΠ οἱ ἐλαί ηαπηο ἵπ Τιγοία 
Ἰαά α Υο]σαπο οἩ 195 {ορ, απά πουτῖδ]εά 
Ἠοηβ; χε πη]άα]ε ρατί αᾗογάεά ραδίατο {ου 
σοαΐ5δ; απά ο Ῥοΐέοπι πναςδ Ιη[οβίεά νν]ί]ι 
5ογρεηίδ. Βε]]ετορ]οπ ἀεδίγογΙηρ ἴ]εδε, απά 
γοµάαπῖπς χο ππουπ{αϊη ΠαρίαΡ]ο, 1νας βαἰά 
{ο Ἠανα σοπᾳαογαεᾶ ΟµΙππεργα. ῬοΡΕ. Ηοεῖοᾶ. 
Τμεος. 919. Τῆς δ' ἦν τρεῖς κεφαλαὶ, µία 
μὲν χαρόποιο λέοντος, Ἡ δὲ Χιμαίρης, ἡ 
ὃ ὄφιος κρατέροιο δράκοντος. να. ἄνπ. 
ΥΠ. 765. (ἱ ἐπὶρ[ίοί ογἰηῖία ]αδα φαΐεα αἰία 
ΟΗππερταπα κ(ζπαί, 49ίπωος ε[Παπίοπι αι- 
οἶδις πε. Ἐπείπες (ΟΠ. 149) απἀεγείαπάς 
ἴπο ΟἨππρτα {ο περτεβεπέ ἰΠγεο Π{ΙΟΠΒ 
εοπαπεχεά Ὦγ Βε]]ετορμοῃπ. ΤΠε {αβΙε, 
Ἠοννονον, 15 γατίοαβΙγ οχρ]αίπεᾶ. Τὸ νναΒ 
1π {5 εχρ]οῖέ λα ἙΒε]]εγορ]οτ 15 ραϊᾷ {ο 
Ἠανε Ῥεοῃ. πιοππέεᾶ ἹροΠ {ια βἐεθᾷ Ῥε- 
6α5115, νΠ]σ]ι Ἰο Πα τοσθῖναἁ ἴγοπι Μιπετνα. 
Φεε Αγρο]]οᾶ. ΒΙΡΙ. ΤΙ. 9.1. ἨΗεβγοβῖας οχ- 
ΡΙ8ΐΠ5 χίµαιρα ῬΥ αἲξ ἀγρία. ΤΠεοστίαις 
Ἡ8ΕΒ χίµαρος ἵπ Τάγ]. 1. 6, ννλάς]ι ἐπο Βε]ιο- 
Ἰαβθί ἵηπ [οο. εκρ]αΙη5 οἳ α φοαΐ οπό ποὐπίε 
οἷᾶ; ας 1 {ποπ χίµα, Ἰ/όἨ. 6ο Ῥ]οπῃ- 
Πε]ά”5 (]οβ5. ον 49ἱδεΠ. Ῥεν5. 5715.---Τ]α 
πἀ]εσίῖνε ἀμαιμάκετος 15 ἀῑγετοπί]γ ΙΠίευ- 
Ῥτοίεά. Ειδίαα5 απἀφιδίαπάς 16 ΤΠ {μα 
Βοης5ο οἱ {πφεπβ, ἴποπι α Ιπίεηβίνε, αιᾶ 
µάκος, «ὨΏογίσὸ Τον µῆκος, ζοπφϊέμαο, ουν] 
ἴμο βγεί »γ]]αΡ]ε ἀοαρ]εάᾶ; απιά 51ο] Β6εΠΙ6 
{ο 6 1έ5 Ἱππροτί ἵπ 04. 3. 911. Αοσονάϊπς 
{ο οἴ]εγς, 16 βΙσπΙῇοβ Γγέης, ΙΤΟΠ1 µαιµάω. 
ἙὮγ Όιε Βε]ιο]αδέ, ον 1]. Π. 929, 16 15 τεή- 
ἀετεὰ ἀκαταμάχητος, ἴπευριφπαδί[ῖε. ΈῬει- 
Ἠαρς {ο Ἡοππετῖο αδθ οἱ έλ1ο νγογά 15 πιοδύ 
εἰεατ]γ πιαχκεᾶ ὮΥ ιο Ῥαβεαρο ἵπ (ο 

0ἀγ5ςεθ. Τέ οσσιγ5 5 απ ερ]ί]οί ο ἴῑια 
Ἐυνίες 1π ΒοΡΗ. 4. Ο. 122. 

184. Σολύμοισι. Τ]εδε κοζψπιῦ Ίνετο απ 
αποϊθηέ ΠΣΙΟΠ, παρ] τς χο ππουπ{αἴποιβδ 
Ρανίς οὗ Αδία Μίπου, Ῥείνεεπ Πγεῖα απιὰ 
Ῥιριάία, ἩῬΙΠΥ πιεπῖοηςδ επι α5 αἩ Ἱῃ- 
βίαηπςο οἱ α Ῥεορίο 50 επ{γε]Ιγ ἀερίγογαᾶ, 
λαέ πο {οοίβίερς οἳ χεπι γεπηαῖπεά 1π 5 
{1π1θ. ΦΟΠΙ6 α{]οΥΒ, Ῥοίμ αποϊεπό απᾶ 
ππυάςτη, {Τοπη α τεβεπ]Ρ]απιος ΙΠ 5οιιᾷ {ο {πο 
Τιαάπ παπ1θ οἱ «Γεγακαίεπι, ανα οοπ{ομπάεᾶ 
Όνοπα γη ἐπα 16εννς. Ταοέας (Η]5ί, Υ. 9), 
βροα]ῖησ ο ἴἶε νατῖοι5 ομΙΠΙΟΠΡ «ΟΠΟΘΤΗ- 
Ἰησ {πο οπ]ρία οἱ ο «ενίδῃ παίίοη, ηα5 
ἔλοβα νγονάς: έἴαγα αἰί ἐγααπί ο τιάσο γι 
ἠπίία ; ΦΟΠΗΠΟΒ. σαγπιϊπίδας Ποπιογὶ οε[εύγα- 
ἴαπι φεπίοπη, οοπαἰίω πιγοῖ Π ἱεγοβοίπιαπι 1ιο- 
Πιο, 6 5ιιο Πεοίβο. ἘΟοΡΕ. Τις ἐαάϊον 
γαβροοίίπρ {με οτ]σίπ ο{ {πε «Πενῖδ] παίίοἩ, 
απσαθς οοπηρ]εία 1σπογαπος οἱ {λε ΗεΡργεν 
ΏΦΊΠΘ οἱ «εγαδα]επ]. 

186. ᾽Αμαζόνας ἀντιανείρας. Ὀ6ε οἩ ΠΠ. 
Τ. 199. Ί]εβδαο Ἰαβοας, ννμῖοι «Ποραίαες 
Ππροβεά προπ Βε]]ογορποῃ, ἆγε Πρ]]γ ἆθ- 
βοπϊρίϊνε οἳ {ἶιε 411165. Ο{ {ο βαππθ παίατα 
1/ΘΥΘ {Ίιοξο οἱ Ηετοσ]ο5 ππάεν Εατγδίμεις, 
ΑΠά «ᾖ/αδοηπ απάεν Ῥε]ίαβ. 

192. θυγατέρα. Αροιοάοτας (ΒΙΡΙ. Τ1. 
9. 29) οα]]5 Ίεν 1ή]οποξ. 

194. καὶ μέν οἱ Λύκιοι κ.τ.λ. ΤΠ ναβ 
τιδαα] ἵπ {Πο αποϊοηί ΠΠΘΒ, 1ΡοΠ ΑΠΥ β1ρηα] 
ρῖοσθ οἱ εοχνῖςε ρετ/ογπηεὰ ὮΥ {πο Ἰπσς ος 
στεαί 1ΠΘΗ, {ο Ἠπνε ἃ ῬοχίοἨ οἱ Ἰαπά ἆε- 
ετεεὰ ὮΥ ἰπε Ῥαβ]]ς, 35 α τοννατὰ {ου {Ίλεπη. 
Τ]ναΒ, νετ αχγρεάοπ (1. Μ. 910. 8αᾳᾳ.) 
Ἰποῖίος ἄΙαπσις {ο Ῥεμανο ΠΙπιδε]{ ναµαπ{]γ, 
Ἡθ Ῥαΐ5 Ἠἶπα 1η πιῖπᾶ οἱ {εβο ΡοββδεβδίοηΒ 
δναπ{εὰ ὮΥ 115 οοιπίσΥΠΊε!. 1Ιπ {με 6απ1θ 
ΠΙΑΏΠϱΣ, π Ὑς. Απ. ΙΧ. 274, Νίδις 18 
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"Ἡ ὃ’ ἔτεκε τρία τέκνα δαΐφρονι ῬΒελλεροφόντῃ, 
” μὴ ας ρ 9 , 
1σανδρόν τε, καὶ Ἱππόλοχον, καὶ Λαοδάμειαν. 

Λαοδαμείῃ μὲν παρελέξατο µητίετα Ζεύς' 

"ΗἩ ὃ) ἔτεκ ἀντίθεον Σαρπηδόνα χαλκοκορυστήν’ 

᾽Αλλ) ὅτε δὴ κἀκεῖνος ἀπήχθετο πᾶσι θεοῖσιν, 200 
5 Ν 9 3 .. - »λ}- 
Ἠτοι ὃ καππεδίον τὸ ᾽Αλήϊον οἷος ἀλᾶτο, 

Φ ” Ὃν θυμὸν κατέδων, πάτον ἀνθρώπων ἀλεείνων. 
” 

Ισανδρον δέ οἱ υἱὸν "Αρης, ἅτος πολέµοιο, 

Μαρνάμενον Σολύμοισι κατέκτανε κυδαλίµοισι. 

Τὴν δὲ χολωσαμένη χρυσήνιος "Αρτεμις ἕκτα. 
Ἱππόλοχος δέ μ’ ἔτικτε, καὶ ἐκ τοῦ φημὶ γενέσθαι. 

Πέμπε δέ μ᾿ ἐς Τροίην, καί µοι µάλα πύλλ᾽ ἐπέτελλεν 
Αἰὲ » / α. Ε / ” ἄλλ 

ιεν αριστευειν και υπειροχον ἔμμεναι α ων, «ά 
Μηδὲ γένος πατέρων αἰσχυνέμεν, οἳ µέγ ἄριστοι 
/ 

Ἔν τ᾽ ᾿Εφύρῃ ἐγένοντο, καὶ ἐν Λυκίῃ εὑρείῃ. 210 

Ταύτης τοι γενεῆς τε καὶ αἵματος εὔχομαι εἶναι. 

ὋὪς φάτο' γήθησε δὲ [οὴν ἀγαθὸς Διομήδης" 
” 9 ον 9 [ό Έγχος μὲν κατέπηξεν ἐπὶ χθονὶ πουλυβοτείρῃ, 

Αὐτὰρ ὃ µειλιχίοισι προσηύδα ποιμένα λαῶν' 
ντ ε» ” - ΄.. ῴώ ΔΝ λ Γή ο 

Ἡ ρά νὺ µοι ξεῖνος πατρωϊος εσσὶ παλαιός 

Ῥγοπιϊδαά ὮΥ Αβοαπία5 {πο Πε]ά5 πνΠῖοῃ 
ΥΕΥΘ Ῥοββθβδοά ὮΥ Ἰαὔπας, α5 α τενανά 
{οΥ Ίο 5εγνῖσο Ἡα απάοτίοο]ς: σαπρὺ φιοά 
γοῦ [αεί ἴρδο [ιαζϊπις. ἘΟΡΕ. 

900. ἀλλ᾽ ὅτε δὴ κἀκεῖνος κ.τ.λ. Ἠεγπο 
απάετρίαπάς έλα οχργοββδίοη ἀπήχθετο πᾶσι 
θεοῖσι ἴο ππεαπ ποίμ]πσ ποτε (απ {Παί ο 
γνας ονεγίακοη ὮΥ πηβ[οσίαΠος, νο] έλα 
Ἀηοϊοπίς πνετο αοζαβδίοπχεά {ο αἰθτῖραίο {ο 
ἴπε ΠςοΥ οἳ {μα σοᾷ. Θε6 οἩ ΤΠ. Υ. ο06, 
Πο οτἴπιο ὮΥ νΥμΙοἩ Ἠο ἵποατγεὰ 05 Ἰα- 
1νεᾶ, άαασας οατο[α]1γ οπι{5 {ο πἹεη{Ιοι» 
Ῥα6 16 πνα5 ῬτοβαΡΙγ Πὶ5 ἁατῖηπσ αδοεπύό οἩ 
Ῥεσαςιςδ, Ὕηεπ «πρίν, Ἱπηαίεά αἱ 5 
ῬγοδιτηρίίοἨ, 5έαπς ο 5έθεᾶ πῃ α σαᾶ- 
Βγ, απὰ ργοαϊρι(αἑεὰ Όμε τ]ἆεχ {ο {πο εατίῃ. 
Ἠο {εἰ] προπ {πο Ῥ]αῖπς οἳ ΟΠεῖα, αἰίει- 
νανᾶς οα]]εὰᾷ ᾽Αλήϊοι, ἔτοπι Πῖ5 απἩαΡΡΥ 
απᾶ 5οΠίατγ ναπάσιῖπσς, νν]]οἩ Ἠοπιετ Ἱῃ- 
Επιαίες ἴπ ()]ς Ρα5βᾳσο. θε αἶδο Αρο]]οά. 
Βιρ]. ΠΠ. ο. ΤΙ. 1. ΝαίαΙ. Οοπι. ΙΧ. 4. 
Ἠεποο ΜΠΙίοι, Ῥ. Τι. ΥΠ. 17. Πιο [οπι 
ἠῖς Πη πο εἱερά απγεϊπο---α5 οπ6ο ΠΒε[ογο- 
ιο ἐᾖνοι]]ι Που α {0196} ο ἵπιε---- [)ἱηποιμπίες, 
οη ἴ]νο Αἰεῖαπ Πείά ΙΓ Τα, ΓΓΤΟπεοις ἴ]εγε ἴο 
Ίοαπάε απ ογίογη. (ἴσετο Ίιας ἐγαπδ]αιοὰ 
ἔε νο Γοἰ]οννίησ πες ἵπ Τα5ο. Θπ5ἱ. 
ΤΠ. αἱ πιῖκεν ἴπ οαπρὶ ΊπΩΡΕΠΕ εγγαδαϊ 
Αεῖς, Γμ5ο 5ιιίηι οὐ εἴεης, ιού εεκφία 
οἰίαμς. 

9050. τήν. 
4258. 

Ταοάαπιία. 6ο Ὀε]ον οπ ν. 
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208. αἰὲν ἀριστεύειν κ.τ.λ. «4 γα Όογ- 
818, οἱ αἴίε αππηῖς ᾗιιτοπιίηι ἱπ]μφεπαί ! ΗΕΥΝΕ. 
τι ια Ἰαέΐος Ρατί οἱ {Π]5 αἀνῖσε, νε ΠΙΑΥ 
οοπηραχα Τ]ασγά. Πρ. Τ. χρὴ τοὺς νεω- 
τέρους, πατέρων τῶν ἀγαθῶν γενοµένων 
παϊῖδας, πειρᾶσθαι μὴ αἰσχύναι τὰς προσ- 
ηκούσας ἀρετάς. Το ἴᾖεδαπιε εβεοί Ὑχς. 
Απ. ΤΙ. 942. [π απφµαπι οἰγέμίοπι απῖ- 
ποσο εἶπεν Βέ ραΐετ ἄγηεας εἰ ατιποιζις 
εποϊίαί Ηεοίογ. 

916. ξεῖνος πατρώϊος ἐσσὶ παλαιός. Τ]ο 
εἰπ]οίποςς πη(Ὦ Πο Έπε τες οἳ Ἰιοβρί- 
ἰαϐγ Ἱνενο ο,βεγνεά η {ο Ἠοτοῖο ασες, 
εαπτοί Ῥο Ῥεέίεν εχεπιρ]ΗΠεά ἔπαπ 1ὲ 15 ἵπ 
{πο πνμο]ο οἱ ἐς επι ζα] ερὶοᾶςθ. Θε6 
3Ρογο οἨ ν. 14. Τε ἐπιεπάθμϊρ (πετεργ 
εοπίτασίεᾶ ννας οὐἩσαίοτγ προπ Ειαῖν Ρο5- 
ἑεγῖίγ; απά ἔπο Ργοδοπ{5 σνηῖο] ννεγε α5ιια]]γ 
εκο]λαησεᾶ προηπ Ῥαγπσ, Ίγετο Ἰαῖά αρ 
ΦΠΠΟΠΦ {Πεῖν ἔγεβδατες α5 Ῥ]εάσες απᾶ πΠῃθ- 
πογῖα]ς {ου {αζαγο σεπεγαίΙοηΏΒ. Τμεςε Ῥτε- 
βοπί5 Ίνεγε οπ]]εά σύμβολα ζενικὰ ὮΥ ἴἶιο 
ἄπνεε]ς, απά ἔεδεογα Ιιοβρα[ίας Ὦγ Όιαε 
Ῥοπααης; απά {Πο ρτοάπείῖοπ οἱ ίΠεπι σανα 
α πιπίσα] ο]αίπι, {ο {να οοπίγασατςσ Ῥατίῖος 
ος ιεῖπ ἀεδοεπάαηίς, {ο α Ἰοβριίαρ]ο τε- 
οορίοπ. Ὀεε Ἐν. Μεά. 619. Ῥ]απέ. Ῥωπ. 
Ὕ. 2. Το Ρε ποσ]εοί{α] οἱ {ιεςε ἀπαες ἵναβ 
Ἰουίκεά προιπ αδ ση] ἀῑξσγασεί[α]Σ απά 
Ώπογ ννεγο ΘΥεΠ πποτο Ιππρεγα(ῖνο ἔπαπ έποβδε 
οἳ εοπβαηραΙπΙγ..  Ἠοπεε (λε οΏβογνα{ῖοῃ 
οἳ Αἀάπιοίας ἵπ Ἐπαπρ. Λ]οεδ, 579. Καὶ 
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» 

Οἰνεὺς γάρ ποτε δῖος ἀμύμονα Βελλεροφόντην 
..ν ώ ο , » »/ κ. Ξείνισ᾽ ἐνὶ µεγάροισιν, ἐείκοσιν ἤματ᾽ ἐρύξας. 
Οἳ δὲ καὶ ἀλλήλοισι πόρον ξεινήϊα καλά’ 

Οἰνεὺς αἲν ζωστῆρα δίδου φοίνικι φαεινὸν, 
Βελλεροφόντης δὲ χρύσεον δέπας ἀμφικύπελλον' 220 

. - Καΐ µιν ἐγὼ κατέλειπον ἰὼν ἐν δώμασ᾽ ἐμοῖσι. 
Ῥ ὃέ ὃ 3 / ο μη , } 3 ϱἳ », 
υδέα ὃ οὐ µέμνημαι' ἐπεί μ’ ἔτι τυτθὸν ἐόντα 

Κάλλιφ’, ὅτ᾽ ἐν θήβῃσιν ἀπώλετο λαὺς ᾿Αχαιῶν. 

Τῳ νῦν σοὶ μὲν ἐγὼ ξεῖνος φίλος "Αργεϊ µέσσῳ 
) - -- 

Εἰμὶ, σὺ ὃ ἐν Λυκίῃ, ὅτε κεν τῶν δῆμον ἵκωμαι' ας | 

Ἔγχεσι ὃ ἀλλήλων ἀλεώμεθα καὶ δύ ὁμίλου. 
Πολλοὶ μὲν γὰρ ἐμοὶ Τρῶες κλητοί τ᾽ ἐπίκουροι, 
Κτείνειν, ὅν κε θεός γε πόρῃ καὶ ποσσὶ κιχείω" 
Πολλοὶ ὃ αὖ σοι ᾿Αχαιοὶ, ἐναιρέμεν, ὅν κε δύνηαι. 
Τεύχεα ὃ ἀλλήλοις ἐπαμείψομεν, ὄφρα καὶ οἵδε 250 

Γνῶσιν, ὅτι ξεῖνοι πατρώϊοι εὐχόμεθ εἶναι. 
ΥἩ / »./ 

ὋὪς ἄρα φωνήσαντε, καθ ἵππων ἀϊξαντε; 

Χεῖράς τ᾿ ἀλλήλων λαβέτην, καὶ πιστώσαντο. 

Ἔνθ᾽ αὖτε Γλαύκῳ Κρονίδης φρένας ἐξέλετο Ζεὺς, 

Ὃς πρὸς Τυδείδην Διομήδεα τεύχε ἄμειβε, 255 

Χρύσεα χαλκείων, ἑκατόμβοι ἐννεαβοίων. 
ι, 
Έκτωρ ὃ ὡς Σκαιάς τε πύλας καὶ φηγὸν ἵκανεν, 

᾽Αμϕ) ἄρα µιν Τρώων ἄλοχοι θέον ἠδὲ θύγατρες, 
Εἰ , τδά ! ”/ 
ιροµεναι παιοας Τεν κασιγνητους τε, ετας Τὲν 

πρὸς κακοῖσιν ἄλλο τοῦτ' ἂν ἦν κακὺν, 
Δόμους καλεῖσθαι τοὺς ἐμοὺς ἐχθροξένους. 
Αὐτὸς δ' αἀρίστου τοῦδε τυγχάνω ζένου, 
Όταν περ Αργους διψίαν ἔλθω χθόνα. 
Τ]ιο Ἰαδε ἸπεςῬ οἱ ἐλῖ5 οἰαίίοπ ῬτεσϊδεΙγ 
οογγεβροπά νη]έ ἔποδε οἳ ΤὨϊοπιεᾶ, ἵηπ ν. 
2354. Οπ ἴλο Ῥχοδεπή ο6σαβδΙΟΠ, 45 ΠΟ οίπεχ 
δῶρα ξενικὰ Ἠετε αἲ Ἠαπά, έλα Όννο {ποπ 
«Ἠαπρε {λπαῖσ αππποισ. Τό 16 νε] Ίσιον/Ἡ 
Οιαί α βΙπή]αν Εροσῖος ΟΓ {’6Θ-ΠΙΑΡΟΠΣΥ ΡΥ6- 
ναῖ]]εά απποΏς ἴἶλο αποϊοηί ΟΠγΙΡίΙαΠΡΒ, ἴο 
Ν/Ἡ]σ]ι ἴ]εγο ΒΕΘΠΙ5 {ο Ῥο απ΄ α]αδίοα ἵπ 
Ίαν. 1. 17. Ὀεο αἱδο Φαπι. Γούϊ(5 ΜΙβοε]]. 
11. 1. Οπνες Γρίπι. ΟλκΙαπϊέγ, 111. 9. 

222. Ῥυδέα ὃδ' οὐ µέμνημαι. Τ]9 γενββ 
ο ΓΕΙΙΕΙΠΡΕΥ, ἴο ]ογοεί, δο. αἲθ ΏΣΟΡοτΙΥ 
Ἰοϊπθά π {λα ρεπ]ῖνο, α5 ἵη ν. 112. 
5πρτγα, ΠΠ. Α. 407. Ο. 60. απά εἰδεν]εγο. 
Πο} αγο ΒΟΠΙΘΙΙΠΙΘΡ Ἡονενοτ, (πουρ] ταΥε]Υ 
η Ἠοπῃεχ, {ου νν αη αεζιβανο. ΤἨε- 
ποᾷ. ΥΤΤΙ. 66. τῶν ἐπεμνήσθην πρότερον 
τὰ οὐνόματα. ἈῬεε οἩ 1]. Β. 000. 

2094. ἐξέλετο. «Αάειπ. Τ]ή5 15 νε οΏ]γ 
86η56 1π ὙμΙο] Ἠοπιες ΕΠΙΡΙΟΥΘ ἐξαιρεῖν, 
88 Ἡ., Ῥ. 470. Τ. 197. Τ]ιο ννοτάς ΙπιρΙγ 
ΙΠΙΡΙΥ {λαῦ {ιο βαροχ]ος να]αε οἱ 18 αχ- 

ΠΙΟΣ αῬογο {λαοί οἳ Ὀϊοταεᾶά πεΥοΥ επἰογεᾶ 
Ἠῖ5 πη]πά : απᾶ ἴἶια {αοί 15 αἰαϊραίας, ἃς- 
οογάῖης {ο ἴιο οπδίοπα Οἱ ἴ]πο 4ἴπῃςΡ, {ο ο 
ΆΚΕΠΕΥ οἱ ο αρίίεν. ΈῬογρΗγτΥ απά Ε- 
βἰαίΠῖα5, ν/οπη Ῥορε 45ο ας {ο]]ουγεά ἵπ 
ορροβίῖοη (ο Ἠΐ5 Ῥείίεν Ππάρπιεηέ, ππάεΓ- 
ίαπᾶ {]ιο γενῃ ἵπ {ο 56Π56 Οἱ {ο εἰεναίο. 
ΤΗΙΒ πνου]ά Ῥο ἐπαίρειν, ποῦ ἐξαιρεῖν, απᾶ 
ιο Ῥαβρδασες αρογο οἶίεᾶ, Ὕν]ετα {ο βαΠ1Θ 
οχρτοββίοη 1ΘΕΙΥ5,4ΥΕ ἀεοῖεῖνε αραἰηθί {Ίλεπῃ. 

296. ἑκατόμβοι ἐννεαβοίων. 366 οἨ Τ]. 
Β. 106. 449. ΤΠ απεφια] οχομαηρο οἳ 
ἴαπσοις απἀ Ὠἱοπιεᾶ Ῥραβδοᾷ Ιπίο α Ῥτο- 
νεχῬ. Ἠεπεε Ματα]. Ἐρίσν. ΙΧ. Ταπι 
δίρίάνε πιπφπαπι πεο πι, αΐο, (σἰαιιος, Πἱείῖν 
Χάλκεα ἄοπαπίϊ χρυσεα φιῖ ἄεάεγας. Ἀεθ 
81βο ΔΑ. 669]. ΤΙ. 25. Οἱο. Ἐρ. ΑΔίήο. ΥΠ. 
1. Ατὶρίοί. Ῥίμίο, Υ. 11. Ῥ]αΐῦ. ἵπ Ἐλμαςσ. 
ο. ΟΕ λα οοηβίτιοίοἩ, 5εο Μαΐΐ. απ. 
6. 5 949. Ρ. 

259. παϊδας. Τ]αϊ 5, περὶ παίδων.---- 
ἔτας. Ῥε]μο]. ἑταίρους, συνήθεις, φίλους. 
Ἠσβγε]. ἔται' οἱ πολῖται. Τ]ε ννονᾶ 8ΕΘΙΩΒ 
Ρεπεγα]]γ {ο Ὦα ἀῑδάπσαϊθ]εά ἤγοπαι {ηορθ 
Ισ] ἹππρΙγ τε]αοπβΗΙρ, απά {ο πιθαν 
ΒΙΠΙΡΙΥ (ἶνο Πη]αρ]ἑαπί οἱ λε 8Φ8ΠΙΟ οΙίγ ΟΣ 
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Πάσας ἑξείης' πολλῆσι δὲ κἠδε᾽ ἐφῆπτο. 

᾽Αλλ) ὅτε δὴ Πριάµοιο δόµον περικαλλέ ἵκανε, 
Ἐεστῇσ᾽ αἰθούσῃσι τετυγµένον;---αὐτὰρ ἐν αὐτῷ 
Πεντήκοντ᾽ ἔνεσαν θάλαμοι ξεστοῖο λίθοιο, 

Πλησίον ἀλλήλων δεδµηµένοι, ἐνθάδε παῖδες 245 

Κοιμῶντο Πριάµοιο παρὰ µνηστῇς ἀλόχοισι 
Κουράων ὃ ἑτέρωθεν ἐναντίοι ἔνδοθεν αὐλῆς 

Δώδεκ᾽ ἔσαν τέγεοι θάλαμοι ξεστοῖο λίθοιο, 

Πλησίον ἀλλήλων δεδµηµένοι, ἐνθάδε γαμβροὶ 
Κοιμῶντο Πριάµοιο παρ᾽ αἰδοίῃς ἀλόχοισιν---- 250 

Ἔλνθα οἱ ἠπιόδωρος ἐναντίη ἤλυθε µήτηρ, 

Λαοδίκην ἐσάγουσα, θυγατρῶν εἶδος ἀρίστην' 
” ο ς - τε) }Ἡ πα 39 . - Εν τ᾿ ἄρα οἱ φῦ χειρὶ, ἔπος τ᾿ ἔφατ᾽, ἔκ τ ὀνόμαζε 

{Γαὐ]γ. Όοπιρατο ν. 262. Ἡ. 2056. 1. 460. 
Π. 4506. «δολ. ΘαρρΙ. 2945. Ἐν. Εν. Τπς, 
158. Τ]μασγά. Υ. Τὸ. 

94]. πολλῇσι δὲ κἠδε ἐφῆπτο. 3εε 0Ἠ 
ΤΙ. Β. 16. Επδιαίμίας οΏδευνες (ιαί 015 18 
α, ραγεπίμείῖσα] τεπιατ]ς οἳ {πε Ῥοεί Ηϊπῃβαι{, 

949. αἰθούσῃσι. Ἀογο]ε οἳ ᾖογίΐσος», 
Ὀ]ε οἩ Ρρ]]]ατς 1Π Γτοπί οἱ {Πε Ποᾳ5θ, 80 45 
τω αἀπιῖξ ιο 5οἶας 1αγ5: Ὑπεπσο {πε ἀετῖ- 
ναβίοη Γοπα αἴθω, εΡΙέπάεγε Γαοῖο. Ειαδίαίη. 
λιθίνοις ὑπαίθροις στοαῖς αἰθομέναις ἡλίῳ. 

944. πεντήκοντ᾽ ἔνεσαν θάλαμοι κ.τ.λ. 
Ἠεπεε Ὑπγσ. Αη. 1. 605. ΟΘιωϊπφιαφίπία 
ἐΠί ἐαϊαπιὶ, 8Ρεξ ἰαπία περοίπ, Βατύαγίσο 
Ῥοδίες αιιγο αροἰἱῖδφιε ειρεγΌί. Όοπιρατο ΤΙ. 
Ω. 4956: απά 5εε ΑΡρο]]οᾶ. ΤΠ. 12. σ. Τί 
Άρρεανς {γοπι {Ἠ]5 ρᾳ55ασε, ἴΠαί ΠΙΣΟΠΥΥ 
εδ Πο ΠΙΚΠΟΝΩ Ἰπ ἔμο πο οἱ Ἠοππεν, 
ἐλοισ]ι 16 γνα5 νοτγ [αχ 1τοπι ἐλαί 5ρ]οπάῖά 
ππασηϊΠοεπος ΨΠΙΕἩ 16 α[τεγνγατά» τεασ]εᾶ. 
Ἠεποε αἶδο, απἀ Τγοπι ΠΠ. 1. 468, ἵνο πιαΥ 
{οΣΠ} α {ο]εγαδίε 1άεα οἳ {πο 5γασίατο απἀ 
αοοοπιπποᾷα{ῖοπ οἳ {πε Ἠοπδες οἳ {λε ορ- 
Ἰοπί 1π {με Ἰετοῖο δε. ΤΠεγ 56εΠΙ {ο 
Ἰανο Ώθει. Ῥ(]ὲ πντέΙπ απ επο]οδατθ, ἕρκος, 
ννπίοὮ εαγγουπάεά ἴπε οπίεν εοατί, αὐλὴ, 
Ἰπέο γνμ]ε]ι έλεγε νναξ ΑΠ επίταποε Ῥεπεαί] 
ἃ ΡογοἩ ΟΥ Ροτίῖσο. ΤΠ Γτοπέ οἳ πο Ἠοιςα 
1ἴβε]{ γνα5 α Ἠα]], πρόδοµος, Ιπίο ν’Πἰεῃ {ιο 
5ονογα] «Ἠαπιρθυ5, θάλαμοι, ορεπεά ; απά 
ἔποςο Ἰαέΐεσ ννεγε 5εραγαίε]γ αδδῖσπεᾶ {ο έλα 
πια]ε απά {επια]ε Ώγαποβος οἳ πο {απη]γ. 
Τ]ας ἔο 5οη5 απά ἀαισμίετς οἱ Ετίαπα 
Ἠαά ἰλεῖν τερρεοίῖνε αραγιπεπί5 οἩπ ο)Ρ- 
Ροβῖίε 51495 οἱ ἴμε Ἠοιςδο. 16 ἆοε5δ πούῦ 
ΆΡΡΕΑΣ, ἩΟΊΝΕΥΕΣ, λαέ ἴἶο νοπιθΏ Ί6Γε 80 
οοπαρ]είε]γ βερανα{εά [νοπα έχε 5οοΙ1είγ απά 
οοηγεγβα{ίοπ οἳ λε ἨχεΏ, α5 {Πεγ αΓἴετ- 
ἸναΤάΦ ννετε; απά {ο ανδρων απᾶά γυναι- 
κωνῖτις, 5 ἴΠεγ ννετε οπ]]εά, ατα ποῦ 
πηθηί]ομοᾷ ἵπ Ἠοπιεν. Τὲ 566Π15, Ιπάσες, 
ἐπαί Όιο αρρεν ραγῦ οἱ ἴπο Ποιδε 'Υά5 πογο 

Ρατήεπ]ατ]ν αδθῖσπεᾶ {ο υἰτσῖπς (11. Β. 
514): Ῥαέ Τν ἆοος πο αρρεασ {λαί (νου 
ενετ β5εγαρ]ες {ο ]οἶη έ]ιε βοεΙείγ οἱ {Πε ππεῃ. 
φεο Μ({ογά”5 ΠΗ1ςί. οί έἄὤγεεσε, νο]. Τ. ρ. 199. 

2456. πλησίον. ΤΗ5 πιαπγ ΜΡΡ, Ὑπ]σο 
πλησίοι. 

941. Τ]ιε σεηῖ(ῖνε κουράων ππαβὲ Ῥο ο0Π- 
βίτιιεά νη(ῃ θάλαμοι. Τμε αἀ]εσίνε τέγεοι, 
η {πε {ο]]οντπς Ἠπε, 5 τιοίβῖης πποσε έλα 
αἩ οτπαπαεπίἰαἱ ερ]έ]ιεί {ο σοπηρ]είε {πε Ἠπε, 
απά αδεᾷ ΡτεσῖδεΙγ 1Π {πο 6ΑΠ1Ε ΠΙΦΠΠΕΣ 38 
πο Ταήης ΓΓεαπεπί]γ «αἳὶ {πο ννλο]ε Ἠοιδε 
ἐεοίωπ. Ἔμετο 15 ενἰἀεπ{]γ πο ἀῑδῆποίῖοπ 
Ἰπέεπάεά Ῥείπνεεη {Ίιοδε ἔπε]νε «Ἠαπιρετς 
απᾶ {πο ἔογιπετ ΠΓΥ: απά 16 ΒΕΘΠΠ5 Ρο- 
Ῥαβ]ε, ἐῑλαί η ἐΠῖς Ιπείαπος {Π6Υ τηαΥ Ἠανο 
{ογπιεά ἔννο δῖάες οἱ α απαάταπρι]ατ Ὀ]]ά- 
ης, οἳ ΥΠΙΟἩ {Πο Ῥα]ασε, ος Ῥατί οἑευρ]εά 
ὮΥ Βνίαπι Πήπβδε]{, ννας {πε (Πῖγᾶ ; {με ἕρκος, 
οἳ επς]οβατε, οοπιρ]οείῖπσ {πε 5ᾳπατε. Ἑ- 
βἰα(Πῖας ππάετδίαωπἀς ὮΥ τέγεοι ναί ἴἴνεςε 
Ψ/εγθ 3βογε {πε οίπενς, αἱ ἴ]ιο {ορ οἱ {πο 
Ῥαϊασας; Ῥαέ (5 185 ενἰἀεπ{]γ οοπἰταἁισοθεᾶ 
Ὦγ ινε πνοχᾷς ἑτέρωθεν ἐναντίοι. 

251. ἠπιόδωρος. ἜΤ]Ι5 οοπιροαπᾶ αρῖ]λεί 
Ἱππρ]ϊεςδ πο(]ήπς πΊοσθ ἔμαπ {Πε βἵππρ]ε αᾱ- 
Πεοῖνε ἠπίη. 

259. Ειρίιαίμίας απἀετδίαπάς ἐσάγουσα 
Ππίαπς](ϊνεΙγ {ων εἰσιοῦσα, 5 ἆἀ9ε5 αἱδο 
ῬοτρΗντΥ, ΝΤΙΠ ἴἶιε οοπιπιεµία{ους ΙΠ 6επε- 
γα]. Θομο]. ἐσάγουσα, ἀντὶ τοῦ, πρὸς Λαο- 
δίκην πορενοµένη΄ ἔτυχε γὰρ πρὸς αὐτὴν 
εἰσελθεῖν βουλομένη. ΆῬετμαρς, Ἠοψεγετ, 
16 πιαγ αἴπιρ]ν Ώιθατ {εαάιπα, οοπάμείῖπς; 
1.6. αίεπᾶεά ὂψ [ιαοᾶῖος: ἴλα Ῥτεροβίθῖοπ 
Ρεῖησ τεάππάαπί. ἸΤπαέ, Ιπάεεᾶ, ε]Πρεες, 
αϊπηῖ]αν {ο {Πε 4ὔογο, αγο ποῖ πΠ{Γε(ΘΗΕ, 
5εο Βο5, Ε]Ιρς. ἄν. Ρ. 4: Ῥαί εἰσάγειν 
εἰδενν]ενα Ιπ Ἠοππετ βἰση]ῇῆος έο ἐπίγοᾶμοε: 
ας η ΠΠ. Λ. 777. Μ. 18. Ω. 620. 

255. ἔν τ᾿ ἄρα οἱ φῦ χειρί. Ἐοτ ἐνέφυ 
αὐτοῦ χειρὶ, 1. ο. ἐδεξιοῦτο αὐτόν. 
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Τέκνον, τίπτε λιπὼν πόλεμον θρασὺν εἰλήλουθας; 
τ .) φα Η µάλα δὴ τείρουσι δυσώνυμοι υἷες ᾿Αχαιῶν, 205 { 

Μαρνάµενοι περὶ ἄστυ, σὲ ὃ ἐνθάδε θυμὸς ἀνῆκεν 

Ἐλθόντ) ἐξ ἄκρης πόλιος Δι χεῖρας ἀνασχεῖν. 

᾽Αλλὰ μέν’, ὄφρα κέ τοι µελιηδέα οἶνον ἐνείκω, 

Ὡς σπείσῃς Διὶ πατρὶ καὶ ἄλλοις ἀθανάτοισι 
- ” δὲ 2 δι κ Φιν ” / θ 

Πρώτον, επειτα οεκ αυτος ονΊησεαι» αι κε πιῃσ α. 300 

᾿Ανδρὶ δὲ κεκμηῶτι µένος μέγα οἶνος ἀέξει, 
Ὡς τύνη κέκµηκας ἀμύνων σοῖσιν ἔτῃσι. 

Τὴν ὃ ἡμείβετ᾽ ἔπειτα μέγας κορυθαίολος ᾿Ἐκτωρ' 

Μή µοι οἶνον ἄειρε µελίφρονα, πότνια μῆτερ, 
Μή μ᾿ ἀπογυιώσῃς, µένεος ὃ ἀλκῆς τε λάθωμαι. 

Χερσὶ ὃ) ἀνίπτοισι Διὶ λείβειν αἴθοπα οἶνον 
"Αζομαι' οὐδέ πη ἐστὶ κελαινεφέὶ Κρονίωνι 
Αἵματι καὶ λύθρῳ πεπαλαγμένον εὐχετάασθαι. 
᾽Αλλὰ σὺ μὲν πρὸς νηὸν ᾿Αθηναίης ἀγελείης 

Ἔρχεο σὺν θυέεσσιν, ἀολλίσσασα γεραιάς' 270 

Πέπλον ὃ, ὅστις τοι χαριέστατος ἠδὲ μέγιστος 
”/ 3 ή / 9 / . - 

στιν ἐνὶ ά καί τ ὺ Ε εγάρῳ, οι πολὺ φίλτατος αὐτῇ, 

Ῥὸν θὲς ᾿Αθηναίης ἐπὶ γούνασιν ἠὐκόμοιο, 

Καΐ οἱ ὑποσχέσθαι δυοκαίδεκα βοῦς ἐνὶ νηῷ 
ῃΠ ο ς / ” ε) ἐλ / 

νις ηκσεστας ιερευσέµεν» αικ ε Σ1]σΊ] 275 

"Αστυ τε καὶ Τρώων ἀλόχους καὶ νήπια τέκνα" 

Αἴ κεν Τυδέος υἱὸν ἀπόσχῃ Ἰλίου ἱρῆς, 
” ώ Ν Ν ’ ΄ Άγριον αἰχμητὴν, κρατερὸν µήστωρα φόβοιο. 

950. ἤ µάλα δὴ κ.τ.λ. Τ]αί ἴἶιε ἀῑδ- 
ἴτοβδςθ οξ ἔἶιο Ἔτο]απς γναβ Ίκποννη ΥΥΜΠΙη {πο 
οἵςγ ἶ5 εν]ἀειέ {Τοπ1 ν. 986: απᾶ ἴ]ιο ΡΙἵ- 
Ῥοβε {ον πΝΠῖο Ἡεοίος Ἠαά Ἰαυ ίπε Πε]ά 
ἸπιπιεδΙα{ε]γ βασσορίεά 1ἱδοι {ο Ἠοσιρα, 
Ῥτοβαβ]γ ἔνοπα ἴᾖνε εχΙδίειισο οἳ α ομβίοπη 
οἳ εαρρ]σαίῖπσ ο σοᾷδ αροῃ ΒΙΙΙάΥ ϱ6- 
ομδίοΒ, 

261. ἀνδρὶ δὲ κεκμηώτι κ.τ.λ. Ἠεπορ 
Ἠοταί. Ἐρῖςι. 1. 19. 6. Γιαπαϊδις αγφιϊζιχ 
οἶπὶ οἴποφις ΕΠοπιεγας. Όοπιραχο ΠΠ. Έ. 161. 
04. 35. 465. ΤΠοτο ἵ5, Ἱοννενετ, α ΒΙπΙ]ατ 
Ῥαββασε ἵπ Ῥ8. οἷν. 16. ΙΙΧΧ. οἶνος εὖ- 
Φραίνει καρδίαν ἀνθρώπου. ᾖἈῬεθ 35ο ο0Π 
1. 5. 925. 

965. µή μ᾿ ἀπογυιώσῃο. (Γιο Ίο ΕΠΕΤ- 
φαΐε, ιοέαλοι πιο. ολοι. βλάψῃης µου τὰ 
μέλη. 

266. χερσὶ δ’ ἀνίπτοισι κ.τ.λ. Ὀθε ΟΠ 
Ἡ. Α. 449.---Τ]ε Ἱεατπεᾶ Ὄρεποςς, ἵπ 5Ρρεα]- 
πρ ο ΙΒ οιδίοπι 4πιοησ {πο {εν (ε 
2ωρήβοαϊ. Ρ. 118), οοηβίᾶετς 16 α5 ἀετῖνεά 
ὮΥ ἰλοπι {τοπι ἴα Ῥαραῃ παοπΒ ατοππᾶ 
ἔπειη. Τὲ 15 ρατβου]ατ]γ επ]οϊπεά ἵπ Ἐχοά. 
Χχχ. 90: απᾶ εμε ομδίοπη 15 αἰ]αάεά {ο ἵη 

Ῥεα]πι χχν. 6. Τ,ΧΧ. Νίψομαι ἔν ἀθώοις - 
τὰς χεῖράς µου, καὶ κυκλώσω τὸ θυσιασ- 
τήριόν σου. Όοππρανο 1 Τϊπι. Π. 8. 

2607. ἐστί. Ἐον ἔξεστι, ἷοαί. Ἰπ 5 
86ης 16 15 αβα]]γ {οἱ]ογγεά Ὦ} α ἀαίνο ο 
ιο ῬεΓΒΟΠ, α5 η ΤΠ. Ὑ. 246: ια βοπιθίπιεβ 
ὮΥ απ αεοιβαΊνο ννἩ ἐλο ΙπῃπϊΙήνε, 39ο 
ασαῖἩ ἵπ . Ν. 787. 04. Β. 910. 

968. αἵματι καὶ λύθρῳ κ.τ.λ. ΊΤ]ετε ἵ5 
α. Άπθ Ῥαββαρο ἵπ Ῥαγ. 1ΡΗ. Τ. 950, νηοτα 
ΤρΗΙσεηῖα αὖσαε5 ουν Ἱπιροβδίρ]ο 16 ἵ5 ἐιαί 
Ἠπππαη. 5αογΊῇσθς 5Ποι]ά Ῥο αεοερίαβ]ε {ο 
Ώιο σος, βἶπορ ἴλαυ ἆο πού Ῥετπηῖξ ΑΠΥ 
ἀεβ]θά νι] Ὀ]οοᾶ, οἨ ενεη Ρρο]αίεᾶ νησι 
εις {οποἩ οἵ α ἀεαά Ῥοάγ, {ο 6οπ1ο πθαν 
ἐλοῖν αἰίατς. Ὑἱτρι] π]α]κες Πῖς «πει 5αΥ 
Έχε β4π1ο ἐμῖπςσ Ἠεείου ἆοεςἨετο, ἵη Απ. ΤΙ. 
719. Λε ὑεῖῖο εἰαπίο ἀἰφγεβεωπα 6ἳ οσο γε- 
σειεΐ «41ἰγεσίαγε πε[ας, ἆοπεο Ίππο Πηπῖπε τῖοο 
«4ὐζμσγο. ἘοΡΕ. Ῥιπβοαίίοη α1ἴ6Υ {οπο]- 
ἵησ α ἀειὰ Ώοάγ Ίνα αἶδο τεφιϊτθά ὮΥ 
Όνε Ίανν οἳ Μοβος. Όεε Νπηῦ. χἰσ. 11-19. 
χχχῖ. 19. ὮΤ]ε νιαίου ιιδεά αροηπ {Ἴεβα 
οεσββΙΟΠΒ, 35 16 αρρεατβ {9οπι {πο ρββδαρο 
οἱ Υαρη, ννας ναπῖης ναίσ. 
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᾽Αλλὰ σὺ μὲν πρὸς νηὸν ᾿Αθηναίης ἀγελείης 

Ἔρχευ' ἐγὼ δὲ Πάριν μετελεύσομαι, ὄφρα καλέσσω, 
Αἴ κ᾿ ἐθέλῃσ) εἰπόντος ἀκουέμεν' ὥς κέ οἱ αὖθι 

Γαἴα χάνοι μέγα γάρ µιν ᾿Ολύμπιος ἔτρεφε πῆμα 
Τρωσί τε, καὶ Πριάμῳ µεγαλήτορι, τοῖό τε παισίν. 

250 

Εἰ κεῖνόν γε ἴδοιμι κατελθόντ᾽ "Αἶδος εἴσω, 

Φαίην κε φρέν ἀτέρπου ὀϊζύος ἐκλελαθέσθαι. 285 

Ὃς ἔφαθ” ἣ δὲ μολοῦσα ποτὶ µέγαρ) ἀμφιπόλοισι 
ή 

Κέκλετο' ταὶ ὃ ἄρ᾽ ἀόλλισσαν κατὰ ἄστυ γεραιάς. 

Αὐτὴ ὃ ἐς θάλαμον κατε[)ήσετο κηώεντα. 
Ἴ - 

” 1 ε 4 / .”! κ 

Ενθ’ ἔσαν οἱ πέπλοι παμποίκιλοι, ἔργα.γυναικῶν 
Σιδονίων., τὰς αὐτὸς ᾿Αλέξανδρος θεοειδὴς ϱ 290 

Ἠγαγε Σιδονίηθεν, ἐπιπλὼς εὐρέα πόντον, 
Λ ιά 

Τὴν ὁδὸν, ἣν Ἑλένην περ ἀνήγαγεν εὐπατέρειαν. 

ῦῶν ἕν ἀειραμένη “Εκάβη φέρε δῶρον ᾿Αθήνῃ, νο 

Ὃς κάλλιστος ἔην ποικίλµασιν ἠδὲ μέγιστος, 
Ν 

᾽Αστὴρ ὃ) ὣς ἀπέλαμπεν' ἔκειτο δὲ νείατος ἄλλων. 29 οι 
Ῥη ὃ) ἰέναι, πολλαὶ δὲ µετεσσεύοντο γεραιαί. 

Ν 
Αἳ 

. ϱ Ν [ο] ρ) / .) ’ ” 
ὅτε νηον ικανον Αθήνης ἐν πόλει ακρη; 

Τῇσι θύρας ὣϊξε Θεανὼ καλλιπάρῃος, 

Κισσηϊς, ἄλοχος ᾿Αντήνορος ἱπποδάμοιο" 

Τὴν γὰρ Τρῶες ἔθηκαν ᾿Αθηναίης ἱέρειαν. 300 

Αἳ δ᾽ ὀλολυγῇ πᾶσαι ᾿Αθήνῃ χεῖρας ἀνέσχον. 

281. ὥς κὲ οἱ αὖθι Τ. χάνοι. Ὦ6ε Μαέ, 
αν. ἄν. 6 615. 085. 1. Τὲ δεεπις, Ἡούνενος, 
Όναί ἐΠῖς 156 ἴ]ιο οπ]γ Ιηδίαπες ἵηπ Ἠοπιον, 
πλλετε Ίο Ῥαγίε]ο κε αεοοπαιραπῖες ἴ]ε ο)- 
{αΐϊνο ἵπ {πο εκρτοερδῖοηῃ οἱ α ἩΙΘΒΗ. θε 
Ἠετπιαππ αἆ Ἠοπι. Ἡ. ΑΡοϊ. 61. 

255. φρένα. ΒαρΡΙΥ κατά. 
20δ. κηώεντα. 66 οπ ΠΠ. Γ. 989. 
991. Σιδονίηθεν. Ὠϊείγς Οτείεηεῖς (10. 

1.) ασηπαῖπί5 5, ἐμαῦ Ῥατῖς τείατποᾷ πο 
ἀϊγεοί]γ {ο Έπογ αἴίεν {ε ταρο οἳ Ἠεῖαῃ, 
Ῥπαέε Γείομεᾶ α 6οπΊρᾶξδ5, Ῥγοβαβ]γ {ο αγοῖά 
Ρατευῖέ. Ἠε {οπο]μεᾶ αἲ Βιάοµ, νεα Ἡθ 
5αγρτῖδοᾶᾷ {μα Ἰάπο οἱ Ἑ]ωπίοῖα ὮΥ πῖσ]έ, 
απᾶ οαττ]εὰ οϐ πιαπγ οἱ 18 ἔγεαδατες αιιά 
εαρίΊνες, απΊοης γνηῖοἩ ῬτοβαΡ]γ γγεγο έλαβα 
Βιάοπῖαη νοππεΠ. Τ]ε απί]οτ οἳ έο απ- 
οἶεπί Ῥοεπα ο {πο (Ἠργίαος ΞΑΥ5 Ἠο βαϊ]εά 
Ίτοπι Βρατία {ο Τσου 1π {ηγεο ἆαγς; ἔγοπι 
ΝΠΙΟΙ Ῥαβξασο Ἠεγοάοίας (11. 117) «οπ- 
εἰπάες {]ιαί {με Ῥουσπα Ίνας ποῖ Ἠοπιεσ΄5. Ίο 
Ηπα ἵῃ Όιο Βοτρίατες, λαί Έγτο ατιά Βἱάοπ 
γεγε {απποι5 {ου ννοσ]κ5 1π σο]ᾶ, επαυτοῖ- 
6ΥΥ, απᾶ ν/μαίενεν τεσατᾶεά πιασπῖβοσπςθ 
απά Ἰακαχγ. ῬοΡΕ. Όθε αερεσῖα]]γ 15α1. 
αχ]. Ἐσε]ς. Χακν]. πκνΗ. Τη 14ο, ια 
Ἐλωπ]σῖαπβ 1ΥεΥ, ἵη νενΥ εατ]γ έἴτηες, οε]ε- 
Ῥγαίεά {ου πιεγομωπάϊεε οἱ ενενν ἀεβοτῖρ- 

ἄοπς απά Ονεῖν οοαΠ/ίτΥ γνας ]15ί]Υ οοηβϊάετεά 
ἔα οπιροσΊαπῃ οἱ με Εαδέ. ΤΠεγ νγετε έλα 
οαγ]]εδί παν]σαίοτς; απά {ἐλεῖν 5.1 ἵπ 5Πῖρ- 
Ῥα]αΐπσ ππαγ Ῥε Ιποντεα ἔγοπα 1 ΚΙποΒ ν. 
6. ΌΤ]ε αγξ Φιάοπία Ῥας5εᾶ Ἰπίο α ῬτονοτΏ, 
απᾶ να ἔετπι Φἰάοπίαπ νγας αδεᾶ 5 α 6εΠε- 
γα] εριθ]εί {ος πιασπϊβσεπσε. ΟΌοπιραγα 
πάς. ανΏ]. 7. ἘΤπεῖν εατ]γ ααάϊπς νι 
ἄνοαεςθ 15 πιεποπεᾶ ἵπ ἨΗετοά. ΙΤ. 1. ΤΠ 
Όνε πεχί πο κατὰ παιδί Όε 5αρρ]ίεά Ῥείογα 
ὁδόν. 

999. Κισσηΐς. Αοοοτᾶϊης {ο Ἐπτίρίάςς, 
Ἠεουδα ννας αἰξο ἴμο ἀπυσλίεν οἳ Οἴβδεις 
Ιπ ΥΠΙΕἨ οᾳ5ε ΤΠοαπο γνας Πετ αδίεν. Υπ- 
61] {ο]]ουνς Ἐπιριᾶες ἵπ Έπ. Χ. 706. α5 4ο 
36ο {νο τεδί οἵ ἴε Ταίϊπ Ῥοεί. Ηοπεν, 
Ἠονενε, τηα]κες5 πετ ἔμε ἀαιασλμίεν οἳ Όγ- 
πιας, ἵπ 1]. Π. 718. Θεε ΏοχδοἨ οη Ἠες. ὃ. 
Ἠογπε οἩ Υἱπς. απ. Υ. 967: απᾶ «ΟπἹρατθ 
Ἡ. Ε. 70. Λ. 2025. 

901. ὀλολυγῇ. Ἀσμο]. φωνῇ γυναικῶν 
εὐχομένων θεοῖς. Τε νετΏ ὀλολύζειν απά 
115 ἀεγίναῖνες αγ Ρτορεσ]γ πδοά οἳ 5ποαί5 
πθεγαᾶ αἲ τε]σῖοας 5ο]επιπΙάος; α5 ἵπ 01168 
Ῥαξδασο. Οοπιρατε 04. Γ. 450. Ἠετοά. ΤΥ. 
189. Ἠεπεο {Ἠεγ νγετε αΡΡρΠεᾶ {ο αΠΥ 
]οιίς, ν]είμεν οἱ 10ΟΥ οἨ 50ΥΓΟΥ. ὮῬεθ 
04. Δ. 767. Χ. 408. 411. «Αδεμ. Τπερ. 
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Ἡ ὃ’ ἄρα πέπλον ἑλοῦσα Θεανὼ καλλιπάρῃος 

Θἤκεν ᾿Αθηναίης ἐπὶ γούνασιν ἠὐκόμοιο, 

Εὐχομένη ὃ ἠρᾶτο Διὸς κούρῃ µεγάλοιο" 

Πότνι ᾿Αθηναίη, ἐρυσίπτολι, δῖα θεάων, 9056 
” Δ 

Άξον δὴ ἔγχος Διομήδεος, ἠδὲ καὶ αὐτὸν 
- / 

Πρηνέα δὸς πεσέειν Σκαιῶν προπάροιθε πυλάων' 
/ - - - 

ἜὌὌφρα τοι αὐτίκα νῦν δυοκαίδεκα βοῦς ἐνὶ νηφ 
111 νε) [4 ” .! ὁὃ ἐλ / 

νις ἠκέστας ἱερεύσομεν, αἴκ ἐλεήσῃς 
] ”Αστυ τε καὶ Τρώων ἀλόχους καὶ νήπια τέκνα. 510 

Ὃς ἔφατ᾽ εὐχομένη" ἀνένευε δὲ Παλλὰς ᾿Αθήνη. 
ο] δ , 9 δρ 9 , η 
Ὡς αἳ μέν ῥ᾽ εὔχοντο Διὸς κούρῃ µεγάλοιο. 

"Έκτωρ δὲ πρὸς δώματ᾽ ᾿Αλεξάνδροιο [2εβήκει 
ώ” ΝΑ. Αα ο 

Καλὰ, τὰ ῥ) αὐτὸς ἔτευξε σὺν ἀνδράσιν, οἳ τότ᾽ ἄριστοι 
5 / ο Ησαν ἐνὶ Τροίῃ ἐριβώλακι τέκτονες ἄνδρες 
Οἵ οἱ ἐποίησαν θάλαμον καὶ δῶμα καὶ αὐλὴν, 
ο) / / νο 3 / 3 Εγγύθιτε Πριάµοιο καὶ Ἔκορος, ἐν πόλει ἄκρῃ. 
"Ενθ' Ἕκτωρ εἰσῆλθε Διὶ φίλος ἐν ὃ) ἄρα χειρὶ 
” 9. α}Ε / Ξ / ον / 4 
Εγχος ἔχ᾽ ἑνδεκάπηχυ' πάροιθε δὲ λάμπετο δουρὸς 
Αἰχμὴ χαλκείη, περὶ δὲ χρύσεος θέε πόρκης. 9320 

Τὸν δ᾽ εὗρ᾽ ἐν θαλάμῳ περικαλλέα τεύχε’ ἔποντα, ( 
᾿Ασπίδα, καὶ θώρηκα, καὶ ἀγκύλα τόξ’ ἀφόωντα. 
᾽Αργείη ὃ Ελένη μετ ἄρα δμωῇσι γυναιξὶν 
"στο, καὶ ἀμφιπόλοισι περικλυτὰ ἔργα κέλευε. 

ο 6) - Ἡ 
Τὸν ὃ Έκτωρ νείκεσσεν ἰδὼν αἰσχροῖς ἐπέεσσι 9250 

Δαιμόνύ, οὐ μὲν καλὰ χόλον τόνὸ ἔνθεο θυµῳ. 
Λαοὶ μὲν φθινύθουσι, περὶ πτόλιν αἰπύ τε τεῖχος 

Μαρνάμενοι σέο ὃ εἵνεκ᾽ ἀὐτή τε πτόλεμός τε 
Ἆ "Αστυ τόδ ἀμφιδέδμε σὺ ὃ ἂν µαχέσαιο καὶ ἄλλῳ, 

190. 176. Ίο Ρτεροβίοτ σὺν ἵ5 απᾶςτ- 
βίοοᾶ. 

906. πότνι ᾿Αθηναίη, κ. τ.λ. ΤΙή5 
ΡΥαΥΕΥ {ο ἴ]ιο σοάἆσδς 15 (γαπβ]αθεᾷ α]πιοδί 
ννορὰ {ου ννογὰ ἵπ Ὑπνς. π. ΧΙ. 485. 4ν- 
πεζροίεπα Με]Ιἱ Ῥγαβες, Τγζοπία οἴγφο, ΓγπΦε 
πια {επι Γη γααοπῖς, αἲ ἕρειπι 
Ἔγοπιωι ΑίεΥπε κοῖο, βογίϊδηιο ο[[ιπᾶς φιῦ 
αἰῖ. Ἰπ πο Τμαάπ Ῥοεί 16 56εΠΙ5 ΙΠίΤο- 
ἀισαά νέα 1ε5ς ῬνορτίείΥ, αξ5 Ῥα]]α5 αρ- 
Ῥθαγ5 πο ννηθγα Ἱπίετερίοά 1π {πο οοπάποί 
οἱ αβαϊγς, {Πτοασ]ῃ ἔπε Φ]ιοἰο «Ἐπειά. 1 
{α]κο ἔ]λα ερῖλεί ἐρυσίπτολις {ο αἱ]ιάε {ο 
«ΜΙπεννα”5 Ρεῖπςσ Όιο ρατσοι]αχ ῬτούεοίγεβΒ 
οἱ Ττογ. ΡΥ πιεαπς οἱ ία Ῥα]]αάϊατα. ἘΟΡΕ. 
Τη δολ. ΤΠεΡ. 192. Ῥα]]α5 15 εα]]οᾷ ῥυ- 
σίπτολις, Νϊο] {ο Ῥομο]ῖιαδέ απά οίμεΥΒβ 
γγοα]ά εαρεάθαίθ ἵπ {5 Ρ]ασα. 

908. αὐτίκα νῦν. Τοπίο]; Ῥγεβοπίζη. 
Τ]ιο αχρνοβΣῖοπ πηιιδύ ο απάσχρίοοά νι 
8οπ19 Ἠπηίαζίοη, 

390. πόρκης. Ἀε]ο]. ὁ κρίκος ὁ συνέχων 
τὸν σίδηρον πρὸς τὸ Σύλον τοῦ δόρατος, 
διὰ τὸ πείρειν τὸ δόρυ δι αὐτοῦ. 

82]. τεύὐχε ἕποντα. Ἠπδίωμ. ἀμφέ- 
ποντα, περιέποντα, περὶ αὐτὰ πονούµε- 
νον. Ἱπ 5 βἰπσίο Ἰπδίαποςρ, ἴΠο νετρ 
ἔπω Ίνα απ αοίῖνε βἰσπίΠοαίίου, Ῥεῖηρ τριι- 
31γ ]οϊπος υν] 5οΠ19 ΡγδροβΙΒο!. 

992. ἀφόωντα. ΈἘτοπι ἁφάω, οοπίγεσίο. 
Ἠπβίαίμ, χειριζόμενο», φιλοκαλοῦντα. 

926. Δαιμόνύ, οὐ μὲν καλὰ κ.τ.λ. ΑΙ 
ἴλο οοππηεπία{ου5 οΏβδεχνο ἰμῖ5 8ΡοεςἩ ος 
Ἠοείον {ο Ῥε α Ρίεσο οἱ αγήῃσθ. Ἠο 566ΠΙ8 
{ο Ππιασῖπε, ἐλαί ἴμε τοτγεπιεπί οἱ Ρατῖς 
Ργοσθεᾶς οπ]γ ἔτοπαι 5 τεβδοππορί ασαἰηςδύ 
Όιο Ένο]απδ, απά ποῦ ἔνοπα 5 Ππάο]απσε, 
Ἰαχιγ, ΟΥ ΑΠΥ οίΠαεγ 8186. ῬοΡΕ, ες 
Ῥμαίατο] ἄε ἁμίαί. αἱ «πιο ἀἰδογίπι, 5αῦ 
Άπο.---Τἶιο Ῥγοβαβ]ε οπα5ο οἱ {15 βαρροβεᾶ 
τοβοπίπποπῦ πΙαΥ Ῥο {οαμᾶ, Ιπ[α νν. 6]. 
654. 
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350 
38 π4 

᾽Αλλ) ἄνα, μὴ τάχα ἄστυ πυρὸς δηῖοιο θέρηται. 

Τὸν δ) αὗὖτε προσέειπεν ᾿Αλέξανδρος θεοειδής' 
δ .) ’ 9 τ |) / ὐδ ΚΕ. στ 

κτορ, ἐπεί µε κατ’ αἶσαν ἐνείκεσας, οὐδ ὑπὲρ αἶσαν, 
” / / / μά 

Τοῦνεκά τοι ἐρέω' σὺ δὲ σύνθεο, καί µευ ἄκουσον. 
” 

Οὐ τοι ἐγὼ Τρώων τόσσον χόλῳ οὐδὲ νεµέσσει 93950 

μην ἐν θαλάμῳ, ἔθελον ὃ' ἄχεῖ προτραπέσθαι. 
Νῦν δέ µε παρειποῦσ᾽ ἄλοχος μαλακοῖς ἐπέεσσιν 

ο ο / . , , τ σε ες 
Ώρμησ' ἐς πόλεμον᾿ δοκέει δέ µοι ὧδε καὶ αὐτῷ 

Δώϊον ἔσσεσθαι' νίκη ὃ) ἐπαμείβεται ἄνδρας. 
᾽Αλλ) ἄγε νῦν ἐπίμεινον, ἀρήϊα τεύχεα δύω᾽ 340 

υλ 
"Η Τθ', ἐγὼ δὲ µέτειμι κιχήσεσθαι δέ σ᾿ ὀΐω. 

Ὃς φάτο" τὸν ὃ οὔτι προσέφη κορυθαίολος "Έκτωρ. 
Τὸν ὃ᾽ Ἑλένη µύθοισι προσηύδα μειλιχίοισιυ 

- -- ΄ 

Δαερ ἐμεῖο, κυνὸς κακοµηχάνου, ὀκρυοέσσης, 
ο » 3 Ἂς 1 ο. ο -- δ., τα 

ς µ Οφελ Ίματι τῳ, ὅτε µε πρωτον τέκε µήτηρ, 945 

Οἴχεσθαι προφέρουσα κακὴ ἀνέμοιο θύελλα 
Εὶςο ὄρος, ἢ εἲς κῦμα πολυφλοίσ[δοιο θαλάσσης, 
[ος θ οι κ ἃ . ’ ΄ {ὃ ” - ϐ 

νῦα µεκυμ απὀερσε, παρος Ττᾶὸε ἔργα γενέσύαι. 
- / 

Αὐτὰρ ἐπεὶ τάδε γ ὧδε θεοὶ κακὰ τεκµήραντο, 
Ὀ Ξ Π 

᾿Ανδρὸς ἔπειτ ὤφελλον ἀμείνονος εἶναι ἄκοιτις, 350 

Ὃς ἤδη νέμεσίν τε καὶ αἴσχεα πόλλ᾽ ἀνθρώπων. 
’ . ” }ὸ ἊἍ - , ”! ὃ αι πι λε , 

Τούτῳ ὃ) οὔτ αρ νυν φρένες εµπεὸοι, ουτ ἀἂρ ὀπίσσω 
» ο - ’ ) / }{. 
Ε,σσονται τῳ και µιν ἐπαυρήσεσθαι οιω. 

99]. πυρὸς δηῖοιο. Ῥαρααᾶ. διά. Θεο 
οπ ΠΠ. Β. 415. 

998. Ἔκτορ. ἐπεί µε κ.τ.λ. θε οἩ ΤΠ]. 
Α. 416. Τ. 69; απ οἳ ἴμε εἡῖραῖς ἵπ {πα 
ποχέ πο, οἩ ΠΠ. Α. Τ6. 

906. ἔθελον δ᾽ ἄχεῖι προτραπέσθαι. Τ]α 
Βε]ο]αδέ απἀεγςίαπάς ἄχει [ου διὰ ἄχεος, 
απᾶ 5αρρ]εΒ µάχης αἲξίεε προτραπέσθαι. 
Ῥιαέ ἴπε σπε 8εΠ5ε 5 ππάοαβίεάΙγ ἀοἰοτὶ 
πιεο ἰπαάιίφεγα, πι [οζιι Ίπε σοπτεγίετε; Ἀπιὰ 
5ο ΕπδίαΙη5: χώραν, ἢ μᾶλλον ἔντρο- 
πὴν, δοῦναι τῇ λύπφ. Οἱ πε νετὈ παρ- 
ειπεῖν, ἵπ ἴλε πεχί Ἰπε, 8εε οἩ ΙΠ. Α. 
525. 

959. νίκη δ' ἐπαμείβεται ἄνδρας. Υ1ς. 
Απ. ΤΠ. 967. Οποπάαπι εἴίαπι οἰο[ῖς γεῖζ ἴπι 
Ώγασοταϊία οἰγίης, Ἡ ἱσίογεδηιε (ααπί. ΤάνΥ: 
ππφμαπι πεῖπις φαπι ἵπ θε]ο εὐεηίις γ6- 
αροπαάεπέ. «ὐπιῖ αγία αο δρεγαία ἄεοογα 
απῖης ]ογα Τογίμπα επεγίεγε ροΐεεί. Ονία. 
Μείαπι. ΤΙ. 19. Ιπίε πἴγαπιφπο τοίαί 
αιδὶῖς οἰοίογία εππῖε. Όοπιρατο Π. Γ. 440. 

944. κυνός. ὧθο οἩ ΤΙ. Α. 169. ΤΠοα 
αἄ]εοβῖνε ὀκρυόεις, ΝνΠΙΕΠ 15 {χε βαπ1ς νη(] 
κρυόεις, ἵπ . Ε. 740. απᾶ κρυερὸς, ἵπ Ἡ. Ν. 
48, 5ἰσηϊῇες---ᾱ5 ἀετινεὰ ἔτοπι κρύος---έ]ιαί 
τολίο] γοᾶμος εοἷά οἱ εἰιάάεγίπα; ἨἈοπος, 

ἀτεαάγι, Πογγϊρίο. Τηα5 ΠΠ. Τ. 64. νε Ἰανε 
πόλεμος ὀκρυόεις. ΤΗΙ5 ννοτᾶ, {ποισ] Ῥεγ- 
{εοί]γ ἀϊδάποι, 15 {Γοαπεπί]γ οοπ{οαπάςᾶα 
π ὀκριόεις, α5ρετ, 1π Π. Δ. 518. Θ. 927. 
ΟΕ εἰππῖ]αν ἁοπο]ε 4ογπῃς, 5εε οἩ ΤΙ. Β. 
260. 

948. ἀπόερσε. Έτοπῃ ἀποέῤῥω, {ο ἄγοιε, 
{ο φα[]οσαίΐε. Ἡ. Φ. 999. µή µιν ἀποέρσειε 
µέγας ποταμὸς βαθυδίνης. ΑΡοϊ]οῃ. Ἰμεκ. 
ἀπόερσε' ἀπέπνιξεν ἐν ὕδατι. Τ]ε εοπ- 
βἰτασίοη βἰοπ]ά Ῥτοροχ]γ Ἠανε Ῥεεῃ νε] 
ἂν οΥ κε. Ῥεε Μαΐε, αν. απ. 5 509. 6. ἆ. 
008. Ἠε]εηπ παέίεις α Αἰπηή]ατ νηῖδη ἵπ ΤΙ. 
Ῥ. 1795. Ῥορμοσ]ες 86εΠΙ5 {ο Ίανε Ἰαά 
Ἠ]5 παπά προη {Πῖδ Ῥήξεασε ἵπ (4. 0. 
16509. 

949. τεκµήραντο. (οπαιεγιπί, ἀεειῖ- 
παγιπί: ἴνοπα τέκµαρ. Ππῖς, οοπεἰ]ίηπ. ἸἨο- 
5ἷοά. ΟΡ. Ὦ. 228. οὐδέ ποτ᾽ αὐτοῖς ᾿Αργα- 
λέον πόλεμον τεκµαίρεται εὐρυόπα Ζεύς. 
Ἠεποε Ἱΐ αἱ5ο βἱση]βες {ο ὑπάῖσαίε, ἴο Ροτ- 
ἴεπᾶ. Όοπιματε 0Ο. Κ. 609. Λ. 1129. 

951. ἤδη. πει: Ἱ. 6. [εῖέ. 
969. ἐπαυρήσεσθαι ὀίω. ῥἈαῖ. τούτου, 

τοῦ μὴ εἶναι αὐτῷ ὀφρένας ἐμπέδους. 
ἨΕΥΝΕ. Ῥεε οἩ ΤΠ. Α. 410. ΈΤΠα πιεαπίηπς 
15, { 5ιδρεοί λαέ ιο οἱ γεαρ ἴ]ιε [ιῖέ οἳ Ιιῖφ 
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᾽Αλλ ἄγε νῦν εἴσελθε, καὶ ἔζεο τῷὃὸ ἐπὶ δίφρῳ, 

Δαερ, ἐπεί σε μάλιστα πόνος φρένας ἀμφιβέβηκεν 
- .) . Είνεκ᾽ ἐμεῖο κυνὸς, καὶ ᾿Αλεξάνδρου ἕνεκ᾽ ἄτης 

« απ 9 -- 9 / « ο 7 ’ 

Οἶσιν ἐπὶ Ζεὺο θῆκε κακὺν µόρον, ὡς καὶ ὀπίσσω 2 
. , , ϱ’ 3. 1 η , 
Ανθρώποισι πελώμεθ) ἀοίδιμοι ἐσσομένοισι. 

Τὴν ὃ ἡμείετ᾽ ἔπειτα μέγας κορυθαίολος ᾿Εκτωρ' η ημ 

Μή µε κάθιζ, Ἑλένη, φιλέουσά περ, οὐδέ µε πείσεις. 300 
Ἱ, / . 

ὪἨδη γάρ µοι θυμὸς ἐπέσσυται, ὀφρ) ἐπαμύνω 2 

τ ’ ) Δ ρα. ἆ - θὴ . , λ”/ 
ρώεσσ', οἳ μέγ ἐμεῖο ποθὴν ἀπεόντος ἔχουσιν. 

. / - 

Αλλὰ σύ γ᾿ ὄρνυθι τοῦτον, ἐπειγέσθω δὲ καὶ αὐτὸς, 
ο "3 ΄ / 9 

Ως κεν ἔμ᾽ ἔντοσθε πόλιος καταμάρψῃ ἐόντα. 

Καὶ γὰρ ἐγὼν οἰκόνὸ ἐσελεύσομαι, ὄφρα ἴδωμαι 305 

Οἰκπας, ἄλοχόν τε φίλην, καὶ νήπιον υἱόν' 

Οὐ γάρ τ᾽ οἵδ', εἰ ἔτι σφιν ὑπότροπος ἵξομαι αὗτις, 
Ἂ ./ 216 Ν ν 9 , . - 

Η ἤδη ος ὑπὸ χερσὶ θεοὶ δαμόωσιν καιόη 

Ὃς ἄρα μιοπώκας, ἀπέβη κορυθαίολος ' Εκτωρ. 

Αἶψα ὃ᾽ ἔπειθ' ἵκανε δόµους εὖ ναιετάοντας, 

Οὐδ’ εὗρ᾽ ᾿Ανδρομάχην λευκώλενον ἐν µεγάροισιν, 
᾽Αλλ’ ἥγε ξὺν παιδὶ καὶ ἀμφιπόλῳ ἐὐπέπλῳ 
Πύργῳ ἐφεστήκει γοόωσά τε µυρομένη τε. 

Ἔκτωρ ὃ”, ὡς οὐκ ἔνδον ἀμύμονα τέτµεν ἄκοιτιν, 
2/ Φο .Φ » Ὁλν »ν Δ αν -- ”/ ὁ 
ΕΒιστη ἐπ᾽ οὐδὸν Ἰὼν, μετὰ δὲ δμωῆσιν ἔειπεν 

1 

Εἰ ὃ ἄγε µοι, ὃμωαὶ, νηµερτέα µυθήσασθε' 

ΠΠ ἔβη ᾿Ανδρομάχη λευκώλενος ἐκ µεγάροιο: 
Ἠέπη ἐς γαλόων, ἢ εἰνατέρων ἐὐπέπλων, 

ἨἩ ἐς ᾽Αθηναίης ἐξοίχεται, ἔνθα περ ἄλλαι 

Τρωαὶ ἐὐπλόκαμοι δεινὴν θεὸν ἱλάσκονται; 950 
ν ολα ο . , 9 - ” ἃ 

Τὸν δ) αὗτ᾽ ὀτρηρὴ ταµίη πρὸς μῦθον ἔειπεν 
ο 

Ἐκτορ, ἐπεὶ µάλ᾽ ἄνωγας ἀληθέα µυθήσασθαι, 
οὔῦ ώ λό μισο ψ , ΕΕ) λ 
ύτεπη ἐς γαλόων, οὔτ' εἰνατέρων ἐὐπέπλων, 

Οὐὗτ' ἐς ᾿Αθηναίης ἐξοίχεται, ἔνθα περ ἄλλαι 
ηλ Ν δν ́ ὃ ο θ Ν [4 /΄ 

ρωαὶ ἐὐπλόκαμοι δεινὴν θεὸν ἱλάσκονται. 386 

᾽Αλλ) ἐπὶ πύργον ἔβη µέγαν Ἰλίου, οὕνεκ ἄκουσε 
Τείρεσθαι ΤἜρῶας, µέγα δὲ κράτος εἶναι ᾿Αχαιῶν. 

Τοϊίη. ΆΤπετο ἵδ α βἰπιῖ]αν βεππιεπέ Ιπ 
Ῥβα]πα ον]. 17. 

906. ἄτης. Ῥεο οἨ ΠΠ. Α. 419. 
908. ἀοίδιμοι. Οεἰεῦγαίεά π -90π/.. Ἐτς- 

ἰαίμπ. ἐν φδαῖς φερόμενοι, ταῖς ἐπὶ δυσ- 

κλείᾳ δηλαδή. 19 19 αδεά ἵπ 4 ροοᾷ βεη5ο 
Ῥηιά, ΟΙ. ΧΗΥ. 9. Νοαπι. ΤΙ. 126. ΟΕ αᾱ- 
Ἰθοείῖνες οἱ {Πῖ5 οἶαδς, επάῖησ ΙΠ τµος, 588 
ΒιυπΠε]ά”5 1ο58. οη 9βδομ. Αραπῃ. 996. 

ΑΤ0. δόµους εὖ ναιετ. Όοε οἩπ Ἰ. Β. 
26. 

976. εἰ δ' ἄγε µοι. 399 οἩ Π. Α. 902. 
978. εἰνατέρων. Βο]Πο]. εἰνάτερες κα- 

λοῦνται αἱ τῶν ἀδελφῶν γυναῖκες πρὸς 
ἀλλήλας, οἷον Ἑλένη πρὸς ᾿Ανδρομάχην. 
6οππρατε 1. Χ. 475. Ω. Ἴ69. Ίπ 5 πο 
έπενο 15 αη ε]αραῖς οί θαλάμους οΥ δόµους, 
απ ἵη {1ε ποχί ο ναόν. Ἐοί]ι ατε οἱ {16- 
αποηπέ οεσχγεποθ. θε Ῥυ5, ἘΙΗρ5. ἄν. 
ΡΡ. 7]. 1956. Ο/{ 11ιε πςο οἱ ἐξοίχεται ἵπ ἴἶπθ 
Ῥτγεβοπί, Ιηδίοαά οἱ {πε αοχ]δί, 5εε οἩ 1, Ἐ. 
472. 
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τπτ μ δὴ Ν - 3 ή, ε 2 μὲν ὁὴ πρὸς τεῖχος ἐπειγομένη ἀφικάνει, 
Μαινομένῃ εἰκυῖα' φέρει ὃ ἅμα παῖδα τιθήνη. 

΄Ἡ ῥα γυνὴ ταμίη' ὁ ὃ) ἀπέσσυτο δώματος Έκτωρ 990 

Τὴν αὐτὴν ὁδὸν αὗτις, ἐὐκτιμένας κατ᾽ ἀγυιάς. 

Εὖτε πύλας ἵκανε, διερχόμενος μέγα ἄστυ, 

Σκαιὰον----τῇ γὰρ ἔμελλε διεξίµεναι πεδίονδε,--- 
Ενθ' ἄλοχος πολύδωρος ἐναντίη ἦλθε θέουσα, 

᾿Ανδρομάχη, θυγάτηρ µεγαλήτορος ᾿Ηετίωνος" 505 
3 

Ηετίων. ὃς ἔναιεν ὑπὸ Πλάκῳ ὑληέσση 9 η {µ 
ς. 

Θήβη Ὑποπλακίῃ, Κιλίκεσσ᾽ ἄνδρεσσιν ἀνάσσων. 
Τοῦ περ δὴ θυγάτηρ ἔχεθ Ἔκτορι χαλκοκορυστῇ" { ] ζ 2 
6 εν 3} » 6 38 , , ος 
Η οἱ ἔπειτ' ἤντησ', ἅμα ὃ) ἀμφίπολος κίεν αὐτῇ, 

-Ὁν . 

Παἴδ' ἐπὶ κόλπον ἔχουσ᾽ ἀταλάφρονα, νήπιον αὕτως, 400 
Ἑ (δ ο Ν Αλί » , λ -- 

κτορίδην ἀγαπητὸν, ἀλίγκιον ἀστέρι καλῷ 
το 

Τόν ῥ Ἔκτωρ καλέεσκε Σκαμάνδριον, αὐτὰρ οἱ ἄλλοι 
» / ο γκο αν. .’ ο 
Αστυάνακτ' οἷος γὰρ ἐρύετο Ίλιον Εικτωρ. 

5. Δ - - 
Ητοι ὃ μὲν µείδησεν ἰδὼν ἐς παῖδα σιωπῇ! 

᾿᾽Ανδρομάχη δέ οἱ ἄγχι παρίστατο δακρυχέουσα, 405 
τὸ . ς - α .. ο 3 ΄ . Εν τ᾿ ἄρα οἱ φῦ χειρὶ, ἔπος τ᾽ ἔφατ”, ἐκ τ) ὀνόμαζε 

Δαιμόνιε, φθίσει σε τὸ σὸν μένος, οὐὸ ἐλεαίρεις 
-- ΄ / 

Παῖδά τε νηπίαχον, καὶ ἔμ᾽ ἄμμορον, ἣ τάχα χήρη 
ων 

σσ. - -- / / Ἅ ΄ Α Ν 
ευ εσοµαι ταχα γαρ σε καταμτανεουσιν χαιοι, 

Πάντες ἐφορμηθέντες' ἐμοὶ δέ κε κέρδιον εἴην 
- ” 

Σεῦ ἀφαμαρτούσῃ, χθόνα δύμεναι' οὐ γὰρ ἔτ ἄλλη 
410 

5”! 0 λ ο ώ κκ ΄ ΄ υ ” 

Έσται θαλπωρὴ, ἐπει ἂν σύγε πύτµον ἐπίσπηῃς, 

9960. Ἠετίων. ΟΕ Εβδ απασο]πίΠοπ, 566 
οἩη ΤΙ. Β. 955. Μαΐι. αγ. 6τ. 5 4025. 

99δ. ἔχετο. ας πιαγγἰεΙ. Τ]ε νοτΏ 
ἔχειν (επῥαμᾶ. γυναῖκα 0Υ πόσιν) ἵ5 εοἩ- 
είαπ{]γ αξες Τη {15 56η5ο9. Όοπιρατο ἨΗετοά. 
ΙΧ. 76. Χεῃπ. ΟΥν. 1. 56.10. Ηε]ει. ΥΠ. 4. 
25. Ώευιζ. χχνΠ. 90. 2 0Ἠτοῃ. χΙ. 21.ΤΙΧΧ. 
Ὦ. Μαΐτ. χὶν. 4. παχῖ. 28. Ματ] νι. 18. 
ζομπ 1, 29, ἵν. 17. 1 60ου. νΗ. 2. εί ἑαρίας. 

400. ἀταλάφρονα. Επδίαι. ἁπαλὰ 
(αι. ξ ἀταλὰ) φρονοῦντα. Ἰ. ». 607. παρ- 
θενικαὶ δὲ καὶ ἠΐθεοι ἀταλὰ φρονέοντες. 
Ἠεποο {πε αἀ]εσίῖνο βΙση]ῇ6ς {επάς)", ἀε[ίσαίο. 
Τ]ε ΘῬο]μο]αξέ οἩπ ο πεχί Ἰπα τεπάετ5 
ἀγαπητὸν ὮΥ μονογενῆ, ἵπ νε] Τε 15 
αΡργονεᾶ ΡΥ Επχπεςίϊ, νο οΏβογνοες {μαί {1ο 
ποτά Ἠας {Πε 6απ1ο βΙσπ]Ποαίῖοη ἵπ ἨοΙγ 
τίς: ε.σ. Μαίέ. ΠΠ. 17. αν. δ. ουππραγεἆ 
πηι Φομτπ Ἱ. 14. ο 45ο επ. αχ. 9. 
1ΧΧ. Επί ἴεγο 586Π15 {ο Ῥθ πο σοοᾷ 
ΣΕΑΦΟΠ {Τ0Υ το]οσίπα, ἵπ εἴίμον σᾳ5ε, ἴ]ιο 
ΡΤΙΠΙΑΣΥ ἰσπιῃοαίίοη οἱ λα νγονᾶ ; απᾶ ἵπ 
Ἠοπιεσγ αἲ Ἰεαςί Ιέ πιαδέ βἰσπΙ{γ ᾖε[ουεῖ : 
οίπετνῖδε ἴΊετα ἶ5 α ἰππίο]οςσγ 1π 04. Β. 
966. μοῦνος ἑὼν ἀγαπητός. 

409. ᾽Αστυάνακτα. ΤΗϊ5 πΙΝΗπεΥ οἱ σἶν- 

1ης ῬΓΟΡΕΣ ΠΑΠΗΘΡ {ο ομΙ]άπεῃ, ἀετῖνεα ἔγοπι 
ΔΏΥ Ῥ]αςε, ασοοϊἀεπί, οἩ απαΠγ Ῥε]οπσίησ 
{ο ἔΊεπα οὐ {Παίγ Ῥαγεπίς, 15 γετΥ αποϊεηί, 
απά Ί/35 ΟΙΙ5ίΟΙΠΑΣΥ ΑΠΙΟΠΡ {Πο ΗεΡτενς. 
ΤΠο Ττο]απ5 εα]]εά ία 5οπ οἱ Ηεσίοτ 4ε- 
ἵήαπαα, ΏεσβΗδο, α5 1ὲ ἶ5 δαϊῖά Ἠετθ, απά ἴἵπ 
Ἡ. Χ. 506, 5 {αΐπεν ἀε[επαεα το οἵμη. 
Έμετε ἃπα ΠΙΑΠΥ Ιπείαησες οἳ ἴε 54Π18 
Κῑπά Ἱπ «ΕεΠοβ. Χχχ., Ὑπετο {1εθ ἨΑΠΙΘΒ 
σῖνεη {ο «Ιασοβ”5 εἰή]άνεῃ, απά {πε τεα- 
50Π5 Οἱ {1058 ΠΔΠΙΘ5, 3παθ επιπιετα{εᾶ. 
Ῥορε. Τη σεπετα] {πεγ αἀάεά {να παπιο 
ο {πο {αίΐπεν, εἴπον Τον ἀῑξαποίοηῃ, ΟΥ 
Γγοπα τεβροοί. ΤΙ. Κ. 68. Πατρόθεν ἐκ 
γενεῆς ὀνομάζων ἄνδρα ἕκαστον, Πάντας 
κυδαίνων. Τ]ε τεαδοῃ οἱ ἴ]νο παπα ννΠῖσ]ι 
Ἠεείου Ἠϊπηθε]{ Ἰιαᾶ σίνοπ {ο 15 50Η, ἆοε5 
πο ΙπιπεάΙα{ε]γ αΡΡρεασ. 

408. ἄμμορον. Ῥεε Ἰμεα. Ῥεπέ. ἄν. γ. 
ἅμοιροο. 

411. ἀφαμαρτούσῃ. ΤΗϊ5 νετρ ἀφαμαρ- 
τάδειν 5οΠΠΕΙΙΠΙΘ5 βἰσπ]ῇες, α5 1π ἐμῖ5 Ρ]ασε, 
{0 1096, ἴο ὂε ἄερτίτεᾶ οἱ. ο ασαῖπ ἵπ Π. Χ. 
105. 

419. ἐπεὶ ἂν σύγε πόὀτμον ἐπίσπηῃς. Ῥεθ 
οη ΤΠ. Β. 59. Ἔπο αοτῖςί βαρ]αποίῖνε 18 



Αν. 

πς5οά 1Π {ἐς Ῥαδεασα ἵπ ἐλο 5εη5ο οἱ {ο 
Τα π {αίπτο Ῥεγίεοί. Ῥεο οἨ Π. Α. 165. οΝΙΠΡ, Ισ] ννας βίαθίοπεά Ῥε[ίογαο Τογ. 

ὉΜΗΡΟΥ ἸλΛΙΑΔΟΣ 7. 

᾽Αλλ) ἄχε' οὐδέ µοί ἐστι πατὴρ καὶ πότνια μήτηρ' 
π ν Αν Ν ) , δἵ α λ 9 
Ητοι γάρ πατέρ ἆμον απέκτανε ὁἵος Αχι λεὺς, 

Ἐκ δὲ πόλιν πέρσε Κιλίκων εὖ ναιετάωσαν, 
Θήβην ὑψίπυλον' κατὰ ὃ ἔκτανεν ᾿Ηετίωνα, 

Οὐδέ µιν ἐξενάριξε' σε/}άσσατο γὰρ τόγε θυµῷ. µ ρ Ύε θυµά 
/ 

᾽Αλλ’ ἄρα µιν κατέκῃε σὺν ἔντεσι δαιδαλέοισιν, 
Ἠδ) ἐπὶ σημ ἔχεεν' περὶ δὲ πτελέας ἐφύτευσαν 

[, - 

Νύμφαι Όρεστιάδες, κοῦραι Διὸς αἰγιόχοιο. 

Οἳ δέ µοι ἑπτὰ κασίγνητοι ἔσαν ἐν µεγάροισιν, 
ῃ π , »- »/ 2) ἵὃ ” κ 

Οἱ μὲν πάντες ἴῳ κίον Ίματι ᾿ Αἴθος εἴσω 

Πάντας γὰρ κατέπεφνε ποδάρκης δῖος ᾽Αχιλλεὺς 
9 48. 2 ]λ 4 ο.) - Σ./ 

Βουσὶν ἔπ᾽ εἰλιπόδεσσι καὶ ἀργεννῆῇς ὀΐεσσι. 

Μητέρα ὃ, ἣ βασίλευεν ὑπὸ Ἱ]λάκῳ ὑληέσσῃν 
δν α) Ν ἍΝ δεῦρ᾽ "αμ ἄλλ ΄ 

Τὴν ἐπεὶ ἂρ δευρ ἤγαγ ἅμ' ἄλλοισι κτεάτεσσιν, 

3ΑΨ ὄγε τὴν ἀπέλυσε, λα[βὼν ἀπερείσι ἄποινα" 

Πατρὸς ὃ) ἐν µεγάροισι βάλ᾽ "Αρτεμις ἰοχέαιρα. 

Ἕκτορ, ἀτὰρ σύ µοί ἐσσι πατὴρ καὶ πότνια µήτηρ 

᾿Η δὲ κασίγνητος. σὺ δέ µοι θαλερὸς παρακοίτης. η 9 

2290 

415 

420 

425 

450 

4306. δεῦρο. ἸαπΙεΙγ, Ιπίο ο Εγοοῖαπ 

414. ἀμόν. Ῥε]λο]. Ὑεπεί. τὸ δὲ ἀμὸν ἐν 
Προσωδίᾳ φησὶν Ἡρωδιανὸς Δωρικώτερον 
εἶναι ἀπὸ τοῦ ἁμέτερον. Ῥεο ποίθ ΟΠ 
«Ἐδεμ. Τ]ιερ. 419. Ῥεπί. αν. Ρ. 497. 

418. κατέκῃε σὺν ἔντεσι. Τ]5 οἴγοιπι- 
βίππσο οἱ Εεβον5 ΡῬεΐηπσ Ῥανπς να 5 
ΑΥΠΙ5, νν]]. πού αρρεαχ ἐνινῖα] ἵῃ ἐς τε]α- 
11ος, νετ ἵνα τεῄοσί νθ]ι νν]αἰ εασοτ ραδ- 
5ἵοπ {λε αποϊεπέ ἸεγοςῬς 5οασ]έ {ο 5ροΙ] απᾶά 
6ΔΤΥΥ οϐῦ ια αγπιοΙτ οἱ α ναπαπἱδ]ιοὰ 9ηΠ6- 

ΓπηΥ: απά {Πεγείογε {115 αοθίοπ οἱ ΑοΠί]]ο5 
16 τηεηοπεά 456 ΑΠ Ἱηβίαπορ Οἱ ΙΠΟΟΤΩΠΙΟΠ 
Ίανοισ απά σεπετοβῖ(γ. Τῃα5 Έποας, ἵπ 
γαρ. ἆπ. Χ. 807, Παγῖης βἰ]αῖπ ἹμαἈδας, 
απᾶ Ρεῖηπς πιονεά ν(] οοπηραξδΙοπ {ΟΥ {Πῖ 
ἉΠἩαΡΡΥ γουίἩ, ϱῖνες Ἠϊπι α Ῥτοπ]5ο οἵ 
ἴο κα Ίανουτ: ἄτπα, φωϊῦι ἰαίαίμς, 
λαῦο ἵμα; ἴεφπε ραγοπίωπαι Ιαπίῦις εἴ οἰπεγὶ, 
αἶφια εδ εα οµγα, γΕΠΙΠίο. ἘΟΡΕ. θε αρονα 
ος ν. 68. 

419. πτελέας ἐφύτευσαν. Τί Ὕναδ ἴ]ο 
ουδίοπι {ο Ῥ]απί αβοαῦ {οππΏ5 ΟΠΙΥ 86] 
{9968 α5 εἶπις, αἰάεγε, διο. ἐλιαί Όθαχ πο {γαῖῖ, 
Ἡ5 Ῥεϊΐησ πιοδύ διίαρ]ο {ο {πο ἀειά. 
ῬορΕ. 

422. ἰῷ ἥματι. ΟΠ οπα αμ. ΤΗΙ5 5 ἴ]ιο 
ΟΠΙΥ Ιηβίαπσο 1π ΠΙΟΣ ἰὸς, 1, 6. μιὸς, ἴ]ιο 
οἷά πιαβοι]ῖπο {οτπι οἱ εἷο, οὀςα:5. Τ]ο 
{επαϊπίπε ἰὰ, {ος µία, ἵ5 βι/Ποίοπί]γ οοπῃ- 
ΏΊΟΠ. 

4956. μητέρα δ’. Τ]αί 1Β, το] γεφαγᾶ {ο 
πιή πιοίεγ: απ αοοιδαΏΊνο αΏβο]αίο. Ἆ6α 
ποίο ος ορ]. Από, 212. Ῥεπί, αν. Ρ. 225. 

428. βάλ’ Ἄρτεμις. Τ]ε γθεΚς αβογῖροᾶ 
αἲἱ βαάἆει ἀεαί]β οἳ ΙΝΟΙΠΟΠ {ο Ἠαπα. 3ο 
Ὄ]ψβςες, ἵπ Οά. Λ. ΙΤ], αξΙ5 Απιϊο]εῖα, 
ΩΊΠΟΠΡ {ο βαά65, 1{ 5ο ἀῑεά ὮΥ {ιο ἁατίς 
οἱ Βίαπα.. Απά ΤΠ {λε Ργοβεπέ Ῥοο]ς, ν. 206, 
Ταοαπα]α, ιο ἁαασ]λίεν οἱ Βε]]εγορ]ο, ἶ5 
βαϊά {ο Ἠανο ρετῖδμοὰ γοιης ΡΥ ἔἶνο αΥΓΟΝΙ5 
οἱ 05 ροᾷάςβ». Ο5, Ρετ]αρβ, 16 τηαΥ α]- 
Ἰαά6 {ο 8οπ1θ ἀΐδεαςο Γαία {ο ΝΥΟΠΙΘΠ, 6ΗΟἨ 
α5 Μαστορίιδ βρεα](5 οἱ, ἵπ βαΐατῃ, Τ. 17. 
1επιῖπας οργέΐς α[ίοίας πιογὺῖ Σεληνοβλή- 
τους καὶ ᾿Αρτεμιδοβλήτους οοσαμί. ὮοΡΕ. 
1η πε Β4Π1ο ΤΙάΠΠΟΥ, {πο βιάάσπ ἀθαίμς ο 
ΤΠΕΗ 418 αἰἰτ]ραίεὰ {ο ΑΡο]ο, Ό6ο ποίε Οπ 
ΠΠ. Α. 765 απά οοππραχο 04. Ο. 409. 

4329. "Έκτορ, ἀτὰρ σὺ κ.τ.λ. Ί]ι6βε 
Ῥοαιι {11 Ἠπες Ἰανο Ῥεοπ τερεαίοᾶ]γ Ἱπηῖ- 
{αΐοά, Ῥα{ (ογ Ἠαγο πενεν Ῥεοι δη ιια]]εᾷ ἵπ 
{επάςγπεββ απά {οε]ηςσ. Ῥνορετί. ΕΙ. 1. 99. 
Τι παἰ]ά βοῖα ἄοπιις, ἴω Οψηίλία, εοἷα ραγεπ- 
{6δ, Οηιπία ἴπι ποδίγῶ {οπιρογα Ἰαίω. Απά 
ασαῖπ, Ἐ]εςσ. ΤΥ. 1, Ἴδ. Ιωπφεγε πιαίεγηἶς 
οἱοίδας, Ραΐον: ἀῑία Ἱποογιτι Οηιπίς ογέ σο]ζο 
ωγύα ]ογοπᾶα ἔμο. Ἐαῖ, ἵπ ῬαχΜΙοα]απ, πο 
ΝΠο]ε οἳ {5 Ραίμοίία αἀάγεδς οἱ Απάτο- 
πιασ]λο βλοπ]ά Ὦο οοππραγεά ν(ῃ (αί ος 
Έεσπιαβεα 1 ΒορἩ. Α]. 485.---ΤΠο Ῥοβίίοπ 
οἳ (Ίο ΡΥΟΠΟΙΠ απιά {]χο ραχ/ίε]ο ἀτὰρ ννου]ά 
Ἠανο Ῥεεῃ Ἱπνετίοὰ π ἴπο Τγαρῖο Ἠντῖέους. 
6ο {ο ποίθο οἩ Βορᾖ. 24, Ο, 5607. Ῥεπέ. 
αν. Ρ. 1957. 

450. θαλερὸς παρακοίτης. ὮῬεο οἩ 1]. 
Β. 206. 



224 ΟΜΗΡΟΥ ἼἸλΙΑΔΟΣ 7. 

” . - - 

Αλλ’ ἄγε νῦν ἐλέαιρε, καὶ αὐτοῦ µίμν ἐπὶ πύργῳ, 
-Ὁν - Μὴ παῖδ ὀρφανικὸν θείης, χήρην τε γυναῖκα" 

9 δὲ -- λε] α ” / 

Λαὺν δὲ στῆσον παρ ἐρινεὸν, ἔνθα μάλιστα 
”/’ - 

Αμβατός ἐστι πόλις, καὶ ἐπίδρομον ἔπλετο τεῖχος. 

Τρὶς γὰρ τῇ Υ᾿ ἐλθόντες ἐπειρήσανθ οἱ ἄριστοι 4360 

᾽Αμϕ Αἴαντε δύω καὶ ἀγακλυτὸν Ἰδομενῆα, 
Ἠδ) ἀμφ᾽ ᾿Ατρείδας, καὶ Τυδέος ἄλκιμον υἱόν' 

᾿ΗἨ πού τίς σφιν ἔνισπε θεοπροπίων εὖ εἰδὼς, 
” 9 » - Ν ε) ” Αα 3 ’ 
Η νυ και αυτων θυμὸς εποτρυνει και ανωγει. 

Τὴν ὃ) αὖτε προσέειπε μέγας κορυθαίολος "Εκτωρ' 440 
ο” ΑΝ) - 
Η καὶ ἐμοὶ τάδε πάντα µέλει, γύναι ἀλλὰ μάλ᾽ ανῶς « 
Αἰδέομαι Τρῶας καὶ Τρωάδας ἑλκεσιπέπλους, 

Αἴ κε, κακὸς ὣς, νόσφιν ἀλυσκάζω πολέμοιο" 

0ὐδ’ ἐμὲ θυμὸς ἄνωγεν, ἐπεὶ µάθον ἔμμεναι ἐσθλὸς 

45]. ἐπὶ πύργφ. ΤΠ 56επ15 ναί {5 
{οννεχ νας Ῥι]]έ προτ α ρατί οἳ {ια Ῥα{ί]ε- 
ΠΠΕΠί5, νηεταο {πε αδοεπί {ο ἴῑα οἵιγ γνας 
Ίε5ς 5ίθεΡ. απά {ἶιο νγα]] ποτε ορεῃ {ο {πε 
αἰίασ]κ5 οἱ ἴ]λε ΕΠΕΠΙΥ (ν. 494). Έτογ, να 
1ΐ5 οἴίαάε], Ῥεχσαπια, ας βἰεααίεά ροή 
οπ6 οἱ έιε Ίούγεχ τ]άσες οἱ πιοαηί Τάα, απᾶά 
{οτβεά Ὦγ α να], {αρ]εά {ο Ἠανε Ῥεεῃ 
γαῖςεᾶ Ὦ} ΑΡο]]ο απά Νερέαπε (1. Η. 452). 
Έτοια Ῥε]μ]πά, ἔἶλα οἵγ ναδ ονετµαῃσ ὮΥ 
ια 1οξίγ Ρτοπιοπ{οσῖες, ἄατσαγας5 απ Τμες- 
έαπι; ΟΠ {1ς {οτπαεγ οἱ νυΠῖο]ι τνας {πε αἰίαν 
οἳ Παρίΐετ (Θ. 47). Ίπ [τοπι Ίαγ απ εχίεή- 
αἴνε Ρἱαΐη, σεπί]γ ἀεολπῖης {ονανάςδ λε 
Ἠε]]αβροπέ, απά πναίεγεά ΡΥ {πε νο τῖνετς 
Βπποϊς απά Φοαππαπάετ: ἴ]ε {ογπιες Ῥαγεί- 
Ίπσ Ἰ]κε α ἑογγεμέ {τοπα {με ορπίγα] τιάσο οἳ 
Τάα, απά {πε Ἰαΐίον ἴδειῖπςσ {γοΠ1 {νο ΓοπΠ- 
έαΐης, ἔια οπ6 οί απᾶ ἴπα οἴμεν οο]ἀ, οἶο5ε 
ππάεσ ἐῑπα γνα]]ς ο (πε οἵίγ. Ἔπαί ρατί οἳ 
ελα Ρ]αϊπ αἶοπσ σνμΙεἩ ἴπο τεοίαπ Ποεεί 
ννα5 5αβοπεᾶ, αἲ ἔε πιου{ῃ οἳ χο Θοατησ]]- 
ἆον, Ῥδέίνεε {πο υγε]]-κπονπ ἨΠορίθαπ απά 
Βίσαραπ Ργοπιοπίοτῖες, 15 οα]]εά (ο πεδίον 
Σκαμάνδριον; απᾶ (λαξ {ονανάς {λε οἵ(γ ἶδ 
ἀϊεαπσαϊςμοά ας ἴἶιε πεδίον Τρωϊκόν. Ἀεε 
ΤΙ. Β.405. Κ.ΤΙ. αᾶ εἸδεπ]ετα. ΤΠε πεδίον 
᾿Ιλήϊον, πιεπΠοπεά ἵπ Π. Φ. 658, αγ ΡΤο- 
ῬαΡ]γ αἶοῃπσ ίθ βιἀο οἳ {με πιοππίαῖη, 
ἑονατάς {λε σεαπ θεα. Δί α Ηί]ε ἆἱδ- 
έπος ΓΓοπι {ε Έσθραπ σαΐθ, ἴπ {με ἀἴτες- 
ποπ οἱ έπο 9Η1Ρ5, απά ν]5ιῦ]ε ἔτοπι πο ἔογγοτ 
Ἠετε πιεπίοπεᾶ, ἵνα5 ο Ἠθ]ε Ἠ]]]οσ]ς, οἳ 
νιαίοἩ-ίουεσ; απᾶά πεασ Τέ {πε ἐρινεὺς, 90’ 
Βσ-ίχοε (ν. 499). Όοππιρατε ΤΠ. Χ. 145. ἴπ 
ένο 6απΠε ἀϊγεσβίοη αἶδο Ἓετο {πε {οπιῦ ο 
Τ]15, απᾶ {πο Διὸς φηγός (ΠΠ. Ε. 695). Τπας 
ΠΙΠΟἩ ΤΠΣΥ Ὦο σο]εσίεά ἔγοπι ἨΠοππες»ς Ῥαΐ 
οἳ Τ{ογ 165ε]{ λογο Ίνεχε ΠΟ ΤΕΠΙΔΙΗ5, εΥεΠ 
ἵῃ ἴλαο πιε οἳ Φίταβο. Αἰεχαπάεσ αἱρο, 
νειπ Ἶε ν]θιθοά ἴἶα ερού Ὑ]ετε Τγογ 
νας δαἱἆ {ο Ἠανο 5ἱοοᾶ, {05 έ]ιε ΡάΤΡΟΞο οἳ 

τερια]]άϊις 1Ε, οοπ]ά Ηπᾶ πο νοςίῖσε {ο ρι]άᾳ 
Ἠπη ; απᾶ Ίμασαπ (Ῥ]ατςα].ΤΧ.961) Ἱπξονπις 
Ἡ5, ἐλαί Ὕνπεῃπ ΌΟεβαν εχαπι]πεᾶ {με ΒΙΐε 
οἱ ἴπε Ττοαάςε, εἴίαπε ρεγίεγε γαῖπω. ΜΟο- 
ἄετῃπ {τανε]]ους, Ἠοίγεγετ. ανα αβεετίεᾶ, 
Όπαί αοασ]ι οοπβιάεταΡ]ε αἰοταίίοη5 Ἠανο 
Ῥεεπ εΠεοίεά Ὦγ εατίπαπακες απά οίμες 
παζατα] οπ156Ε, ἴπε εοιπίσγ αβοτάς ππάε- 
πΙαρ]ε Ῥτουί οἳ {πο σεπεγα] νετασϊγ οἳ 
Ἠοππεγ. Όεε ε]] απά Ἠεππε]] ο έμε Το- 
Ῥοηγαρ]η οἱ Τγοι; Ἠοος”5 ἤεεαη οη ΠΠΟΠΠΕΥ; 
ΟἸατκε΄5 Ίγασεῖς, Ῥατί Τ1.; Βνγαπίς [- 
φεγίαίίοης απᾶ Μοντ 5 Τπαϊσαίίοι οἱ 
ΠΗΟοΙπεγ. Αἲ αἲ] εγεπίς, γηαίενεν ΏΙαΥ Ῥε 
ἔπο ππετ]ζ5 ο ἴμε απεδίοπ ταεδρεοίῖϊης ια 
εχἰδίεποε οἳ Τγογ, απά {ο τεα]ϐγ οἳ έλα 
ενεηίς5 γεοογᾶεά Ιπ {πε Ἠιας, 15 ἀοείδίοπ 
6απ πενεχ ἀείτασί ἔτοπα έχε {αππε οἱ Ἠοπιετ 
α5 α Ῥου, 5ποι]ά 16 εγεπ Ιπνα]]άαίε Ἠῖ5 {ε5- 
Έπποην, απά θἶπ]ς Πῖ5 ]οπς-είαρΗδμεά οἶα- ’ 
τασίετ α5 αη Πδίοτῖαῃ. 

459. ἐρινεόν. «4 ιο]ᾶ ᾖᾳ-ίτεο. Όοπιρατα 
ΤΙ. ᾧ. 97. 0Ο. Μ. 105. ΒἨστα, Πούεγετ, ἴέε 
Ἰας5 Ώθεπ 5αρρο5εᾶ {ο Ὦο 5οπ16 Ἰοσα]1έγ ἵπ 
Όπε πεϊσμΏοιτ]ποοά οἱ Ττογ, απᾶ {πε βαρ- 
Ῥοβϊέῖοη 15 τεπάετεᾶ Ἠϊσ]μ]γ Ῥτοβαβ]ε ὮΥ 
ἔπα ερῖ]εί ἠνεμόεις ἵῃπ ΠΠ. Χ. 145. Τ]ας 
Βίταβο (ΧΤΙΠΤ) ερεαἰς οἱ 16 45 τραχύς τις 
τόπος καὶ ἐρινεώδης. 

454. ἄμβατος. «σοεςίδῖε. Ῥε]ο]. ἄνά- 
βασιν ἔχουσα. 

4950. ἐπειρήσαντο. Θο]]. ἀναβαίνειν καὶ 
ἐπιδραμεῖν, ἴτοπα ἴ]ε Ἰαδέ νειδε. ΟΕ Όιε 
5ΥπΠίασ, 5εε οἩ ΠΠ. ΤΡ. 146. 

449. αἰδέομαι Τρῶας κ.τ.λ. Ῥεθ οἩ Π]. 
Ἐ. 68Ι.-Ηεείον π5ες {1ο 5αππθ πνογάς ασαῖῃ. 
η ΠΠ. Χ. 106. Ἠοπεο Ῥεη5. βαῦ. ]. δ. 6 
πεζή Ῥοϊηᾶαπιας εἰ Τγοϊαᾶες Πναδεοπεπι Εγᾶ- 
ἑεγῖπί. Όϊσετο α15ο αβρ]ε5 {Ίο Ῥαβδασε 
Ρτονενρία]]γ ἵπ Ερὶεί. αἆ ά1πία, ΠΠ. 5. ΥΤΙ. 1. 

444. θυμὸς ἄνωγεν. Ὑε πηαδί 54ΡΡΙΣ, 
ἔνοπι ἴλο Ἰαδέ Ἠπα, ἆλυσκάζειν, 8οῖ]. κῆρα. 
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Αἰεὶ, καὶ πρώτοισι μετὰ Τρώεσσι µάχεσθαι, 
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445 
. / / ” / Να ποὶ 3 - Αρνύµενος πατρός τε µέγα κλέος, ἠδ ἐμὸν αὐτοῦ. 
Εὖ μὲν γὰρ τόδε οἶδα κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυµόν" 
2’ ο ον Ἡν »ὸ / 3” εκ 
Εσσεται ἦμαρ, ὅτ᾽ ἄν ποτ ὀλώλῃ Ἴλιος ἱρὴ, 

Καὶ Πρίαμος, καὶ λαὸς ἐὐμμελίω Πριάμοιο. 
/ / ᾽Αλλ) οὔ µοι Τρώων τόσσον µέλει ἄλγος ὀπίσσω, 450 

Ἱ - ε / / 

Οὔτ᾽ αὐτῆς ᾿Ἐκάβης, οὔτε Πριάμοιο ἄνακτος, 
οὔῦ / 0 λέ 9 ὁ θλ 9 

ὕτε κασιγνήτων, οἵ κεν πολέες τε καὶ ἐσθλοὶ 
. , , σι κ 3 / , 
Εν κονιῃσι πεσοιεν υπ ἀνδράσι δυσµενέεσσιν, 6 

Ὅσσον σεῖ, ὅτε κέν τις ᾿Αχαιῶν χαλκοχιτώνων 

Δακρυόεσσαν ἄγηται, ἐλεύθερον ἦμαρ ἀπούρας 

Καΐ κεν, ἐν ᾿Αργει ἐοῦσα, πρὸς ἄλλης ἰἱστὸν ὑφαίνοις, 

Καΐ κεν ὕδωρ φορέοις Μεσσηϊῖδος ἢ Ὑπερείης, 

Πόλλ᾽ ἀεκαζομένη' κρατερὴ ὃ ἐπικείσετ ἀνάγκη. 

Καΐ ποτέτις εἴπῃσιν, ἰδὼν κατὰ δάκρυ χέουσαν" 
ο ϱ τὰ ἓ / / 
Έκτορος ἤδε γυνή; ος αριστεύυεσκε μάχεσθαι 400 

Τρώων ἱπποδάμων, ὅτε Ίλιον ἀμφεμάγοντο. ρ 2 
[ή , μες τν ον ψ , ”! ὰλ 

Ὡς ποτέτις ἐρέει σοὶ ὃ αὖ νέον ἔσσεται ἄλγος 
τς - . . 5 

Χήτεϊ τοιοῦὸ ἀνδρὸς ἀμύνειν δούλιον ἦμαρ. 

᾽Αλλά µε τεθνειῶτα χυτὴ κατὰ γαῖα καλύπτοι, 
Πρίν Υ ἔτι σῆς τε βοῆς σοῦ ϐ) ἑλκηθμοῖο πυθέσθαι. 405 

ὋὪς εἰπὼν, οὗ παιδὸς ὀρέξατο φαίδιµος "Έκτωρ. 

᾿Αψ ὃ᾽ ὁ πάϊς πρὸς κόλπον ἐὐζώνοιο τιθήνης 

Ἐκλίνθη ἰάχων, πατρὸς φίλου ὄψιν ἀτυχθεὶς, 

Ταρβήσας χαλκόν τε, ἰδὲ λόφον ἱππιοχαίτην 

96ο οἩ Ἡ. Β. 265. ΟΕ {1ο νοιὮ ἄρνυσθαι, 
π ν. 446, 5εο οἩ Τ. Α. 159. 

447. εὖ μὲν γὰρ τόδε κ.τ.λ. Τ]ε ρατ- 
Ώσ]ε γὰρ 15 πετε ε]Ιρίϊοα], ας ἵπ Ἡ. Α. 128, 
3Ώά ΠΙΑΥ Ῥε (αηβ]αίεὰ αὐλοισῃ. ΤΠϊς απά 
11ε Όνο Γο]]ουνίπρ νεγθεςδ αγο τερεαίεά {Τοπα 
ΤΙ. Δ. 1625. Ἅπεγ πενο Ῥγοπουπεθά ὮΥ οἷ- 
Ρίο ονεν ια {αἱ οἳ Οατίμᾶρο. Θεε ΑΓ- 
Ρίαπ. Ῥαμ. ο. 192. ΌοΠΑΡ8Υε 4ἱδο Υπ. δη. 
11. 994. 

452. οἵ κε πέσοιεν. ϐΘαΐ ]ογίε οοσιδέιγὶ 
επί. ἜπΠε ορίαίίνο Ἠετο Ῥεασς Ιί5 αδαα] 
Ῥούεπίῖα] θἰσπὶῃοαίῖοι, απά {ο οοπβἰγαοξῖοη 
ἆοθβ πού {]ογείογο οοϊποϊῖάε νηίἩ {ιο τε- 
πηαχ] οἩ ΤΙ. Β. 188. Ῥεε Μαΐ. αντ. αν. 
ξ528.59: απὰ «οπιρατο Π. Θ. 291. Κ. 166. 

4556. ἐλεύθερον ἦμαρ. 3ο Ἰπένα Υ. 469. 
δούλιον ἦμαρ. Όοπιμαγε Ἠειοά. ΥΤΠΙ. 77. 
Έαν. Πες, 66. Απάτοπι. 99, απἆ εἰβειγπετο 
1η ἴπε Τγαρίο νντῖίει5. ΟΕ ἴπαο βοπϊπιεπέ 
οχργεδθεά ὮΥ Ἠεοίοτ, 566 οἩ Τ]. Ὦ. 144. 
Όοπιρατο αἱδο Ὑνσ. ἆνπ. 11. 785. 

456. καί κεν, ἐν Αργει κ.τ.λ. Όοπιρατα 
1. Χ. 482. Ἐνατιριάθβ ΒΕΘΙΠΗ5 {ο Ἰανο Παἆ 
ἐπ] Ῥαδβεασε ἵη νίενν ἵηπ Απάτοπι. 166. Τ 
ΒΏΥ Ῥαχγήοι]ασ Ῥ]ασο 15 εν Ἱπίεπάσά, 16 

ηηιδί Ὦο Αχρος ἴπ ΤἩεςδα]γ, εἶπος νο {οαΠ- 
ἐβίης, Λερεοῖε απιᾶ Πγρετία, αἀ]ασειί {ο ἴ]λα 
χπ]ηβ οἳ 6οπιθ ΤΠοδββα]ΙαΠ {οΥΝΏ, 418 ΠΠΕΙΠ- 
ἠοποᾶ Ὦγ ΦίχαΡο (ΙΧ. ρ. 902, 46); Ἐπί νε 
5λοι]ά ρτοραΡΙγ απἀεγδίαπᾶ «γεεοο ἵπ 661ε- 
γα]. 9ε6 ο ΠΠ. Β. 108. 

459. καί ποτέ τις εἴπῃσι, κ.τ.λ. ὦθθ ΟΠ 
Π. Α. 184. 

409. χἠτεϊ. Ῥε]μο]. στερήσει. 66 βο]πεῖά. 
Τμεχ. ὑπ ο.---ἀμύνειν ὃ. ἦμαρ. Ῥαρβρὶγ ὥστε, 
ἵη {1ο 8εηςο οἱ ὕς κεν ἀμύνοι, τὔ]ο πιϊφ]ιέ 
αὐογέ. Οοππρατε Π.Ν.919.Τ.140. ΤΠϊ8 βεπβα 
5Θεπ]5 ΡγοίεταΡ]ε {ο ἰμαί ρτοᾶισεᾷ ὮΥ αηα]κ- 
πρ ἀμύνειν ἀεροπάθηί απροπ τοιοῦδε, ν]ι]ο]ι 
νου], πεγεχί]ε]θςβ, γιε]ἀ α σουᾷ ππεαπῖηρ. 
Φεο Μαίί. αγ. ἄν. 5 652. 9, απᾶ ὃ 694. ἆ. 

406. ἑλκηθμοῖο. Όοπιρατο Ἡ. Χ. 69. 
04. Λ. 580. 

406. παιδὸς ὀρέξατο. Ἀεθ Άβονο οἩ ν 
68. ἘΠϊΒ 156 α 6ΟΠΙΠΙΟΠ 11986 οί ένο πηϊᾷᾳ]θ 
νοῖσο, ἵη ΥνΠΙοἩ {ο ἀῑγεοί αοἴῖοη 15 ἆοπθ ΟΠ 
Ώιο ασεπέ Ιπηδε]{, Ῥα6 1π τοίογεηςθ {0 811- 
οί]εχ Ῥουδοῃ. Όοπιραγο ΤΙ. Τ. 96: απά 5οο 
Τα{ο οι ἴ]ιο ή ιάἷε Υεγὸ, ἵπ Μας. ΟΙ. Ῥ.1. 
Ρ. 105. 

408. ἀτυχθείς. Θθ68 οἨ ν. 38. ΦΙΡΣΑ. 

ο) 
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Δεινὸν ἀπ ἀκροτάτης κόρυθος νεύοντα νοήσας 
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ἛἜκ δὲ γέλασσε πατήρ τε φίλος, καὶ πότνια µήτηρ. 

Αὐτίκ) ἀπὸ κρατὸς κόρυθ’ εἵλετο φαίδιµος Έκτωρ. 

Καὶ τὴν μὲν κατέθηκεν ἐπὶ χθονὶ παμφανόωσαν. 

Αὐτὰρ ὅγ ὃν φίλον υἱὸν ἐπεὶ κύσε, πΏλέ τε χερσὶν, 
Εἶπεν ἐπευξάμενος Δᾶ τ᾽ ἄλλοισί τε θεοῖσι' 

Ζεῦ. ἄλλοι τε θεοὶ, δότε δὴ καὶ τόνδε γενέσθαι 

Παῖδ ἐμὸν, ὡς καὶ ἐγώ περ, ἀριπρεπέα Τρώεσσιν., 
ἾΩδε [ίην τ᾽ ἀγαθὸν. καὶ Ἰλίου ἴφι ἀνάσσειν' 

.] ” 

Καΐ ποτέτις εἴπῃσι, Πατρὸς ὃ) ὅγε πολλὸν ἀμείνων,--- 
ἛἜκ πολέμου ἀνιόντα" φέροι ὃ ἔναρα ββροτόεντα 450 

Κτείνας δήϊον ἄνδρα, χαρείη δὲ φρένα µήτηο. 
9 ) ν 2 / ’ . . ” 

Ὡς εἰπὼν, ἀλόχοιο φίλης ἐν χερσὶν ἔθηκε 

Παῖὸ ἑόν' ἣ δ᾽ ἄρα µιν κηώδεϊ δέξατο κόλπῳ, 

Δακρυόεν γελάσασα" πόσις ὃ ἐλέησε νοήσας ρ ε 

Χειρί τέ µιν κατέρεξεν, ἔπος τ ἔφατ᾽, ἔκ τ᾿ ὀνόμαζε' 4556 
2 - 

Δαιμονίη. µή µοί τι λίην ἀκαχίζεο θυµῳῷ. 
ΔΝ τσ .. .. 

Οὐ γάρ τίς μ᾿ ὑπὲρ αἶσαν ἀνὴρ ᾿Αϊδι προϊάψει. 
- .) ” / , ” . - 

Μοῖραν ὃ) οὔτινά φηµι πεφυγµένον ἔμμεναι ἀνδρῶν, 

Οὐ κακὸν., οὐδὲ μὲν ἐσθλὸν, ἐπὴν ταπρῶτα γένηται. 
. ο πτ »- ο . Φα 88 , 
Αλλ᾽ εἰς οἶκον ἰοῦσα τὰ σ᾿ αὐτῆς ἔργα κόµιζε, 400 

Ἱστόν τ᾽ ἠλακάτην τε; καὶ ἀμφιπόλοισι κέλευε 

ὌἜργον ἐποίχεσθαι πόλεμος ὃ ἄνδρεσσι µελήσει 

476. Ζεῦ, ἄλλοι τε θεοὶ, κ.τ.λ. ῬΒορῃ. 
Α]. ὅδ0,. Ὦ παῖ, γένοιο πατρὸς εὐτυχέσ- 
τερος, Τὰ δ ἄλλ᾽ ὁμοῖος' καὶ γένοι ἂν οὐ 
κακός. ΥΠρ. Απ. ΧΙΙ. 405. ΓΠἱεοε, ρμετ, 
οἰγέωέεπι εν ππε, τεγιῖπφιιε ἴαδογεπι, Εογέιπιαπο 
επ α[ῑῖς. 

479. καί ποτέτις εἴπῃσι. Όπε οἳ ἴιε Ηατ- 
]εῖαπ ΛΙ58. τεαᾶς εἴποι, απᾶ ἴΊετο 8εεπι5 
Ἠτ]ε ἀοαρέ οἱ ἔπε {πα οἳ {πε τεαάῖηᾳ. 
5ο Ώαννος5ς ΛΠἱεο. (ὲ. Ῥ. 247. εᾱ. Κιάά. 
Τῃο γυ]σατ ]εείῖοη πποδέ ΡγοΡβαΡ!γ οπἱρϊπα{εᾶ 
ἵπ γ. 459. 5αρτα; {ποιρῃ {Πε 6ΕΠ5ε οἱ {Πα 
ένο Ῥαββασες ἶ5 οοπιρ]είε]γ ἀϊῑεγεπί, απᾶ 
ἀΙξεγ]]αβ]ες, 5πε] α5 πατρὸς, πενετ οσστ 
σέ ἐπο Βτςὲ ϱγ]]αΡβ]ε 5Ἰλοσί Ῥείοσε α πηπίο 
απᾶ α Παπῖά. ΤΠοε οοηδἰίτασῖοπ ἶ5δ: καί 
ποτέ τις εἴποι (αὐτὸν) ἀνιόντα ἐκ πολέμου, 
Πατρὸς δ' ὄγε κ.τ.λ. ερ Μαέ. αγ. 6. 
6 410. Ὦ. 

485. κηώδεϊ κόλπῳ. Ῥε]ο]. εὐώδει. 3εο 
οἩ ΤΙ. Τ. 985: απᾶ οοππρατε Ἡ. 5. 170. 5ᾳα. 

487. ὑπὲρ αἶσαν. Ὢ6ε οἩ ΤΙ. Β. 1556. 
ἨλΗΗ]ι ἐἶια εεπ πιεπξ οοπίαϊπεά Ίηπ ἔπαε {ο]- 
Ἰοψ]πς Ἠπεςβ, οοπἹρατο Ἠογαί. Ο. Ι. 4. 10. 
}αὐίάα πιογε «φιο γιϊεαί γεᾶε ραιῤεγηι 
ἴανεγπας Πεφιήπφιε {πγγε. ο αραϊῃ 04. 
ΤΙ. 5. οὔ: 14. 11: 18. 92. βαῦ. 1. 6. 94. 
Λ. Ῥ. 63. ΆῬαεξεασες {ο {ε βαππο εβεεί ατα 

Υετγ {Γεπεπε ἵπ {Ίε Τνασῖςο ντος. Τῃα5 
Έττ. ἨΙρρ. 19561. οὐδ' ἔστι µοίρας τοῦ 
χρεών τ) ἁπαλλαγή. Α]ερδ. 45]. 798. 
βροτοῖς ἅπασι κατθανεῖν ὀφείλεται. Όοτι- 
Ρᾶτε αἶ5ο ΒοΡΗ. ΕΙ. 1175. Έπν. Απά. 1272. 
αἱ αἰδὶ. Ἐπδίαίπῖας ποᾶςος απ οτασ]αν 
τεβροης5ε ο{ ΑΡο]ο, Ίοπι «απ: Μοῖραν 
μὲν θνητοῖσιν ἀμήχανον ἐξαλέασθαι, Ἡν 
ἐπιγεινομένοισι πατὴρ Ζεὺς ἐγγυάλιξε. 
0οπιρατε 2 βαπι. χὶν. 14. ᾖοἨ καχὶν. 15. 
Ἠε». Ικ. 27. Τῆε 1άεα γνα5 ΥετΥγ σεπετα]]γ 
Ππρίρεά ἵπ εατ]γ {ἴππες, ἐπί {πε Ῥετ]οᾶ οἳ 
Ά ΠΙΦΠ”5 Η{ε να5 Ώχεᾶ αἱ {λα πιο οἳ Ἠϊ5 
Ρίτα], 

490. ἀλλ᾽ εἰς οἶκον κ.τ.λ. ϐΟοπιρᾶτε ΤΙ. 
Ε. 429. {θομ. ΤΠερ. 184. Ῥο αἱσο Ονῖᾶ. 
Μεί. ΧΤΙ. 474. οοἴωπιφμε, ᾖ, οαΡε οι σαζα- 
ἐς, εἰ είαπιῖπα ο][ΐοε {ογφμε. «Βείία γτεῖῖπφια 
οἰγί. ἜΤμε οεπῖςαι Ἠαρρίης αἶδο Ἠανε α 
ππαΧΙΤΗ, ἐ]αί α Ίποπιαπ’ς ποϊφάοπι 18 οεπίεγεά 
ἵπι ἔ]ιο ἀῑκία[]. 

491. ἠλακάτην. Τ]ιε ἀῑεία[. ΤΠε πεπίετ 
Ῥ]ατα] τὰ ἠλάκατα 16 ἴ]ο αοοὶ προπ {πε 
ἀῑείαᾶ. Επξίαίμ. τὰ περὶ τὴν ἠλακάτην 
ἔρια. Ῥεε 04. ἆ. 59. 90. Ῥ. 97: απά ο0Π]- 
Ρατε 0. Δ. 1256. 

492. ἔργον ἐποίχεσθαι. Όεε οἩ ΠΠ. Α. 51. 



- 

ΟΜΗΡΟΥ ΙΛΙΑΔΟΣ 7. 227 

Πᾶσιν, ἐμοὶ δὲ μάλιστα, τοὶ ᾿λίῳ ἐγγεγάασιν. 
Ὃς ἄρα φωνήσας, κόρυθ’ εἵλετο φαίδιµος “Έκτωρ 

Ἴππουριν' ἄλοχος δὲ φίλη οἶκόνδε βεβήκει 405 

Ἐντροπαλιζομένη, θαλερὸν κατὰ δάκρυ χέουσα. 
Αἶψα ὃ ἔπειθ ἵκανε δόµους εὖ ναιετάοντας 

Ἕκτορος ἀνδροφόνοιο" κιχήσατο ὃ ἔνδοθι πολλὰς 
ι ΄ -ο 9 , / .. - 
Αμφιπόλους, τῇῆσι δὲ γόον πάσῄῃσιν ἐνῶρσεν. 

Δ 9 ” ΔΝ ’ ) ικα ”’ 3 
Αἳ μὲν ἔτι ζωὸν γόον Έκτορα ϱ ενὶ οἴκῳ 500 

Οὐ γάρ µιν ἔτ ἔφαντο ὑπότροπον ἐκ πολέµοιο 
ο ΄ ” 9 - να - Ιξεσθαι, προφυγόντα μένος καὶ χεῖρας ᾿Αχαιῶν. 

Οὐδὲ Πάρις δήθυνεν ἐν ὑψηλοῖσι δόµοισιν' 
᾽Αλλ” ὄγ᾽, ἐπεὶ κατέδυ κλυτὰ τεύχεα ποικίλα χαλκῷ, 

ζἳ  ..ἡ 3 ο Αα ν -- θ ́ 
Σεύατ εἔπειτ ανα αστυ. ποσι κραιπνοισι πεποισως. 

ε δ᾽ ς/ Ν [) 2 ην αν / 

Ὡς ὀτετις στατος ἱππος, ἀκοστῄῆσας επι φατνΏ, 

505 

Δεσμὸν ἀποῤῥήξας θείῃ πεδίοιο κροαίνων, 
ώ Ν / γι. δζ - 

Εἰωθὼς λούεσθαι ἐὐῤῥεῖος ποταμοῖο, 

Κυδιόων ὑψοῦ δὲ κάρη ἔχει, ἀμφὶ δὲ χαῖται 
” 2. ο. ἃ 
Ώμοις ἀἴσσονται' ὃ ὃ) ἀγλαῖῃφι πεποιθὼς, 510 
εαν ε - , ρα ασ 9 .. ο 
Ρίμφα ἑἐ γοῦνα φέρει µετά τ ἤθεα καὶ νομὸν ἵππων' 

ὋὩς υἱὸς Πριάμοιο Πάρις κατὰ Περγάμου ἄκρης 
Τεύχεσι παμφαίνων, ὥστ᾽ ἠλέκτωρ, ἐε[ρήκει 

496. ἐντροπαλιζομένη. «ΙἐομεαίοΙ[η [οολ- 
ἴπφ θαος. ἈῬεμο]. κατ’ ὀλίγον καὶ συνεχῶς 
ἐπιστρεφομένη. 

505. οὐδὲ Πάρις κ.τ.λ. Οοπιρᾶαχε ΑΡοϊ]. 
Ἐ]λοά. Τ1Π1. 1259. 5ᾳα. 6. εους. ΠΤΙ. 
760. 5αα. ΜΠίοπ5 Ραγ. Π. ΤΥ. 857. 5ᾳα. 

606. ὡς ὃ᾽ ὄτετις κ.τ.λ. Τηϊ5 ποσα {α] 
οοπαρατί5οη 15 {γαηβ]αζεά ἵῃπ Της. π. ΧΙ. 
495. Θμα[ῖς αὐἱ αὐγιρίῖε Τσ: Ργαβερία οἵπ- 
οἴίς Ταπάσπι {ἱδεν εφ, οαπιροφισ ᾖροέι8 
αρεγίο, «4ιΐ ἐῑζα ἴπ αφίις αγηιεπίαφµα ἴεπαδέ 
εφκαγαπι, 4:μΐ αφκιοίµδ αφ βρευιιπάἰ Πιῖπια 
ποίο Επίσαί, αγγεοΐδφµε }γοπιῖέ οεγοἰοϊὺις αἰία 
Ππαγίαπα; ζμάμπίφμε ]ιῦα Ῥεγ οοἶ]α, ΡεΥ 
αγΠιο. Ῥοπιενλαί αἰπ]αγ 18 ἐπαῦ ἵπ Θμα]κ- 
βροεατε΄5 ΗεπχΥ ΤΥ. Λοιι[.1.9. ϱοπίεπίίον, 
{κα α ᾖογφο, ἔπιλζ οἱ Μὶφ]ν εεάίπα, πια ]ιαί]ν 
ὄγο]ρο ζοοδε, πιά Όεαγα ἄοιοη αἰζ θε[ογε ᾖόπι, 
Ῥε]ο]. στατός' ὁ ἑστὼς ἐπὶ πολὺν χρόνον. 
Πο νετΏ ἀκοστεῖν, {ο [εεᾶ, ἵ5 ἀετῖνεὰ ἔτοπα 
ἀκοστὴ, α φογί ο θεαγᾶεᾶ φγαΐπ, οΥ ῥαγίεη. 
Ἐπρίαίη. ἀκοστῆσαι' πολυκριθῆσαι,άκοσταὶ 
γὰρ αἱ κριθαί. Τ]ε ποαπ ο6σσβ 1π Νϊσαπά, 
Αεκίρμαστη. 106. ΤΗ]5 βΙπη]]ο 15 ταρεαίεἀ, 
η α. βοππεν/λαῦ ἀπλετεπί αἴπι, ἵπ ΤΠ. Ο. 
2605. 

507. πεδίοιο. Θαραιά. διά. Ῥολο]. κρο- 
αίνων’ ἐπικρούων τοῖς ποσίν. Φ6]ιο].Υ 1]οἵβ. 
ἐριγδουπῶν. Βο Περί]: ϱιαάγιμεάαπίέ 80πΟ 
Μοὐίάωπαι φιαξῖέ απφιία σαπιριπη. 

508. λούεσθαι ποταμοῖο. Πο Ὑεποείαπ 
Ῥε]ο]ίαθί απάρτείαπιάθ 2η οΗρθίς οἱ ὕδατι; 

απᾶ οἩη ΠΠ. Ε. 6, ν]ογο {ο 6απ1ς οοΠβίΤΙΙΟ- 
{ἱοη οςσπτ5, Ἡε 5ΙΡΡΙΙ6Β έλα Ῥγεροβίέῖοι ἐξ. 
1{ επεγο 15 αΠΥ ε]]ραῖς αἱ αἰ], ἴ]ο {0ΥΠΙΘΥ 1Β, 
ἀοπαβρί]οβς, σοττεοί, 5 5αποβοπεά ὮΥ ΠΠ. ΤΠ. 
669. λοῦσον ποταμοῖο ῥοῇσι. Τὲ ΒεοπαΒ 
ῬτοβαΡ]θ, Ἠον/ενεν, {Παΐ λούειν, απά ΠΙΑΠΥ 
οἴπεν Ἰνογᾶς, ατε {ουπά πΙ(Ἡ α σεπ]ῖνο απᾶ 
ἀαίνο ΙπάΙΠετεπ{]γ, απἀά 5οπιθίίπῃες αἱβο 
νη(Ὦ α Ῥτεροβί{ίοΠ. 36ο Μαβστανο οἨ Έτ, 
1ΡΗ. Α. 1078. Ῥοπαίεν οἨ ΤαπῬ. Ἠοβ, 
Ἐ]1ρβ. ἄν. Ρ. 919. Ἰπ Ἡ. Β. 6, Ἠεγπε 
πνοι]ά οοηβίναε ᾿Ωκεανοῖο γι {ο νενρ 
παμφαίνῃσι, ΝΠῖο] {Πο Βεη5ο οἳ {πο Ραβ- 
6ασε απά Ρεπετα] 1Ἴβδασο {οτριά. Όοπιραγο 
1. Φ. 5600. Ἠεβίῖοά. Τπεοροπ. 6. ἘΤ]αο α- 
1εοῦνα ἐθῤῥεῖος 15 ἴπε Τοπίο ροπῖῖνο ο 
ἐὐῤῥεύς, 

5610. ἀγλαῖμφι πεποιθώς. Θο Μΐαΐ, ΛολΙ]]. 
1. 979. ΠΙἱ6 ἅἴω οαπιρῖε Πινίίβημο εἰ Πιοπογο 
φιφεγύο «ατίσις. Ῥε]ο]. ἀγλαῖμφι τῷ κάλ- 
λει τοῦ σώματος. Όοπρατε {ὐαῃ. Ἡ. Λη. 
11. 10. ΧΙ. 18. ἸΤηβίαησες ο απασο]αίποῃ, 
ΒΙπι]]αχ {ο {ναί ἵπ {πο {ο]]ουνίπρ Ἰϊπο, αΏοιπά 
ἵπ Ἠοπιεγ; απά {116γ εκΗΙΡΙύ α βρεοῖος οί 
πορ]ΐσεποςρ νο] οςἩ οΠΙΥ Ὦο αγ] ριίέθᾶ {ο 
πο ἹπαθεηίΙοἩ ΥΗΙΟἩ γα ραῖά {ο σγαπι- 
πια σα] τα]οΒ 1Π {ο ομχ]Υ δίαΐε οἱ 6ο Ί]αή- 
Ριαρθ. 9ε6 οἨ ΤΙ. Β. 365. 

δΙ11. ἤθεα. Ῥεμο]. τοὺς συνήθεις τόπους. 
519. ἠλέκτωρ. Τ{εδιπ. Ἐπβίαίλῖας ἆθ- 

τῖνες 1{ παρὰ τὸν χρυσοφανῆ ἤλεκτρον. 
Οµπετς, νη( πποτο ῬτοβαβΙΠίγ Ῥετπαρς, 

ο ὁ 
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Καγχαλόων, ταχέες δὲ πόδες φέρον /«αἶψα ὃ ἔπειτα 
Έκτορα δῖον ἔτετμεν ἀδελφεὸν, εὖτ᾽ ἄρ᾽ ἔμελλε 515 

Στρέψεσθ ἐκ χώρης, ὅθι ᾗ ὀάριζε γυναικί. 
Τὸν πρότερος προσέειπεν ᾿Αλέξανδρος θεοειδής" 

5 ο α ῃ , Νο , , Ηθεῖ, ἦ µάλα δή σε καὶ ἐσσύμενον κατερύκω 
Δηθύνων, οὐδ ἦλθον ἐναίσιμον, ὡς ἐκέλευες. 

Τὸν ὃ ἀπαμειβόμενος προσέφη κορυθαίολος "Εκτωρ' 520 
. 

Δαιμόνύ, οὐκ ἄν τίς τοι ἀνὴρ, ὃς ἐναίσιμος εἴη, 
1 Σ κ / .) ψ / ώ 

Εργον ἀτιμήσειε µάχης, ἐπεὶ ἄλκιμός ἐσσι. 
3 - ο) -- 

Αλλὰ ἑκὼν μεθιεῖς τε, καὶ οὐκ ἐθέλεις τὸ ὃ ἐμὸν κηρ 
” .) κ” ΩΩ σ.. / ” ο) / 
Άγχνυται ἐν θυµῳ, ὅθ᾽ ὑπὲρ σέθεν αἴσχε ἀκούω 

Πρὸς Τρώων, οἳ ἔχουσι πολὺν πόνον εἵνεκα σεῖο. ὅοο 

᾽Αλλ’ Ἰομεν' τὰ ὃ ὄπισθεν ἀρεσσόμεθ), αἴκε πόθι Ζεὺς 
Δφη ἐπουρανίοισι θεοῖς αἰειγενέτῃσι 
Κρητῆρα στήσασθαι ἐλεύθερον ἐν µεγάροισιν, 
] ’ ώ / ... ΄ 2 / 

Ἐκ Τροίης ἐλάσαντας ἐὐκνήμιδας Αχαιούς. 

έρ]κε 1έ ἔοχ ἄλεκτρος, ἴτοπι α ᾖγῖν. απᾶ λέκ- 
τρον, ομδίίε; Ῥεσαιξδε ἴ]ε 51η ΠΘΥεσ τεδίβ. 
Ῥιΐ {πο ἀεγ]ναίῖοη 15 αἱἰοσεί]ετ ποεγίαῖη. 

616. ὁάριζε. Ἐπδίαίῃ. διὰ λόγων ὠμι- 
λεῖ. Έτοπι ὅαρ, α ιο[ο. 9εο οἩἨ . Ε 
486. 

518. ἠθεῖε. Τεπεγναπᾶε. Ῥεμο]. οἩ ἹΠ. 
Χ. 229. σεπτικὴ φωνὴ πρὸς πρεσβύτερον 
ἀδελφόν. Όοπαιρατε αἶδο ΠΠ. Κ. 97. Ίτπ ΤΠ. 
ψ. 94, 1 15 αρρΠεᾶ ὮΥ Ααμί]]ε5 {ο Ῥαΐτο- 
εἶαδ; απά 15 επἀεατίπσ Ἱπιροτί πν]] Ῥα 
τεααΙ]γ Ἱπζεγτεά {τοπ 195 πδε Ἱπ 0Ο. 5. 
147. 

621. ἐναίσιμος. 1πιοΓΜἐφοπῖ. Ἐπρία(]. ὁ 
κατὰ τὸ δέον φρονῶν. Ὁὰ. Ἐ. 190. καὶ 
γὰρ ἐμοὶ νόος ἐστὶν ἐναίσιμος. Ὦο Ἠεγπο. 
ΤἘπε εεηςε, Ἰογνενετ, ἵπ ννηῖοἩ {ο γνοτὰ 
πια] οοσΙΣ5, 15, μεΐ, ΠΗἴπᾳ, Ῥγορετ, 38 
ἵη ν. 619. Τέ ΠΙαΥ ΡοββίΏΙΥ Ῥεας {λε 5απ1θ 

βἰσπ]βοαίῖοπ Ἀοχς, σπετο {1ο Βομο]ίαςέ οκ- 
Ρ]αΐῃς 16 κατὰ τὸ καθῆκον, ἐν ὥρᾳ. 

5298. μεθιεῖς. Βοαῖ. πολέμου, 45 ἵπ ΤΠ. Δ. 
240. ΈΤπε 5επ5ε ἶ5 {α]1γ εχΡργεββεά ἵπ ΤΙ. 
Κ. 121. πολλάκι γὰρ μεθιε τε καὶ οὐκ 
ἐθέλει πονέεσθαι. 

628. κρητῆρα ἐλεύθερον. Τε [γεε δοιῇ, 
Ἰπ πΠΙε {ΠεΥ πιαάε Ηβραίξίοπς {ο «ταρίίεν 
α{ίΕΥ {πε τεςἘονετΥγ οἳ {Πεῖτ Ηρετίγ. ΎΤΠε 
εχργεβείοη 15 οΏβειγεά Ὦγ Μ. Ὠασῖετ {ο 
τεδεπηῦ]ε {]οςε οἵ ἴ1ε Ἠερτεννς, {ο οιρ οἱ 
φαἰταίῖοπ, ἴλε οἩρ ο «οτγοιο, ἴ]ε οαρ οἱ 
δεπεαϊσίίοπ, ὅο. Αίλεπερας ππεη{ΘΙοῦΒ ἴλορδο 
οαρς ΨΠΙΕἩ {πε ἄτθε]κς σα]]εά γραμματικὰ 
ἐκπώματα, απᾶ νυμῖοἩ Ίνετε οοηβδεσταί{εὰ {ο 
{πε ροᾷς, ἵπ ΤΙΕΠΙΟΤΥ οἱ 5οπιθ 5190855. ἨΗθ 
βΐνες 5 {1 Ἱηβοτ]ρᾶοἨ οἩ οπε οἱ {Ηῖ5 5οτέ, 
ν/Ώῖσ] ας. ΔΙΟΣ ΣΩΤΗΡΟΣ. ῬοΡρε. ΤΗΙ8 
16 νηλί Υπρ]] ομ]]5 6γαίετεπι εἰαίμετο. 



ΤΗΣ 

ΟΜΗΡΟΥ ΙΛλΙΑΔΟΣ 

ῬΑψωδ[Α, ἢ ΓΡΑΜΜΑ, Η’. 

ἜἘπιγραφαί. 

"ΕΚΤΟΡΟΣ καὶ "ΑΙΑΝΤΟΣ ΜΟΝΟΜΑΣΙΑ. 

Ἕβλλως, 

ΣΗΤΑ ὃ, Αἴας πολέμιζε µόνῳ μόνος "Έκτορι δίῳ. 

ΤΗΕ ΑΡΒΟῦΌΜΕΝΤ. 

ΤΗΕ, ΘΙΝΑΙΕ ΟΟΜΒΑΤ ΟΕ ΗΕΟΤΟΒ ΑΝΡ ΑΠΑΧ. 

Τ]ιο Ῥλέέ]ε τοπεννῖπς «νι ἆοιβ]ο ατᾶοασ προπ {πο τοίαγη οἳ Ἠεσίος, Μίποτνα 15 ππάος 
αΡρτε]ιοηδίοπ {ΟΥ έἶιο ἄχοεῖκ5; απά ΑΡρο]]ο, βεεῖηρ ες ἀεδοεπά ἔγοπι ΟΊγτηρυβ, ]οἶπβ πες 
πθαχ {Ίο Ῥοεραη ραΐο: νηετο {6γ αρτοο {ο Ρα οβ {με ρεπεγα] επρασεπιεηέ {ΟΥ ιοί ἆαγ, 
Ἀπιᾶ {ο Ἰποῖέο Ἠθοίου {ο «Πα]]εηρο {ο ἄγοεΚς {ο α εἴπρ]ε ουπηραί (νν.1---δ5). Ἀίπε οἳ 
ια Ρτῖηοθς αοοθρεῖπσ Ε]ιο οἩα]]εηρο, ἔ]ιο Ἰοὲ ἵ5 σαθέ, απά {α]]5 προπ Α]αχ (564-206). 

Τ]εβε Ἰουοξς, αἴίετ 56ΥεΥΑ] α{ίαο]ς, ατα Ῥατίεᾶ ὮΥ πα πὶραέ; απᾶ βερααίο Ψ1 α 
πηπίυα] οχκσηαπσο οἱ Ῥγερδεπίς (206-- 519). ἨΝαβίογ, απιοηρ {ο ἄτεείς, αἀνῖβος (ο 

Ῥυτία]. οἳ {πε απ, απά {1ο Γογήβοαίῖοπ οἳ {1ο ομπρ (919 --945). Τε Ττο]απβ 
οπ]πσ α οουηαῖ], ΑπίςΠΟΥ Ῥχοροβδες {Πο ἀε]ϊνονγ οἳ Ἠε]ει {ο ἔἶνο ἄσοσ]β, 6ο π]]ο]ι 
Ῥατῖς νι] πο οοΏβοπέ, Ῥπέ οβεσς {ο Υοβίογθ ἔ]χοπι Ἠευ τῖε]ες (944-364). Ἐτίαπι 

βεηᾶς α Ἰεγα]ά {ο τηα]κο {]ί5 ο εν, απᾶ {ο ἀρπιαπά α ἔγασα {ος Ῥωσγίηᾳ {ιο ἆθαά ; {πε 

Ἰαδί οἳ νιη]ο] οπ]γ 15 αστοεᾶ {ο ὮΥ ΑΡΑΠΙΕΠΙΠΟΠ (2056---420). Πε ιο ἔαπεγα]ς α1Θ 
Ῥεσ{οστηεᾶ, ἴπε «πΤεεκς, Ριγβιασπί {ο ἐα αἁγίοε οἳ Νερίοτ, εγεοί α ΓογήΠοβίίοα {5 
Ργοίθοί ἐεῖν Βθοέ απᾶά αρ, Παπ]κοά νηήέ] {οἱ/ΘΥΒ, απά ἀε[οπᾶςά ὮΥ α ἀῑοῖι απᾶ 

Ραἡἱξαἆος (42]---441). ὙἈΝορίαπε {ερίῖβες Ἠ5 Ίεα]οιξγ οί (Ἠ]5 ννοτ]ς, Ῥαέ ἴδ ραοῖβεά ὮΥ 

ἃ Ῥτοπηϊςε {Γοπ1 «ο αρίίες (442-469). Βοῦ ατπιίθθ ραθς {ο πὶσηί ἵπ Γεαθήπρ; Ῥαέ 

Παρῖίες ἀϊθμεατίενς {ο Τγο]απς γη] (Παπάθσ απἆ οίμεσ οἶσης οἱ Ἠΐ5 νταίῃ (464---482). 
Ίμε (ητεο απᾶ ἐννεπάεί ἆαγ επάς νυν] ιο ἀπε] οἳ Ἠοείον απἆ Α]ακ. Τ1ε ποχί ἆαγ 

ἴπε Ώποε 15 αστεεά προη; αποί]εσ 18 ἔα]καπ αρ ἵπ {πε {απετα] τ]έος οἱ {πο ϱ]αΐπ ; 

απᾶ 9Π6 πποτε 1η Ῥηή]άϊης {ο {ογεβοαῖοη5 Ῥεΐοτε {ο 511Ρ5: 50 ἐ]αί δοπιεπ/παί 4Ώουο 
Έππεε ἆαγ5 15 επιρ]ογεά ἵπ ἐῖς Ῥοοκ. ΈΤΠε βοεπε Πε ν/]ιο!]γ ἵπ {πο Πε]. 

Ὢσ εἰπὼν, πυλέων ἐξέσσυτο φαίδιµος Εκτωρ' 

Τῷ ὃ ἅμ ᾽Αλέξανδρος κί ἀδελφεός' ἐν ὃ) ἄρα θυμῷ 
᾽Αμϕότεροι µέμασαν πολεμίζειν ἠδὲ µάχεσθαι. 
Ὡς δὲ θεὸς ναύτῃσιν ἐελδομένοισιν ἔδωκεν 

4. ὡς δὲ θεὺὸς κ.τ.λ. ἘΤμϊς αἰπηῖ]ᾳ πηβΚος {1ο 4Ώξεποο οἳ Ἠθοίος ἵπ ΤΓοΟΥ ; απᾶ, ο0Π- 
16 Ρ]αῖη λαί χε Ῥαί{]ε Ἰαά τε]αχεᾶὰ ἁατίηςσ δεαπεπί]γ, ἐῑωί ο οοπγοεγβαίῖοη Ῥεέννεοα 
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ο κ 
Οὗρον, ἐπὴν κεκάµωσιν ἐὐξέστῃς ἐλάτῃσι δ 

/ / - 

Πόντον ἐλαύνοντες, καµάτῳ ὃ ὑπὸ γυῖα λέλυνται' 
Φ ”/! 
Ὡς ἄρα τὼ Τρώεσσιν ἐελδομένοισι φανήτην. 
9 ϱ) «ν / ς 9 εν Α ἴθ ’ ./ τας 

νῦ έλετην, ὁ μὲν υἱὸν ᾿Αρηϊθόοιο ἄνακτος, 
3 / ’ ΑΔ ’ 

Αρνη ναιετάοντα, Μενέσθιον, ὃν κορυνήτης 

Γείνατ’ ᾿Αρηΐθοος καὶ Φυλομέδουσα [οῶπις' 10 
ιό, .. -- 

Έκτωρ ὃ ᾿Ηϊονῆα άλ᾽ ἔγχει ὀξυόεντι 
ε) . ο».Εε Ν ’ λ}.. / - ιν -- 

Αὐχέν) ὑπὸ στεφάνης ἐὐχάλκου, λῦσε δὲ γυῖα. 

Γλαῦκος ὃ. 
[ὁ , /.. ’ Ν 2 - 

Ιππολόχοιο πάϊς, Λυκίων ἀγὸς ἀνδρῶν, 
’ 

Ἰφίνοον [βάλε δουρὶ κατὰ κρατερὴν ὑσμίνην, 
ϱ /9 π . λ υ / ὁ 

Δεξιάδην, ἵππων ἐπιάλμενον ὠκειάων. 16 
Ὡ ι] / - - 

Ώμον' ὃ ὃ) ἐξ ἵππων χαμάδις πέσε, λῦντο δὲ γυῖα. 
Τοὺς ὃ) ὡς οὖν ἐνόησε θεὰ γλαυκῶπις ᾿Αθήνη 

.) ΄ .) / ο κα. 6 ’ 

Αργείους ὀλέκοντας ἐνὶ κρατερῇ ὑσμίνῃ, 
- ε ῴ” .] ” / 3 ᾱ 

Ῥῆ ῥα κατ᾽ Οὐλύμποιο καρήνων ἀϊξασα ή 

Ἴλιον εἰς ἱερήν' τῇ ὃ ἀντίος ὤρνυτ ιον εἰς ἱερήν' τῇ ὃ αντίος ὤρνυτ ᾿ ᾽Απόλλων. 90 

Περγάμου ἐκκατιδὼν, Τρώεσσι δὲ [ούλετο νίκην. 
᾽Αλλήλοισι δὲ τώγε συναντέσθην παρὰ φηγῳ. 
Τὴν πρότερος προσέειπεν ἄναξ, Διὸς υἱὸς, Απόλλων" 

Τίπτε σὺ δ᾽ αὖ μεμαυῖα, Διὸς θύγατερ µεγάλοιο, 
Ἠλθες ἀπ᾿ Οὐλύμποιο, μέγας δέ σε θυμὸς ἀνῆκεν ; 256 

'Η ἵνα δὴ Δαναοῖσι μάχης ἑτεραλκέα νίκην 

Δῴς, ἐπεὶ οὔ τι Τρῶας ἀπολλυμένους ἐλεαίρεις ; 

᾽Αλλ) εἴ µοί τι πίθοιο, τό κεν πολὺ κέρδιον εἴη, 

Νῦν μὲν παύσωµεν πόλεμον καὶ δηϊοτῆτα 
! -τ . / 

Σήμερον' ὕστερον αὖτε µαχήσοντ’. εἰσόκε τέκµωρ 30 

Ἰλίου εὕρωσιν' ἐπεὶ ὣς φίλον ἔπλετο θυμῷ 
{ - 2 ’ / / / 

Ὑμῖν ἀθανάτῃσι, διαπραθέειν τόδε ἄστυ. 

Τὸν ὃ αὖτε προσέειπε θεὰ γλαυκῶπις ᾿Αθήνη' 

Ῥϊοπιθᾶ αιιᾶ ἄαποας, ἵπ ία ἴογππετ Ῥουῖς, 
1γὰ5 πο, 45 ἨΗοπιοτ΄5 οξΠΞΙΡΕεΤ5 ποπ]ά ανα 
Τε π ἴπε Ἠεας οἳ ἔπε επσασεπιεηί. ῬΟΡΕ. 
-ἔδωκε. Ώαγε δοεἰ. Ῥεε ο ΤΠ. Α. 57. 

7. φανήτην. θε οἩ ΤΠ]. Κ.. 206. 
9. κορυνήτης. Αγπιεῖ ιο], α οι. Τ]ϊ5 

γγας5 πο ππαδια] ΥεαΡοπ ἵπ {πε Ἠετοῖςο ασε, 
35 {πε εκατηρ]ες οἱ Ἠετομ]ες απᾶ Τ]Ἠορεας 
{οςΏγ. θε ΤΠεοστίε. Τά. ΧΧΥ. 207. 5αα. 
ΒΟΡΗ. Τταςῃ. 612. Αρο]]οά. ΒΙΡΙ. ΤΠΙ. 15. 1. 
Όοπιραχε αἶδο Ὑ]τσ. ἆπ. Χ. 917. Ἀος 
ννα5 16 αἱἰοσεί]μετ Ἰαῖά αδῖἀε 1π Ιαΐετ πῃες. 
Ῥεε Ἠετοά. Ι. 9. ΥΠ. 69. Χεπ. ἨΗε]]. 
ΤΙ. 5. 90. 

13. στεφάνης. Ῥεμο]. ΥΠ]οῖς. εἶδος περι- 
κεφαλαίας, ἐξοχὴν ἔχον' ἡ δὲ μεταφορὰ 
ἀπὸ τῆς τῶν ὀρῶν στεφάνης. (11. Ν. 19Ν.) 
Ῥτορετ]γ, {ιο ετίογίογ γι οἱ ἔιο Πιεηιαί: 
απά Ώχεηος {ιο Πε]πισί ἰΐδε[{. Ὁεε ΠΠ. Κ. 90. 

Α. 96. Ἐ]αῖ. ΥπΠρος. ΥΠΙ. 6. Ὅμηρος 
τὸ κράνος εἴκασέ που τῇ στεφάνῃ. 

26. ἑτεραλκέα νίκην. ἨΥΤ1οίογη Ὀγίποῖπα 
αἰά {ο {λε ολο ραπ; 1.6. Ῥαξδδίης ουες 
ἔγοπα {ε Τγο]απς {ο ἴ]πε ατεεχ». Ἠεξγεῃ. 
τὴν τοῖς πρότερον νενικηµένοις ἀλκὴν 
προσποιοῦσαν. ῥῬομο]. Υ11]. οὕτως ἡ νίκη 
λέγεται, ὅταν οἱ νικῶντες νικῶνται. Όοπι- 
Ῥαχο Τ. Θ. 171. Τ. 962. Ῥ. 627. Ο0α. Χ. 
9956. Ἠετοά. ΥΙΤΙ. 11. ΙΧ. 105. Α3ςεμ. 
Ῥευς. 945. ἈἎεε αἶξο ο ΤΠ. 7. 999. ϱΘιπιῖ- 
]ατ]γ ἵῃ Ἡ. Ο. Ἴοῦθ. δῆμος ἑτεραλκὴς εἱρηῖ- 
Βε5 α γεορ]ε ἐηγπῖπα έε εοα[ο οἱ οἰσίοτη ἴτι 
αποί]ιεγ ἀϊγεσίῖο. 

90. ὑμῖν ἀθανάτῃσι. Ἐπδίαῖας οἳ- 
ΞΕΙΥΕΣ, {μαί {πε αἀ]εσβῖνο ἵπ με Γεπα]πῖπθ 
πιαδί τείεγ {ο ἠΠίπεγτα απᾶ υπο. Όπε Μ., 
Ἠοψενεγ, τεαἆς αθανάτοισι, ἵπ νηῖολ ο,πδε 
1 αρίζςς νοα]ά Ῥε Ιπο]αάεά. 
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“Ωδ' ἔστω, ᾿Εκάεργε' τὰ γὰρ φρονέουσα καὶ αὐτὴ 
Ἠλθον ἀπ᾿ Οὐλύμποιο μετὰ Τρῶας καὶ ᾿Αχαιούς. 96 

- / - 

᾽Αλλ) ἄγε, πῶς µέμονας πόλεμον καταπαυσέµεν ἀνδρῶν; 
- η ’ 

Τὴν ὃ) αὗτε προσέειπεν ἄναξ, Διὸς υἱὸς, Απόλλων" 
Ἰ 

ἝἜκτορος ὄρσωμεν κρατερὸν μένος ἱπποδάμοιο, 
”/ ΄ -- λέ 3 0 5 

Ην τινά που Δαναῶν προκαλέσσεται οἰοῦεν οἷος 

᾽Αντίβιον μαχέσασθαι ἐν αἰνῇ δηϊοτῆτι' 40 

Οἱ δέ κ᾿ ἀγασσάμενοι χαλκοκνήµιδες ᾿Αχαιοὶ 
Οἷον ἐπόρσειαν πολεμίζειν "Εκτορι δίῳ. 
Ὃς ἔφατ” οὐδ ἀπίθησε θεὰ γλαυκῶπις ᾿Αθήνη. 

Τῶν ὃ Ἔλενος, Πριάμοιο φίλος παῖς, σύνθετο θυμῷ 
Ῥουλὴν, ἥ ῥα θεοῖσιν ἐφήνδανε µητιόωσί 456 

Στη δὲ παρ᾽ ᾿Εκτορ᾽ ἰὼν, καί µιν πρὸς μῦθον ἔειπεν' 
ο εν / Δὲ -- μεσο 
Ἐκτορ, υἱὲ Πριάμοιο, Δι μῆτιν ἀτάλαντε, 

π σι, / ’ (0 .- / δέ ... Η ρά νύ µοί τι πίθοιο; κασίγνητος ὁέ τοι εἰμί. 

Ὄβλλους μὲν κάθισον Τρῶας καὶ πάντας ᾿Αχαιούς' 

Αὐτὸς δὲ προκάλεσσαι, ᾿Αχαιών ὅστις ἄβιστος, 50 

᾽Αντίβιον µαχέσασθαι ἐν αἰνῇ δηϊοτῆτι. 

Οὐ γάρ πώ τοι μοῖρα θανεῖν καὶ πότµον ἐπισπεῖν. 
Ὅ Ν . ν αρ ο) 48 θ - 5 / 

ς γὰρ ἐγὼν ὅπ᾽ ἄκουσα θεῶν αἰειγενετάων. 
φ“ - 2 

ὋὪς ἔφαθ” Έκτωρ ὃ) αὗτ᾽ ἐχάρη µέγα, μῦθον ἀκούσας' 

Καΐ ῥ ἐς µέσσον ἰὼν Τρώων ἀνέεργε φάλαγγας, 5ὅ 

Μέσσου δουρὸς ἑλών' τοὶ ὃ ἱδρύνθησαν ἅπαντες. 

Κάδὸ ᾽Αγαμέμνων εἶσεν ἐὐκνήμιδας ᾿Αχαιούς. 
ο 

Κάδ ἂρ ᾿Αθηναίη τε καὶ ἀργυρότοξος ᾽Απόλλων 
ς , 2/ ε) , 3 - 
Εζέσθην, ορνισιν εοικοΟοτες αιγυπιοισιο 

Φηγῳ ἔφ᾽ ὑψηλῆῇ πατρὸς Διὸς αἰγιόχοιο, 60 
- Ν 

᾽Ανδράσι τερπόµενοι τῶν δὲ στίχες εἵατο πυκναὶ, 

99. οἰόθεν οἷοο. Οπιπίπο εοἶμβ. Ίπ εκ- 
Ῥτερδίοης οἱ {5 Ἰάπά ιο αἀνενρία] σεπ]- 
ἄνε 15 ππετε]γ επαρ]α{]ς, απᾶά αάάςδ ποίλῖησ 
{ο ἴἶνα 86Π56, νη(] ο εχοθρίῖοη, ΡεΤΗαΡΒ, 
οἱ οοπνεγῖηπσ πποτο ἀῑξθποί]γ ἴμπο 1άεα ος 
πούίοη; 5. Ιπ ἐλῖς Ἱπδίαπος, οἳ {1ο ο]α]- 
Ίεησο {γοπι Ιεοίογ αἶοπε ἰο α αἴπφίε ο0πῃ- 
Ῥαΐαπί, Τμ χο Θε]μο]αςί: ἐκ µόνου μόνος, 
ᾧπερ ἶσον µόνος πρὸς µόνον. 3ο αραῖπ 
Ἰπίτα ν. 67. αἰνόθεν αἰνῶς, ν]Ιο] ΤΙΑΥ Ῥε 
τεπάετεὰ, εᾖαπιει[[ὴ Γγοπι α 5ἱιαπιεΓιζ σαιιςε. 
ΌὉοππρατε ΦοΡΙ. .ά. Ο. 1447. νέα νεόθεν. 
Ῥοππεν/μαξ αἰππῖ]αν 15 9δομ. Ῥτοτα. 980. 
πικρῶς ὑπέρπικρο»ν. ἈΑραπι. 208. ὀργῷ 
περιόργως. 

50. ᾽Αχαιῶν ὕστις ἄριστος Ἐον τὸν 
ἄριστον. Τ]Η8 εἰεραπί 9ο οἱ {ιο τε]αίῖνο, 
Ν]ν λα γετο εἰμὶ εχρτεςςεοᾷ οἵ απάο- 
βίουᾶ, 15 ποῦ ΠΟΟΠΙΠΙΟΠ, εο Ματς. ατ. 
αν. 6 4456. 6. α, 

62, οὐ γὰρ πώ τοι κ.τ.λ. Ειδίαμίας 

ΟΛΏΒΕΣΥΕΒ, {]ιαί ἨΠε]επας ἀείταςίς {γοπι Ἠσοο- 
ἰοχ”5 ΙπίγερΙά1(γ, Ὦ}Υ αβειγῖησ Ἠϊπι οἱ {ια 
χαβι]έ οἱ ἴ]ιο οοπιραί: Ῥαΐ αἱθλοαισὴ Ἠ18 
Ῥγοί]ιευ νετγ παίατα]]γ αοφπαϊηίς Ἠϊπα να 
ιο {αοἳ, 16 ἆοθβ ποῦ αρρεαν {μαΐ {πετο ν/αβ 
ΔΏΥ ηοσᾶ οἱ βαοἩ α βΜἠπια]αδ. ΤΠο ποτάβ 
ὅπα ἄκουσα, ἵπ ιο ποχί πε, ΙππρΙγ το- 
ΟΙηρ πιογο {Παπ σύνθετο θυµφῷ, ἵη ν. 44. 

56. µέσσου δουρὸς ἑλών. Θεο οἩ ΤΠ. 
Τ. 78. 

59. ἐοικότες αἰγυπιοῖσι. Πε Βοβοπ οἳ 
ἴπεδε ἀῑνΙπϊδῖες βΙεδΐπρ οηἨ {Τε Ῥεες]ι-ίχας, ἵπ 
Ώ1θ βΊαρε οἱ να]έαγθβ, 15 Ἱππίαίεά Ὦγ ΜΠίοπ 
ἵη Ῥαγαςῖδο Τιοδ8, Ῥοο]ς ΤΥ., ν/]ηεγαο βαΐαη, 
Ἱεαρίης ονεν {1ο Ῥουππάαχίες οἳ Ἐάεπ, βῖί5 
1π χα {οσα οἱ α σογπηογαπέ Ἡροπ {1ο {περ 
ο/ Η{α. Ῥορε.---αἰγυπιοῖσι. Ῥε]ο]. οἳ μὲν 
εἶδος ἀετοῦ, οἱ δὲ τοὺς γύπας ἐξεδέξαντο. 
«Έλα. Ν. Α. ΤΙ. 46. τοὺς αἰγυπιοὺς, ἔν 
µεθορίῳ γυπῶν ὄντας καὶ ἀετῶν. 

61. ἀνδράσι τερπόµενοι. Επδίαίμ, ἐκ 
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ι) / 9 / ή - Ασπίσι καὶ κορύθεσσι καὶ ἔγχεσι πεφρικυῖαι. 
Οἵη δὲ Ζεφύροιο ἐχεύατο πόντον ἔπι φρὶξ 
2 / / / / , κ τρις Ορνυμένοιο νέον., µελάνει δέ τε πόντος ὑπ αὐτῆς 

- Ἱ -- 

Τοῖαι ἄρα στίχες εἴατ᾽ ᾿Αχαιῶν τε Τρώων τε 056 

Ἐν πεδίῳφ' Έκτωρ δὲ μετ ἀμφοτέροισιν ἔειπε" 
Κέκλυτέ µευ, Τρῶες καὶ ἐὐκνήμιδες ᾿Αχαιοὶ, 

"Οφρ᾽ εἴπω τά µε θυμὸς ἐνὶ στήθεσσι κελεύει. 
Ὅρκια μὲν Κρονίδης ὑψίζυγος οὐκ ἐτέλεσσεν, 

᾽Αλλὰ κακὰ φρονέων τεκµαίρεται ἀμφοτέροισιν, 7ο 
Εὶ , Αν ς - α , .) .λ 
ισοκεν η Όμεις Ἱροίην ευπυργον ΣΛΏΤΕι 

Γπ » 9 Δ ν ὃ / ’ 
αυτοι παρα γτυσι αμειετε ποντοποροισιν. 

Ὑμῖν μὲν γὰρ ἔασιν ἀριστῆες Παναχαιῶν' 

Τῶν νῦν, ὄντινα θυμὸς ἐμοὶ µαχέσασθαι ἀνώγει, 
- ὸὸ 3 / / ” οτ: ’ 

Δεῦρ' ἴτω, ἐκ πάντων πρόµος ἔμμεναι Ἐκκτορι δίῳ. 75 

δε δὲ µυθέοµαι, Ζεὺς ὃ ἄμμ᾽ ἐπιμάρτυρος ἔστω" 
Εἰ μέν κεν ἐμὲ κεῖνος ἕλῃ ταναηκέἰ χαλκῳ, 
Τεύχεα συλήσας φερέτω κοίλας ἐπὶ νπας, 
Σι δὲ ”/ ὃ πν δό σλ ”/ , 
ὤμα οὲ οἴκαὸ ἐμὸν δόμεναι πάλιν, ὄφρα πυρός µε 

Τρῶες καὶ Τρώων ἄλοχοι λελάχωσι θανόντα. 80 

Εἰ δέ κ᾿ ἐγὼ τὸν ἕλω, δῴη δέ µοι εὖχος ᾽Απόλλων, 

Τεύχεα συλήσας οἴσω προτὶ Ἴλιον ἱρὴν, 

Καὶ κρεµόω προτὶ νηὸν ᾿Απόλλωνος ἑκάτοιο, 

τούτου ἔοικεν ἀρχὴν λαβεῖν ὁ τὸν ἄνθρω- 
πον ὁρισάμενος παίγνιον θεοῦ. Φεο Ῥ]αΐο 
4ε Που. ΥΤΙ. Ρ. 969. ο. Βϊροπέ, 

69. οἵη δὲ Ἰεφύροιο κ.τ.λ. ΊΤ]α ἐλῖαῖς 
ΤΑΠΊς5 οἳ Όλα {οοΡ5 οοπιροβῖπς {Πεπιδε]ναβ 
η ογᾷεσ {ο δἵξ απά Ἠεαν ναί Ηεείογ Ίνας 
ΆΡοπίέ {ο Ῥτοροξεθ, ατα οοπιρατεά {ο {πε 
ΝανεςῬ οἳ {με 56. ]πδί οτγεά Ὦγ ἴε γνεδύ 
νηπά ; ἴ]ε βΙπι]]ε ραγ{]γ οοηβῖςίῖησ Ιπ {ο 
ἄαγ]πεξε απᾶ ἴἶλε οᾖίπερ. Τ] 15 ΡΙΑΙΠΙΥ 
ἀϊβεγεπί {ποια ιοδο ἵπιασες οἳ {ια 968, 
Εῖνεη 5 οἩπ οἴπεν Οο60Λ5ΙΟΠΒ, νεη {πα 
αττηϊες ἵπ ἰΠποῖτ επσασεπιεπέ απάἀ οοη/ βίο 
36 ουπραγεᾶ {ο {Πε ννανες ἵπ {Πεῖν αρῖία- 
ἴοτ απᾶ ἑαπια]ο: απᾶ ἐἶναί νε οοπίαχΥ ἵ5 
ἔπε ἀπῖ[ί οἳ (15 εἰπα]]ε, αΡΡρεατ5 αγ ιεπ]ατ]γ 
ἔποπα Ἠυππει”5 πβῖησ {Πο γγογά εἴατο, 5εζε- 
ῥαπί, Όνιεα ἵπ ἴμε αρρ]ϊσαξῖοι οἳ 16. ῬοΡΕ, 
Έ]ε ποπ φρὶξ Ρνοροτ]γ εἰσπίβες ελιάάεν- 
πα, ΠΟΠ φρίσσω, Ἰογγεο; απᾶ Έπεπσς, {λε 
σεπέ[ε γἱρρ]ίπα οἱ έῑε Ίοασες, αξ {ιο ιοἰπᾶ θεφίπς 
{ο γΐδ. Ὃν. Β]οπιβο]ά «οππρατες 16 υγ] 
{Πο κυμάτων γέλασμµα ἵηπ ᾖδομ. Ῥτοπῃ. 89: 
Ῥαΐ ἴμε ἀετιναίΙοπς, αἲ Ιθαςδί, οἱ ἴῑπε νγοτάβ 
αγε {οία]]γ ἀϊδειπχῖ]αν. Οσα]. ΤΧΤΝ. 970. 
4ο φιαδὶ Παία ᾖαοίᾷαπι πιαγο πιαξιέῖπο 
Ἠοντίβσανς Ζερηγτα5 ργουἱίοας ἐποῖαί απ- 
αας. 

69. ὅρκια μὲν Κρονίδης κ.τ.λ. Ἡσθείον, 
ἵπ {Πο ορεπίμσ οἱ Πΐ5δ 8ΡρεεσΗ, απίϊαΙραίεΒ 

{πο οῬ]εσίῖοπ {ο {ο εοπιραί, νο] ν/οπ]ά 
πα ατα] ατῖδε 1π {με πηϊπάς οἳ {πε ἄτεείς», 
{τοπι {λα {πεασπετγ οἱ Ραπάστας; ν/μΙοἩ, 
Ἰη {πα Ἰαπσααρε οἱ {πε πες, Ίε Ἱπιραίες 
{ο ο αρίΐεν, νο Ἰαά ογάαϊπεά {με οοπίπι- 
8Ώος οἳ έῑε νναν. Τῆο οῬ]εσί οἱ {λα οοπι- 
Ῥαΐ, ποννενετ, ἶ5 ἀῑβεγεπί {τοπα ἐμαί Ῥείνγεεπ 
Ῥατίς απά Μεπε]αας, σνΠῖσ]ι ννας Ἱπέεπάεά 
{ο ἀθοῖάθ ἴ]ιε {αέο οἱ ἵνα» νηεγεας {ἐς 18 
ΒΙπΙρΙΥ Ῥνοροδεά α5 α ἰτῖα] οῇ ναίοαν. Τπ 
ἔλε πεχέ πο κακὰ τηαδί Ῥε οοηδίπεᾶ, ΟΥ 
Ῥετ]μαρς τεροα{εᾶ, γΙ( τεκµαίρεται. Όοπι- 
Ρρατο ΤΙ. 7. 949. 

75. ὑμῖν μὲν γὰρ κ.τ.λ. Τε εἶαιςδες ο 
Ώποθ 86ΠίεΠΟΘ5 ἆτθ Ἱπνοτίθεά; {πε οααδαὶ 
Ρατίῖο]ε γὰρ, ΝνΠΙοἩ πιαΥ ο γεπάετεᾶ εἶπος, 
Ῥεϊπςσ Ρἰασσοά ἵπ ἴ]ε Πνδί ΤΠπεΠΙΡεΣ, Όοπι- 
Ραγε Π. Α. 119. 0. Α. 957. Β. 404. 1. 919. 
ΤΗΙ5 οΠα]]επσε οἳ Ηεείου, απά {πε 60Π85ε- 
απεπίέ ἀἴδτπαγ ο Όιε ἄτεεΚΒ, πΙαΥ ὧε 60ΠΙ- 
Ρατεᾶᾷ νη δι λαί οἳ ἀοΠαία, ἵπ 1 απ, 
Χν]ι. 8. 

79. δόµεναι. 
285. 

80. λελάχωσι. Γππρεγπίαπέ, ἵπ Απ αοῖνο 
86Η56. οε]μο]. λαχεῖν ποιήσωσιν, οἱονεὶ 
μεταλαβεῖν. Οἱ ἴἶπε οοπβίταςίίοη οἱ λαγ- 
χάνω νὰ α ϱεη]ήνε, 5εο Μαΐΐ, αν. αν. 
ξ 965. δ. 

89. κρεµόω προτὶ νηὸν ᾿Α. 

Ἐονυ δότω. Θεε οἩἨ ΠΠ. ΤΡ. 

Τὲ νναξ ια 
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Τὸν δὲ νέκυν ἐπὶ νῆας ἐὐσσέλμους ἀποδώσων 

ὌὌφρα ἑ ταρχύσωσι κάρη κοµόωντες ᾿Αχαιοὶ, 86 
- -- 

Σῆμά τέ οἱ χεύσωσιν ἐπὶ πλατεῖ Ἑλλησπόντῳ. 

Καΐ ποτέτις εἴπῃσι καὶ ὀψιγόνων ἀνθρώπων, 

Νηϊ πολυκλήϊδι πλέων ἐπὶ οἴνοπα πόντον’ 

᾽Ανδρὺς μὲν τόδε σῆμα πάλαι κατατεθνηῶτος, 
ο 

Ὃν ποτ᾽ ἀριστεύοντα κατέκτανε φαίδιµος “Έκτωρ. 90 
4 2 - 

Ὡς ποτέτις ἐρέει' τὸ ὃ ἐμὸν κλέος οὐποτ ὀλεῖται. 
ὋὪς ἔφαθ” οἱ δ᾽ ἄρα πάντες ἀκὴν ἐγένοντο σιωπῇ’ 

Αἴδεσθεν μὲν ἀνῄνασθαι, δεῖσαν ὃ ὑποδέχθαι. 
᾿Οψὲ δὲ δὴ Μενέλαος ἀνίστατο καὶ µετέειπε, 

Νείκει ὀνειδίζων, μέγα δὲ στοναχίζετο θυμφ' 956 

”Ωμοι, ἀπειλητῆρες, ᾿Αχαιϊδες, οὐκέτ᾽ ᾿Αχαιοὶ, 

Ἡ μὲν δὴ λώβη τάδε Υ ἔσσεται αἰνόθεν αἰνῶς, 
- - [ο 2 - 

Εἰ µή τις Δαναῶν νῦν Ἐκτορος αντίος εἶσιν. 

Αλλ) ὑμεῖς μὲν πάντες ὕδωρ καὶ γαῖα γένοισθε, 
! 5 . 2 ή 

Ἠμενοι αὖθι ἕκαστοι ἀκήριοι, ἀκλέες αὕτως. 100 

Τφδε ὃ) ἐγὼν αὐτὸς θωρήξομαι' αὐτὰρ ὕπερθε 

Νίκης πείρατ᾽ ἔχονται ἐν ἀθανάτοισι θεοῖσιν. 

Ὃς ἄρα φωνήσας κατεδύσατο τεύχεα καλά. 
”/ ΄ ’ /΄ ΄ λ ο. 

Ένθα κέτοι, Μενέλαε, φάνη βιότοιο τελευτὴ 

Ἕκτορος ἐν παλάμῃσιν, ἐπεὶ πολὺ φέρτερος ᾖεν, 105 

Εἰ μὴ ἀναΐξαντες ἕλον [βασιλΏες ᾿Αχαιῶν' 

Αὐτός τ᾽ ᾿Ατρείΐδης, εὑρυκρείων ᾽᾿Αγαμέμνων. 

Δεξιτερῆς ἕλε χειρὸς, ἔπος τ᾽ ἔφατ᾽, ἔκ τ᾽ ὀνόμαξεν' 

᾿Αϕραίνεις, Μενέλαε Διοτρεφὲς, οὐδέ τί σε χρὴ 

Ταύτης ἀφροσύνης' ἀνὰ ὃ) ἴσχεο, κηδόµενός περ, 

ΏΙΔΏΠΘΣ ο {λε απο]επίς {ο ἀεάϊσαίο ἰγορΠῖθΒ 
οἳ ἐς Ἰάπά 1π {πα {επιρ]ε5 οἱ ἐε σος. 
Ῥορε. 68 ποίθ οἩπ 5ο1. ΤΠπεΡρ. 262. 
Ῥεπί. πχ. Ρ. 427. Οοπιρατο α1βο ΤΙ. 1. 241. 
κ. 400. 

86. ταρχύσωσι. ᾖῥῬε]μο]. θάψωσι. Τ]1α 
Ῥε]ομαςθί 848, ἐΠαῦ τὰ τάρχεα ἃτο Γαπογαῖ 
οὐδεφαῖεΒ, απὰ Εδίαιμῖας ἀετῖνες {πε ννοτά 
{ποπι τάραχος, αἰγερίέις, 1.6. ζαπιοπίαίίοιι. 
1{ 5]ου]ά 56επῃ, ἨΟΊΘΥεΣ, ἐ]αέ {Πο νετ 18 
εοπἰγασἑθἆ Ίποπι ταριχεύω, ἴο οπίαίηι ; 
ψ/ηεπορ ὁ τάριχος, α ΠΙΙΠΠΛΙΗ, ἵπ Ἠετοᾶ. ΙΧ. 
120. Θεο ἄαία]ετ οη Μ. ΑπΙΟΠΙΗ. Ρ. 176. 

86. σῆμµά τε οἱ χεύσωσιν. 9εθ οἩἨ ΤΠ]. Β. 
795. ΟΕ ἴιε ερ(]λεί πλατὺς, 45 αΡρ]ιεά {ο 
ἴμο Ηε]]οδροπέ, 56ε οἨη ]. Β. 845. 

96. στοναχίζετο. Όεε οἩ 1]. Β. 96. 
96. ἀπειλητῆρες. Ταἶπ-ῥοακίεγ. Όοπι- 

Ῥατε ΤΙ. 5. 479: απᾶ 596 οπ ΤΙ. Θ. 150. Ῥο 
πιαφπα ππϊπανγὶ, Ἠον. βαΐ8. ΤΠ. 5. 9. Επορά. 
Ἐκο. ΤΥ. 20. ΟΕ νε τεβί, 8εοθ οἩ Τ]. Β. 

110 

995; απᾶ οἳ αἰνόθεν αἰνῶς, 1π ἴ]χε πεχέ πε, 
οἨὗ ν. 99. ΒΗΡΤΑ. 

99. ὕδωρ καὶ γαῖα γένοισθε. ΊΤ]μαί 15, 
Ῥε τερο]νεά Ιπίο ἴλοβε ρτϊποῖρ]εβγοι 5Ργής 
{τοτα, ΟΥ ἄἱε. Ἔπαςδ Ἐπδίαίρμίας εχρ]αϊης 16 
νετΥ εχασί]γ {Τοπι α Ύεσ5ο ε οἷίεν ο Χο- 
ΠΟΡΗαΠΕΡ: πάντες γὰρ γαίης τε καὶ ὕδατος 
ἐκγενόμεσθα. ἘοΡΕ, 0οπιρατε ΑΡο]]. ἨἘλμοά, 
ΙΥ. 1408. 

100. ἀκήριοι. Θεε οἩ ΤΠ. Β. 819. 
103. νίκης πείρατα. Ἐπδίαίμ. περιφρασ- 

τικῶς ἀντὶ τοῦ ἡ νίκη. Ῥεε οἩ ΤΠ]. 7. 145. 
Ἠ/1ν ἴλε δεπἠπλεπό ν/ο ΠΙαΥ «Οπηρατε Ῥχου. 
χχΙ. 91. Τ.ΧΧΝ. Ἴππος ἑτοιμάζεται εἰς ἡμέ- 
ραν πολέμου, παρὰ δὲ Κυρίου ἡ βοή- 
θεια. Ἰπ Ο]επι. Α]εχ. Βίτοπι. 6, ἴπε Το]- 
Ἰον/ῖπσ Ἠεχαπιοίευ 18 {ογπιεά {ποπι {Πῖς οἳ 
Ἠοππετ: νίκης ἀνθρώποισι θεών ἔκ πείρατα 
κεῖται. 

109. οὐδὲ τί σε χρὴ Τ. ἀ. Θ8ε οἨ 1). 
1. 907. 
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Μήδ᾽ ἔθελ᾽ ἐξ ἔριδος σεῦ ἀμείνονι φωτὶ μάχεσθαι, 

ἝἜκτορι Πριαμίδῃ, τόν τε στυγέουσι καὶ ἄλλοι. 
Καὶ ὃ ᾽Αχιλεὺς τούτῳ γε µάχῃ ἐνὶ κυδιανείρῃ 
"Ερῥιγ ἀντιβολῆσαι, ὅπερ σέο πολλὸν ἀμείνων. 
᾽Αλλὰ σὺ μὲν νῦν ἴζευ, ἰὼν μετὰ ἔθνος ἑταίρων' 115 

2 

Τούτῳ δὲ πρόµον ἄλλον ἀναστήσουσιν ᾿Αχαιοί. 
”/ πι] 

Εἴπερ ἀδειής τ᾿ ἐστὶ, καὶ εἰ µόθου ἔστ᾽ ἀκόρητος, 
1’ / 

Φημί µιν ἀσπασίως γόνυ κάµψειν. αἲ κε φύγῃσι 
Δηΐου ἐκ πολέμοιο καὶ αἰνῆς δηϊοτῆτος. 

φό } ὋὪς εἰπὼν παρέπεισεν ἀδελφειοῦ φρένας ἥρως, 120 
-” ” Αἴσιμα παρειπών' ὃ ὃ ἐπείθετο' τοῦ μὲν ἔπειτα 

} ”/’ .) 

Γηθόσυνοι θεράποντες ἀπ᾿ ὤμων τεύχε ἕλοντο. 

Νέστωρ ὃ ᾿Αργείοισιν ἀνίστατο καὶ µετέειπεν' 
ο - π4 - 

Ω πόποι, ἦ µέγα πένθος ᾿Αχαιΐδα γαῖαν ἱκάνει. 

Ἡ κε μέγ᾽ οἰμώξειε γέρων ἱππηλάτα Πηλεὺς, 

Ἐσθλὸς Μυρμιδόνων [βουληφόρος ἠδ ἀγορητὴς, 

Ὃς ποτέ μ᾿ εἰρόμενος µέγ ἐγήθεεν ᾧ ἐνὶ οἴκῳ, 
Πάντων ᾿Αργείων ἐρέων γενεήν τε τόκον τε. 
Τοὺς νῦν εἰ 

Πολλά κεν ἀθανάτοισι φίλας ἀνὰ χεῖρας ἀείραι, 

’ ετρδεο / .) / 
πτωσσογτας υφ Έκτορι παντας ακουσαι. 

190 

Θυμὸν ἀπὸ µελέων δῦναι δόµον ᾿Αἴδος εἴσω. 
Αἲ γὰρ, Ζεῦ τε πάτερ, καὶ ᾿Αθηναίη, καὶ "Απολλον, 

111. ἐξ ἔριδος. Έοτ ἔριδι, α5 ἵῃ ΤΙ. Α. 8. 
Τπ ἴ]ε ΞαΠ16 5ΕΠ506 Ὑς Ἠλνε περὶ ἔριδος, 
Ἰηΐγα ν. 901. ἨΙ ιο βεπτηεηέ τε ΠΙαΥ 
οοπιρατε Ἐπτ. Ἠεο. 404. σὺ δ᾽, ὦ τάλαινα, 
τοῖς κρατοῦσι μὴ µάχου. Εἰπᾶ. Νεπι. Χ. 
196. χαλεπὰ ὃ ἔρις ἀνθρώποισιν ὁμιλεῖν 
κρεσσόνων. 

19. στυγέουσι. Ἐπξίαίῃ. φρίσσουσι' 
αὐτὸ δὲ ἴσον τῷ ἐῤῥίγασι, ΟΚ. ν. 114. Τπο 
νετ} στυγεῖν, ν/μΙσῇ ἴπ ]αΐετ ντῖέενς πδια]]γ 
βἰσηῖῇες {ο ᾖαΐο, 5 επιρ]ογεᾶ Ὦγ ἨΗοπιετ {ο 
ἀεξισπαίε αἱ5ο {πε επιοίίοηπ5 οἳ /εαγ απᾶ 
στίέί. Όοπιρατο ΤΠ. Θ. 970. 615. Ο. 167. 
Ῥ. 694. Ύ. 6ὔ: απᾶ 5ε6 α]ξο οπ ΤΙ. Α. 186. 

117. εἴπερ ἀδειής τ’ ἐστὶ, κ.τ.λ. Τί ο.π- 
ποῦ νι οεγίαϊηίγ Ῥο οοπο]αάεᾶ ἔτοπι {με 
πνοχάς5 οἳ Ἠοππετ, Πο ἵ5 ἴπε Ῥετσοῃ {ο 
ΝΠΟΠΙ ΑΚΑΠΙΕΠΙΠΟΗΠ αΡΡΙΙε5 {με Ἰαδί πες 
ο ἐμῖ5 6ρεεσ]: απᾶ {ῑε Ιπέεγρτείετς Ίθανο 
1{ α5 απαἀείεττηϊπεᾶ α5 16 15 1π ἴ]ε οτ]σῖπα]. 
Ῥοππε πγοπ]ά Ἠανε 1ὲ απἀογςἰοοᾶ οἳ Ἠεσείον, 
πας ἔπο ἄτοε]ς νοτα]ά 5επά 5αο]Ἡ απ απία- 
σοπῖ5έ ασαϊηδί Ἠϊπι, {γοπα πἨΠοβο Ἠαπάς Ἡο 
πῖσΗέ Ῥε ρ]αἀ {ο ε5σαρθ. Ἑπαέ ἐπὶ Ππίετ- 
Ῥτείαίίοπ 56εΠ15 οοπίγασΥ {ο {ια Ρ]αῖη ἆθ- 
εἴσπ οἳ Απσαπιεπιποπ΄5 ἀἴδοοιγ5θ, υγ]]σ]ι 
οπ]γ αἴπιβ {ο ἀείεν Ἠϊ5 Ῥτοίπετ Ίποπι 5ο 
γαδα απ ππάετία]ίησ αξ εησασίηςσ να 
Ἠεείοτ. ο {έμαί, Ιηβίοαὰ οἳ ἀἁτορρίης απΥ 

πασ6 ΤΤΟΡΕΤΙΥ τεφπῖτες. 

εχΡργεβδῖοη ν/Π]εῃ παϊσπέ ἀερτεοῖαίο {πα 
Ῥοψετ οὗ «οπτασε οἳ {Πῖ5 Ἠετο, ο επἆεᾶ- 
νοιτς5 ταίΠεσ {ο τερτεξεπίέ πα α5 {πε πιοςδῦ 
ΓογπαϊάαΡ]ε οἳ ππεῃπ, απά ἀγεαά[α] ετεπ {ο 
ΑομἩι]ε. ἨἘῬοΡρΕε. Ἠεγπε ἨοΟψεγεν, απᾶ 
Ῥετ]μαρς Ἰπ5]γ, Ρτείετς5 {ο {οπππες ΙΠ{εΥ- 
ΡγείαίΙοη, ΝΜΙΟἩ {Πε 5ἰσαοίατε οἱ {με ραξ- 

Απά 16 ΒΕΕΠΙ8 
5οαγ6ΘΙΥ ῬτυβαΡβ]ε ναί Μεπε]αια5, νἩο πναξ 
πε Πτςί {ο οὔες Ἠϊπιδε]{, απἆ {ο αρΏταϊιά 
πο οί]μετς {ον ἐλαῖτ εΙασσίηπεςς, νιοα]ά Ῥε 
Ιπάπσεᾶ Το τε]παπθΗ Ἠϊ5 ΡΥΡοςε, απ]εςς πε 
ν/ετο α55αγεά {]αί α πποτο αΡ]ε εαρίαίθ 
εοσ]ά Ῥε Ρτον]άεᾶ. Βε]ο]. µόθου' μάχης. 

118. γόνυ κάµψειν. ῥῬεμο]. ἀναπαύ- 
εσθαι. Ῥεε οἨ ΒορΗ. (4. Ο. 19. Ρεπί. 65. 
Ρ. 106. 

127. ὅς ποτε μ᾿ εἰρόμενος κ.τ.λ. Τ118 
οοπγεγδα/ῖοπ {οο]ς Ῥ]αςε αἲ ἴἶε οοπ{ετεποθ 
ν/πΙεὮ ἈΝεξίοτ, Ὀ]γεςες, απἆ ΕΠορηΙΣ, Ἱνεγε 
ἀεραίεᾶ {ο Πο]ά νι Ῥε]εας. οἨ {με 5αῇ- 
1εοί οἳ 5επάϊπς Αο]ί]]ες {ο {Πε ννατ ; 5ἶπος 
νη(ποιί Πῖ5 αδειξίαποε, {πα {αἱαγε οἱ {πα 
εχρεάἹῖοπ ννας 5αϊᾶ {ο Ῥο Ἰπεν]ίαρ]αε. Οοπι- 
Ῥατο ΤΠ. Λ. 764. 5αα. 

128. γενεήν τε τόκον τε. Ἐοτ περὶ γο- 
γέων καὶ τέκνων. ὃεε Μαδ, ντ. ατ. 8 
411. ὃ. 
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Πβῳμ, ὡς ὅτ᾽ ἐπ᾽ ὠκυρόῳ Κελάδοντι µάχοντο 
᾿Αγρόμενοι Πύλιοί τε καὶ ᾿Αρκάδες ἐγχεσίμωροι, 

Φειᾶς πὰρ τείχεσσιν, Ἰαρδάνου ἀμφὶ ῥέεθρα. 195 

Τοῖσι ὃ ᾿Ερευθαλίων πρόµος ἵστατο, ἰσόθεος φὼς, 
/ .»} 3” ο ν] .. η] »/ 

Τεύχε ἔχων ὤμοισιν Αρηϊθόοιο ἄνακτος 

Δίου ᾿Αρηϊθόου, τὸν ἐπίκλησιν Κορυνήτην 

"Ανδρες κίκλησκον καλλίζωνοί τε γυναῖκες, 
ού ΙΑ) η) μὴ / ὃ ’ - 
υνεκ αρ ου τόξοισι μµαχέσκετο ουρι τε μακρῳ;, 140 

᾽Αλλὰ σιδηρείῃ κορύνῃ ῥήγνυσκε φάλαγγας. 
Τὸν Λυκόοργος ἔπεφνε δόλῳ, οὔ τι κράτεϊ γε, 
Στεινωπῳ ἐν ὁδῷ, ὅθ ἄρ οὐ κορύνη οἱ ὄλεθρον 
Χραῖσμε σιδηρείη’ πρὶν γὰρ Λυκόοργος ὑποφθὰς 

. ων 6 ν . 
Δουρὶ µέσον περόνησεν ὃ ὃ' ὕπτιος οὔδει ἐρείσθη 145 

Τεύχεα ὃ ἐξενάριξε, τά οἱ πόρε χάλκεος Αρης. 
κ Ν ΔΝ Ν δν Ν ” ο θν) ’ Δ ὤλ ” . 

αἳ τὰ μὲν αυτὸς ἔπειτ εφὀρει µετα µωλον αρηος 

Αὐτὰρ, ἐπεὶ Λυκόοργος ἐνὶ µεγάροισιν ἐγήρα, 

Δῶκε ὃ Ἐρευθαλίωνι, φίλῳ θεράποντι, φορῆναι. 
4 τς στὰ , ΙΕ, λί ’ νι . 

ου ΟγΕε τευχε εχων προκα ίζετο πανγτας αριστους 150 

Οἳ δὲ µάλ᾽ ἐτρόμεον καὶ ἐδείδισαν, οὐδέ τις ἔτλη. 

ἸΑλλ ἐμὲ θυμὸς ἀνῆκε πολυτλήµων πολεμίξειν 

Θάρσεϊ ᾧ' γενεῇ δὲ νεώτατος ἔσκον ἁπάντων' 

Καὶ µαχόµην οἱ ἐγὼ, δῶκε δέ µοι εὖχος ᾿Αθήνη. 
9 ν , ο ας 2 ” ” 

Τὸν δὴ µηκιστον και καρτιστον κτανον ἄνδρα 1556 

Πολλὸς γάρ τις ἔκειτο παρῄορος ἔνθα καὶ ἔνθα. 
Εἴθ’ ὣς ἡβώοιμι, [ίη δέ µοι ἔμπεδος εἴη, 

Τῷ κε τάχ᾽ ἀντήσειε μάχης κορυθαίολος "Ἔκτωρ. 
ιά η] -- - 

Ὑμέων ὃ., οἵπερ ἔασιν ἀριστῆες Παναχαιών, 

Οὐδ᾽ οἳ προφρονέως µέμαθ᾽ Ἕκτορος ἀντίον ἐλθεῖν. ροφρ μεμ ρ 
160 

Φ / κε / . ς ὃν 2 / / Σο 

Ὡς γεικεσσ ο γέερων οι έἔννεα παντες ανεσταν. 

196. τοῖσι. Τ]αξ 15, ἐν τοῖσι, απιοπᾷ 
ἔλιοπι; Βοῖ]. ἐο Απγοαάίαπε. Οἱ 5 Ατοι- 
ἀἵαπ νναχ, 566 Ῥαΐδαπ. . 18. ΥΠΠΙ. 4: απά 
ο {ιο ϱεοσγαρΗΥ, Ῥίαβο, ΥΤΠΙ. Ρ. 206. 

146. τά οἱ πόρε χάλκεος Ἂρης. Ἠοππεν 
Ίμας ἔἶπο ρεσοσ]ίας Παρρίπεςς οἱ Ῥεῖηρ αΡ]α 
{ο ταῖδο ἴπο ο,βοαγθβί οἰγοιπιβίαπος Ιπίο 
νο βποπσοςδέ Ρροῖϊπέ οἱ Ισ]. Απγοϊζιοας 
λας ἐα]κεπ {λοδο αγ.ι5 ἵπ Ῥαΐίο, απά 5 
βῖνοδ οσσββῖοη ἴο ος απί]οΥ {ο 57, ίΠεγ 
νους {πο Ῥγεδεπί ο{ Μαχς. ῬοΡΕ. 

151. ἔτλη. Φοαῖ]. πολεμίζειν, ννΠΙοἩ πχςδί 
Ῥο βαρρ]ϊεά {γοπι λε Υετςο {ο]]ονίης. 

156. πολλός. Βε]ο]. μέγας. Ο]ατ]κο οἵεθΒ 
Ώπο Βε]μο]ίαβέ οπ Ἐππίρ. ΗΙρροί. 1: Ῥιαῦ 
πολλὴ ἵ5 ἔλεγο αδεά 1π ἴ]ιε 8εη5ε οἳ τιµία. 
Βεο γαἶο]ς. ἵπ ἴοε.--παρῄορος. Ιπ ππιέι- 
εἩπι Ῥογγεσίις: Ἠπδίδίμ. παρηρτηµένος, 
ὅ ἐστι κεχυµένος ὧδε καὶ ἐκεῖ, καὶ οὕτω 

πολὺν ἐπέχων τόπον τῷ σώματι' εἴληπ- 
ται δὲ ἡ λέξις ἐκ μεταφορᾶς τοῦ παρῄο- 
ρου ἵππου. «3δομ. Ἐτοπι. 971. Καὶ νῦν 
ἀχρεῖον καὶ παρῄορον δέµας Κεῖται. 3εο 
Ῥ]οπιέ. οβς. πι ἴοσο., απᾶ 3ἱ5ο οἩ Π. Θ. 87. 

168. τῷ κε τάχ᾽ ἀντήσειε κ.τ.λ. Ἠεο- 
{ογ αοοι]ᾶ 9οοπ ]πά απ απαφοπϊεέ γεαάη ἴο 
επφαφε Ἰάπ. Ἔπε ποπ μάχης, Ίου µαχη- 
σοµένου, αξ ἵπ Τ. 7. 2. 96 8ἱ80ο ο ΤΠ. Α. 
418. ἍΊ]α οοπβιπεβίοη οἳ ἴπο {ο]ονίπς 
Ἠπος {5 ἐμῖς: ὑμῶν δὲ οὐδὲ οἳ (1.9. οὗτοι), 
οἵπερ ἔασιν ἀριστῆες Παναχαιῶν, κ.τ.λ. 
Τ]ενο 15 α «Ἴαπσο οἳ Ῥειδοῃ Ιπ ἔασιν Του 
ἐστέ. 

161. οἱ δ’ ἐννέα πάντες. «Ἀίπε οοπιρἰείε; 
1.6. πο [68 ἴἶαπ πῖπε. Τηϊδ Ρ]εοπαβιη 18 
νουγ {ποφπεπέ Ἰη Ἠοπῃος, απά 15 Ἱπίοπάεά 
{ο ἀρποίο α ἆερτεο οἳ επιρ]αδὶς πίςΠ, 45 
ΟἸατ]κο οΏβοχγος, ἴἶια Τια{ἴπβ εχργεδς ὮΥ ἴἶο 
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ζὭρτο πολὺ πρῶτος μὲν ἄναξ ἀνδρῶν ᾿Αγαμέμνων' 

Τῷ δ' ἔπι Τυδείδης ὥρτο κρατερὸς Διομήδης" 
Τοῖσι ὃ ἔπ᾽ Αἴαντες, θοῦριν 

- ” - 

Τοῖσι ὃ ἔπ᾽ Ἰδομενεὺς, καὶ ὀπάων Ιδομενῆος 

ἐπιειμένοι ἀλκήν' 
105 

Μηριόνης, ἀτάλαντος Ἐνυαλίῳ ἀνδρειφόντῃ! 

Τοῖσι ὃ ἔπ᾽ Εὐρύπυλος, Ἐὐαίμονος ἀγλαὺς υἱός' 

Αν δὲ Θόας ᾿Ανδραιμονίδης, καὶ δῖος ᾿Οδυσσεύς. 

Πάντες ἄρ οἵγ᾽ ἔθελον πολεμίζειν Ἔκτορι δίῳ. 

Τοῖς ὃ αὖτις µετέειπε Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ' 170 

Κλήρῳ νῦν πεπάλαχθε διαμπερὲς, ὅς κε λάχῃσιν' 
Οὗτος γὰρ δὴ ὀνήσει ἐὐκνήμιδας ᾿Αχαιοὺς, 
Καὶ ὃ αὐτὸς ὃν θυμὸν ὀνήσεται, αἲ κε φύγῃσι 

Δηΐου ἐκ πολέµοιο καὶ αἰνῆς δηϊοτῆτος. 

Ὃς ἔφαθ" οἳ δὲ κλῆρον ἐσημήναντο ἕκαστος, 175 

Ἐν ὃ ἔβαλον κυνέῃ ᾿Αγαμέμνονος ᾿Ατρείδαο. 
Λαοὶ ὃ ἠρήσαντο θεοῖς, ἰδὲ χεῖρας ἀνέσχον' 

ΤΩδε δέ τις εἴπεσκεν, ἰδὼν εἰς οὐρανὸν εὐρύν' 

Ζεῦ πάτερ, ἢ Αἴαντα λαχεῖν, ἢ Τυδέος υἱὸν, 

Ἡ αὐτὸν [βασιλῆα πολυχρύσοιο Μυκήνης. 180 

Ὃς ἄρ᾽ ἔφαν' πάλλε δὲ Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ" 

Ἐκ ὃ ἔθορε κλῆρος κυνέης, ὃν ἄρ᾽ ἤθελον αὐτοὶ, 
/ 

Αἴαντος' κἠρυξ δὲ, φέρων ἂν ὅμιλον ἁπάντη, 

Δεῖξ᾽ ἐνδέξια πᾶσιν ἀριστήεσσιν ᾿Αχαιῶν. 
οἳ ο ε) ’ 2 / [] 

' ὁ, οὐ γιγνώσκοντες, απηνηναντο ἕκαστος. 185 

᾽Αλλ) ὅτε δὴ τὸν ἵκανε, φέρων ἀν᾿ ὅμιλον ἁπάντη, 

Ὃς µιν ἐπιγράψας κυνέῃ βάλε, φαίδιµος Αἴας, 
Δ 

"Ἠτοι ὑπέσχεθε χεῖρ” ὃ ὃ) ἄρ᾽ ἔμβαλεν, ἄγχι παραστάς' 
Γνῶ δὲ κλήρου σῆμα ἰδὼν, γήθησε δὲ θυµῳ. 

Τὸν μὲν πὰρ πὀὺ ἐὸν χαμάδις βάλε, φώνησέν τε" 

ΡΤΟΠΟΙΠ ρε. Τμαβδ Οἴοεγο: ἄεοεπι ἴρδον 
αἴεε; 1.6. ἴεπ {π]ἱ ἀ4αγ5. Όοπιρατε Π. Κ. 
560. Σ. 919. 410. Τ. 2417. Ώ. 252. ἘΤ]ο 
αγσ]α ἵ5 Ιπβδεγίέθά ἵπ Ἠετοά. ΙΙΙ. 66. βασι- 
λεύσαντα μὲν τὰ πάντα ἑπτὰ ἔτεα καὶ 
µῆνας πέντε. Απά ασαῖπ, ΙΧ. 70. Τη Όιε 
{ο]]ουίπς Ἰπος, Ιηδίεαά οἳ τερεαίίηςσ ἴιε 
νετ, ἴπε Ῥτεροβιῖοηπ ΟΠΙΥ τεστ. θε 
Μας. ατ. απ. 6 5694. 9. 

164. ἐπιειμένοι ἀλκήν. 
149. 

171. ὅς κε λάχησι. Φα]. τὸ πολεμίζειν 
"Ἕκτορι. Πε γετῦ παλάσσειν ῬΡτορετ]γ 
βἰσπίποες {ο Φέεκπιαγ, νι ἴπο Ἱάθα οἱ ΠΊο- 
Ποπ αΠχεά; αξ Ἱπ ΤΠ. Ε. 100. ἆ. 268. Λ.9δ. 
196. Μ. 186. απά εἰδον]ετε. Τέ αἶδο δῖσ- 
π]Πθς, {ο Φ]ια]ιο ἴ]ε [οί; απᾶ Τε 156 Ἠετε 
αρΡρΗεᾶ, ἵπ ἴ1ε Ῥαδβδίνα, {ο ἴπο ΥαΥΤΙΟΤ 
{πεπιβε]νες, ΊνἨο5ο Ἰοί5 Ίνετο {ο Ῥο οα5ί. 

Φεε οἩ ΤΙ. Α. 

190 

ἩΙἩ νε ἀαάγο κλήρῳ, ἴἶε Ῥτεροβϊᾶῖοπ 
σὺν πιπδί Ὀο 5αρρ]εά. ΟΕ {πο κλῆρος, ος 
1ο, 566 οἨ Υ. 189. 

175. ἕκαστος. ὧθο οἩη Τ. Β. Τ1ὅ: οἳ 
ἔλε αποϊεπέ «Π5ίοπῃ οἳ εΠακῖηρ {Πε Ἰοίς ἵπα 
Ἰε]παεέ, 5ε6 οἩ 49’5ο]. ΤΠεΡ. 454. Ῥεπί. απ. 
Ρ. 440: απᾶ οἳ ν. 177. οἩ 11. Τ. 918. 

179. ἣ Αἴαντα λαχεῖν. ῬαβρΙΥ δός. 
Φοθε οἩἳ ΤΙ. Β. 419. 

198. Ὁ ὃ) ἄρ' ἔμβαλεν. 
γνῶ δὲ. Βαῖ, Αἶακ. 

189. κλήρου σῆμα. Τ]εχε ἵ5δ πο πεςεδ- 
ΒΙ{Υ {ο 51ρρο5ε {παῦ {Πεγ Ῥαΐ ΑΠΥ Ι6ίθετβ 
προπ {ἔπεςο ]οΐ5, αἱ Ἰεαδί ποῦ {Πεῖγ ΠαΠΙΕΡ, 
Ῥεσοααβο έἶιε Ἠετα]ά οου]ά πού 6ε]] {ο ν/ποπα 
πο οἱ οἳ Α]ακ Ῥε]οησεά, 61] Ἰε οἰαϊπιεά 
1ὲ ἨϊπηδεΙ{, Τέ 15 πιοδέ Ῥτοραβ]ε ἐιαί {1εΥ 
τηαἀθ 50Π16 Ῥηϊναίε πιατ]ς ος βἶσπεί, εαοΏ 
προηπ Ἠΐ6 οπη Ἰοῦ: ἴπε 1ο Ῥεῖπσ οη]γ ἃ 

Βο]. κἠρυξ.--- 
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Ὦ Φίλοι, ἦτοι κλῆρος ἐμός' χαίρω δὲ καὶ αὐτὺς 
Θυμῷ, ἐπεὶ δοκέω νικησέµεν Ἕκτορα δῖον. 

᾽Αλλ᾽ ἄγετ᾽, ὄφρ᾽ ἂν ἐγὼ πολεμήία τεύχεα δύω, 
- Ἆν Τόφρ᾽ ὑμεῖς εὔχεσθε Διὶ Κρονίωνι ἄνακτι 

Σιγῇ ἐφ᾽ ὑμείων, ἵνα μὴ Τρῶές γε πύθωνται' 195 
α) Ηὲ καὶ ἀμφαδίην, ἐπεὶ οὕτινα δείδιµεν ἔμπης. 
Οὐ γάρ τίς µε βίῃ γε ἑκὼν ἀέκοντα δίηται, 

» /{ »ὸ ὸὓ}.. / 7 ΔΝ  λὰλ μΑ. /.. /΄ ῴ ο Οὐδέ τ᾽ ἀϊδρείῃ' ἐπεὶ οὐδ ἐμὲ νήϊδά γ᾿ οὕτως 
Ὄλπομαι ἐν Σαλαμῖνι γενέσθαι τε τραφέµεν τε. 
Ὃς ἔφαθ” οἳ ὃ᾽ εὔχοντο Διά Κρονίωνι ἄνακτι. 200 

ἵΩδε δέ τις εἴπεσκεν, ἰδὼν εἰς οὐρανὸν εὐρύν' 

Ζεῦ πάτερ. Ἴδηθεν µεδέων. κύδιστε, µέγιστε, 9 η ϱ) 2 

Δὺς νίκην Αἴαντι καὶ ἀγλαὸν εὖχος ἀρέσθαι. 
[, - 

Εἰ δὲ καὶ “Ἐκτορά περ φιλέεις, καὶ κήδεαι αὐτοῦ, 
.”/’ - 

Ίσην ἀμφοτέροισι [ίην καὶ κῦδος ὅπασσον. 
ο 1 

Ὡς ἄρ 

2056 

ἔφαν' Αἴας δὲ κορύσσετο νώροπι χαλκῷ. 
» 9 / αν 1 / 

Αυταρ ἐπειδὴ παντα περι χροι ἕσσατο τευχη» 

. Π 
Σεύατ᾽ ἔπειθ” οἷός τε πελώριος ἔρχεται Ἂρης, 
6 .) - ι] 

Οστ’ εἶσι πόλεμόνδε μετ ἀνέρας, οὓς τε Κρονίων 

Θυμο[θόρου ἔριδος μένεϊ ξυνέηκε μάχεσθαι' 210 

Τοῖος ἄρ Αἴας ὥρτο πελώριος, ἕρκος ᾿Αχαιῶν, 

Μειδιόων [βλοσυροῖσι προσώπασι νέρθε δὲ ποσσὶν 
”’ .. ς Ἱ ΔΝ ” ” », 

Ηῖε μακρὰ βιβὰς, κραδάων δολιχόσκιον ἔγχος. 

Τὸν δὲ καὶ ᾽Αργεῖοι µέγ ἐγήθεον εἰσορόωντες' 

Τρώας δὲ τρόμος αἰνὸς ὑπήλυθε γυῖα ἕκαστον, 2156 
[2 Γ .] .] - 9 9 να / α 

Ἐκτορί τ αντω θυμὸς ενι στήβεσσι πατασσεγ 

9/ - - 

᾽Αλλ) οὕπως ἔτι εἶχεν ὑποτρέσαι, οὐδ' ἀναδῦναι 

3ΑΨ λαῶν ἐς ὅμιλον, ἐπεὶ προκαλέσσατο χάρµη. 

Αἴας ὃ ἐγγύθεν ἦλθε φέρων σάκος, ἠὔτε πύργον, 

Χάλκεον, ἑπταβύειον, ὅ οἱ Τυχίος κάµε τεύχων, 

Ρίοςο οἳ Ἱνοοᾶ, α βΠε]], ος ΑπΥ (Πῖπς ναί 
αγ αἲ Ἠαπά. ΡΟΡΕ Σ ἴτοπι Ἠπδίαί]ήιβ. Ὀεθ 
οἩ ΠΠ. 7. 168. 

196. σιγῇ ἐφ᾽ ὑμείων. ἴπ αἴἴεπος ποϊέ]ι 
Ποιγεείοες» ἰ]αί ἴ]ιε Ττο]αΠ», α5 Ειδίαθῖας 
οΨβεσνθς, πησΠέ πού ονεΓ]Ίεας παπι, απά 
αἰτριέο ἐπαῖτ Ῥγαγετς {ο {1ο εΏεσί οἱ {6α1. 

196. ἀμφαδίην. ὮἈῬσλο]. φανερῶς.---ΟΕ 
ἔμπης, 56ε οἩ ΤΠ. Α. 562. 

198. ἐπεὶ οὐδ' ἐμὲ κ.τ.λ. Ὑϊρ. ἄπ. 
ΙΧ. 901. Ίο ἴία πιο φεπῖίογ θείες αφειείιθ 
Ομλεῖίες, «ποζίσιιην {6ΥΥΟΥΕΠΙ ἐπίεν Τγο]σφμε 
αδογες ωὐζαίωπι, εγιαλ.---νήϊΐδα. Αροϊ]. 
Τμεκ. ἵπ ν. τὸν ἄπειρον, κατὰ στέρησιν τοῦ 
ἴσαι, ὅ ἐστι γνῶναι. Όοπιρατε 04. Θ. 179. 
Ίπ ἴλε πεχὶ Ἰπο Ίο Ἠανο τραφέμεν 105 
τραφῆναι. εε οἩ ΠΠ. Ε. ὅδδ. 

220 

916. θυμὸς ἐνὶ στήθεσσι πάτασσε. Οἶσετο 
α]]αάες {ο ἐΠῖ5 Ῥαβδασο ἵπ Τηςο. Ὠϊ5ρ. ΤΥ. 
99. ἰάεπιις ϱγοφγεάἰεπίεπι αγιιᾷ Η οπι6γιη 
«4/αοσπι πια οιιπι ἸηΙαγίίαί6, οιπι ἄεριφπα- 
πας ερεοί οιωι «Ἠεοίογε: οι], αἱ ατγηια 
βπιςίέ, ἠπιφγεβεῖο ἰαήδίαπι αἰέι(ῖέ εοοῖῖς, Τεγ- 
γΟΥΟΠΙ αιΐεπι ιοδτύις; τι ἑρδιπι Η εοίογεη, 
φποπιαάπιοάιηι εδ αριιᾷ ΗΟΠΙΕΤΗΠΙ, οίο Ῥες- 
{ος ἐγεππεπίαπα ῥΥΟΥοσᾷβ9ε αἆ Ῥιφπαπι ρ0- 
πϊ(ογεί. Όαχ]κο Ἱπδί]γ οΏδεχνες, Ἠοῦνενετ, 
ἰλαί ΟΊοετο Ἰαβ {οία]]γ πβαπάεγρίοοἆ {1ο 
Ῥάββαρο: 8Ίποθ Ηεοίογ ὮΥ πο πΊθαΠΒ τερεπίβ 
οἳ λα οἨα]]εηπσο; απἀ Ἠῖ5 Ῥοαθῖπρ Πεατῦ 
ἄοαβ πού πεοεβεαγΙ]γ Ιπάϊολίο {61Υ απᾶ αΡ- 
Ργεμεηβίοη. 

920. Τυχίος. Όεο Ἐτε]ίπι, 0988. 5οού. Τ. 
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, ο}: ἩΝ 6ο 1 5. [4 Ὠ Σκυτοτόμων ὄχ᾽ ἄριστος, Ύλη ἔνι οἰκία ναίων 
ο ε» ’ 2” λα 4 / Ος οἱ ἐποίησε σάκος αἰόλον, ἑπταβθόειον 
Ταύρων ζατρεφέων, ἐπὶ ὃ ὄγδοον ἤλασε χαλκόν. 
Τὸ πρόσθε στέρνοιο φέρων Τελαμώνιος Αἴας 
Στῆ ῥα μµάλ᾽ Ἕκτορος ἐγγὺς, ἀπειλήσας δὲ προσηύδα 2556 

Τη -- 9 δὴ / ” ο) 48 - κτορ, νῦν μὲν δὴ σάφα εἴσεαι οἰόθεν οἷος, 
Οἷοι καὶ Δαναοῖσιν ἀριστῆες µετέασι, 

Καὶ μετ ᾽Αχιλλῆα ῥηξήνορα, θυµολέοντα. 
. τλ γαι ν .) / / ΄ Αλλ᾽ ὃ μὲν ἐν νήεσσι κορωνίσι ποντοπόροισι 
Κεῖτ᾽ ἀπομηνίσας ᾿Αγαμέμνονι, ποιµένι λαῶν' 930 
Ἡμεῖς ὃ εἰμὲν τοῖοι, οἳ ἂν σέθεν ἀντιάσαιμεν, 
Καὶ πολέες' ἀλλ᾽ ἄρχε µάχης ἠδὲ πτολέµοιο. 

Τὸν ὃ) αὖτε προσέειπε μέγας κορυθαίολος Έκτωρ 

Αἶαν Διογενὲς Τελαμώνιε, κοίρανε λαῶν, 
|. - 

Μήτι µευ, ἠύτε παιδὸς ἀφαυροῦ, πειρήτιζε, 935 
δ 'Ηὲ μι . τὸ λ .. ον - ὲ γυναικὸς, ἣ οὐκ οἷδε πολεμήία ἔργα 
- - Σ Αὐτὰρ ἐγὼν εὖ οἶδα µάχας τ᾽ ἀνδροκτασίας τε. 

Οἵδ ἐπὶ δεξιὰ, οἵδ ἐπ᾽ ἀριστερὰ νωμῆσαι [ῶν 

᾿Αξαλέην, τό µοι ἐστὶ ταλαύρινον πολεμίζειν' 

Οἶδα ὃ ἐπαῖξαι µόθον ἵππων ὠκειάων' 940 

Οἶδα δ᾽ ἐνὶ σταδίῃ δηΐίῳ μέλπεσθαι” Αρη. 
ε) . - 

Αλλ’᾽ οὐ γάρ σ᾿ ἐθέλω βαλέειν, τοιοῦτον ἐόντα, 

Λάθρη ὀπιπτεύσας, ἀλλ᾽ ἀμφαδὸν, αἴ κε τύχωµι. 
5 ς Ἀ Ν ο4 ’ ” 
Η ῥα, καὶ ἀμπεπαλὼν προῖει δολιχόσκιον ἔγχος, 

Καὶ βάλεν Αἴαντος δεινὸν σάκος ἑπτα[θόειον 945 
.) ΄ Δ ον Δ ”/ - λα 2 - Ακρότατον κατὰ χαλκὸν, ὃς ὄγδοος ᾗεν ἐπ᾽ αὐτφ. 

Εξ δὲ διὰ πτύχας ἦλθε δαίζων χαλκὸς ἀτειρὴς, 

Ἐν τῇ ὃ' ἑβδομάτῃ ῥινῷ σχέτο. Δεύτερος αὖτε 
Αἴας Διογενὴς προῖει δολιχόσκιον ἔγχος, 

Καὶ βάλε Πριαμίδαο κατ ἀσπίδα πάντοσ’ ἐίσην. 250 
Διὰ μὲν ἀσπίδος ἦλθε φαεινῆς ὄβριμον ἔγχος, 
Καὶ διὰ θώρηκος πολυδαιδάλου ἠρήρειστο" 
᾽ 9 9 9 ’ , - 
Αντικρὺ δὲ παραὶ λαπάρην διάµησε χιτῶνα 

Ἔγχος' ὃ ὃ᾽ ἐκλίνθη, καὶ ἀλεύατο κῆρα µέλαιναν. 

Τὼ δ) ἐκσπασσαμένω δολίχ᾽ ἔγχεα χερσὶν ἅμ᾽ ἄμφω 955 

259. τό. Έον δι ὃ, απᾶ 8ο ραπ. ΟΕ 
ἔπο νετῃΏ νωµάω, 8εο Ῥ]οπηβε]ά”5 ἄοβ5. οπ 
«β8οΠ. ΤΠεΡ. 5; απά οἳ {λε αἀ]εοίῖνεταλαύ- 
ρινος, οἩ ΤΙ. Ε. 289. 

24]. µέλπεσθαι "Αρηϊ. ΤΠϊ5 πιαγ Ρτο- 
Ῥαβ]γ αἰ]ιᾶε {ο 8οπ16 ππατβα] ἆαπορ, β16] 
45 ἴἶαο Πυῤῥικὴ ὄρχησις, 5ο οπ]]εὰ {τοπ 
Ένττῆις, {πε 5οη οἳ Αομ]]ε5. Όεε ο 1]. 
Σ. 60]. Έμε Ριταςε ἵ5 Ἠετο πβεᾶ, Πομενογ, 

ΒΙπΙΡΙΥ ἵπ {πο 5επ5ο οἳ µάχεσθαι. Τη γ. 
2439, Όιε ῬατίεΙε γὰρ ἵ5 ε]ΠρίσαΙ. Ὑε 
ΏΠαΥ οοηοθῖνε (λαί ἨἩοοίον Ἱπϊπιαίεᾶ, ὮΥ 
115 σερίατο, {παί Α]ακ 5Ποι]ά Ῥγεραγε Ηϊπῃ- 
56, 45 Ίο Ἰαὰ πο Ιπίοπίῖοη οἳ {λ]κίησ αΠΥ 
υη{αἶν αἀναπίασε οἱ 59 σεπεγος α {ο8. 

944. ἦ ῥα, καὶ κ.τ.λ. Όοπιρατο ΠΠ. Γ. 
905. 5ᾳᾳ. 



9609. τµήδην ἐπῆλθε. 

νγουπά. 
τῆς πληγῆς. 

207. Ἔ]ιο εοπβίσαοῖοα τηπδί Ῥε πας 5πρ- 
ΡΗεά: κατὰ τὸ µέσσον ἐπομφάλιον µέρος. σιν. Τλαῖ πινυτὴ ἶ6 ΡοΡοτΙΥ α Γεπηϊπίπθ 

274. κήρυκες, Διὸς ἄγγελοι. θε οἩ ΤΙ. αἀ]εσίνε, ἵ5 εν]ἀσπί Ίγοπι Ο4, Λ. 444, οοτῃ- 
Α. 904, 

ὉΜΗΡΟΥ ἼἸλΙΑΔΟΣ Η’. 

/ 0 λ / μα) φϕ 2 / 

Σύν ρ ἔπεσον, Λείουσιν εοικότες ὠμοφάγοισιν., 
Ἆ -- 2 
Η συσὶ κάπροισι, τῶν τε σθένος οὐκ ἀλαπαδνόν. 

Πριαμίδης μὲν ἔπειτα µέσον σάκος οὔτασε δουρὶ, 

0ὐδ’ ἔρρηξεν χαλκόν’ ἀνεγνάμφθη δέ οἱ αἰχμή. 

Αἴας ὃ ἀσπίδα νύξεν ἐπάλμενος' ἡ δὲ διαπρὸ 

ἜἨλυθεν ἐγχείη, στυφέλιξε δέ µιν μεμαῶτα" 
Τμήδην ὃ αὐχέν᾽ ἐπῆλθε, µέλαν ὃ ἀνεκήκιεν αἷμα. 
᾽Αλλ) οὐδ' ὣς ἀπέληγε µάχης κορυθαίολος Έκτωρ" 

᾽Αλλ) ἀναχασσάμενος λίθον εἵλετο χειρὶ παχείῃ 
Κείµενον ἐν πεδίῳ, µέλανα, τρηχύν τε, µέγαν τε" 
Τῷ βάλεν Αἴαντος δεινὸν σάκος ἑπτα[δόειον, 
Μέσσον ἐπομφάλιον' περιήχησε ὃ ἄρα χαλκός. 

Δεύτερος αὖὗτ᾽ Αἴας, πολὺ μείζονα λᾶαν ἀείρας, 

"Ἠκ) ἐπιδινήσας, ἐπέρεισε δὲ ἵν ἀπέλεθρον, 

Ἐϊσω ὃ) ἀσπίδ' ἔαξε (αλὼν μυλοειδέὶ πέτρῳ, 
Ῥλάψε δέ οἱ φίλα γούναθ” ὃ ὃ ὕπτιος ἐξετανύσθη, 
᾿Ασπίδ' ἐνιχριμφθείς' τὸν ὃ αἷψ ὤρθωσεν ᾽Απόλλων. 

Καί νύ κε δὴ ξιφέεσσ αὐτοσχεδὸν οὐτάζοντο, 

Εἰ μὴ κήῤυκες, Διὸς ἄγγελοι ἠδὲ καὶ ἀνδρῶν, 

Ἠλθον, ὁ μὲν Τρώων, ὁ ὃ ᾿Αχαιῶν χαλκοχιτώνων, 
Ταλθύβιός τε καὶ Ιδαῖος, πεπνυµένω ἄμφω' 

Μέσσω ὃ ἀμφοτέρων σκῆπτρα σχέθον, εἶπέ τε μῦθον 
Κήρυξ Ἰδαῖος, πεπνυµένα µήδεα εἰδώς' 

Μηκέτι, παῖδε φίλω, πολεµίζετε μηδὲ µάχεσθον, 
᾽Αμϕοτέρω γὰρ σφῶϊ φιλεῖ νεφεληγερέτα Ζεύς' 

"Αμϕω ὃ) αἰχμητά' τόγε δὴ καὶ ἴδμεν ἅπαντες. 
Νὺξ δ᾽ ἤδη τελέθει' ἀγαθὸν καὶ νυκτὶ πιθέσθαι. 

Τὸν ὃ) ἀπαμειβόμενος προσέφη Τελαμώνιος Αἴας" 
Ἰδαῖ., Έκτορα ταῦτα κελεύετε µυθήσασθαι" 
Αὐτὸς γὰρ χάρµῃ προκαλέσσατο πάντας ἀρίστους. 

᾿Αρχέτω" αὐτὰρ ἐγὼ µάλα πείσοµαι, εἴπερ ἂν οὗτος. 
Τὸν ὃ' αὗτε προσέειπε µέγας κορυθαίολος Ἔκτωρ' 

Αἴαν, ἐπεί τοι δῶκε θεὸς μέγεθός τε βίην τε, 

Καὶ πινυτὴν, περὶ ὃ ἔγχει ᾿Αχαιῶν φέρτατος ἐσσὶ, 

Νῦν μὲν παυσώμεσθα μάχης καὶ δηϊοτῆτος 

Σήμερον' ὕστερον αὖτε µαχησόμεθ’, εἰσόκε δαίµων 

Ῥαχοὰ ψήίι 04, Α. 929. 
278. µήδεα εἰδώς. Θεο οἩ ΠΠ. Β. 718. 
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2600 

9605 

270 

2756 

2850 

290 

6αζεπᾶο αίφίά. 283. νυκτὶ πιθέσθαι. ο αραϊπ ΙΙ. Θ. 
Τπο νετῃ Ιπάϊσαίες πο 5Πσ]ίπες οἳ ἴε 602. Ι. 65. Οὰ. Μ. 991. Τη Ῥεαπάβα] 

Ἐπδίαίμ. τὸ ἐπιπολάζον δηλοῖ αρρισαθῖοη ο {ο νοτΏ 15 Ἱπηίαίεά ἵπ Υἱνᾳ. 
Αδπ. ΤΠ. 9. εµαάεπέ οαζεπίέία «ἰάεγα 8ΟΠΙΊΙΟΒ. 

289. πινυτήν. Βεῖ]. σύνεσιν, ΟΥ φρόνη- 
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”Άμμε διακρίνφ, δώῃ ὃ ἑτέροισί γε νίκην. 

Νύξ δ᾽ ἤδη τελέθει' ἀγαθὸν καὶ νυκτὶ πιθέσθαι. 
{ , 2» ὺ.. » ΄ 9 . .) ν 

Ὡς σύ τ᾿ ἐὐφρήνῃς πάντας παρὰ νηυσὶν ᾿Αχαιοὺς, 
/ ή ” 

Σούς τε μάλιστα ἔτας καὶ ἑταίρους, οἵ τοι ἔασιν' 205 

Αὐτὰρ ἐγὼ κατὰ ἄστυ µέγα Πριάμοιο ἄνακτος 
Τρῶας ἐὐφρανέω καὶ Τρωάδας ἑλκεσιπέπλους, 
Αἵ τε µοι εὐχόμεναι θεῖον δύσονται ἀγῶνα. 

Δῶρα ὃ᾽, ἄγ᾽, ἀλλήλοισι περικλυτὰ δώοµεν ἄμφω, 
ὌὌφρα τις ὦὧδ' εἴπῃσιν ᾿Αχαιῶν τε Τρώων τε" 300 

"ΗἩ μὲν ἐμαρνάσθην ἔριδος πέρι θυµο[θόροιο, 
} 1 ο. ο 4 ω / Σ / 

Ηδ) αὗτ᾽ ἐν φιλότητι διέτµαγεν ἀρθμήσαντε. 

Ὃς ἄρα φωνήσας δῶκε ξίφος ἀργυρόηλον, 
Σὺν κολεῴ τε φέρων καὶ ἐὐτμήτῳ τελαμῶνι 
Αἴας δὲ ζωστῆρα δίδου φοίνικι φαεινόν. 306 

Τὼ δὲ διακρινθέντε, ὁ μὲν μετὰ λαὺν ᾿Αχαιῶν 
”/ ... η) 

Ηῦ, ὁ ὃ) ἐς Τρώων ὅμαδον κίε' τοὶ ὃ' ἐχάρησαν, 
ε Ξ Ως εἶδον ζωόν τε καὶ ἀρτεμέα προσιόντα, 

” ο 
Αἴαντος προφυγόντα µένος καὶ χεῖρας ἀάπτους' 

4] ”/ ” 

Καΐ ῥ' ἦγον προτὶ ἄστυ, ἀελπτέοντες σόον εἶναι. 810 

Αἴαντ᾽ αὖθ᾽ ἑτέρωθεν ἐὐκνήμιδες ᾿Αχαιοὶ 
ε) ι) / ὃτ ” ’ ’ 

Ἐϊς Αγαμέμνονα ὁἵον ἄγον, κεχαρηότα νίκη. 
Α Οἳ δ’ ὅτε δὴ κλισίῃσιν ἐν ᾿Ατρείδαο γένοντο, 

Τοῖσι δὲ (9οῦν ἱέρευσεν ἄναξ ἀνδρῶν ᾿Αγαμέμνων 
” / ς /.. , 
Άρσενα, πενταέτηρον, ὑπερμενέὶ Κρονίωνι. 

Τὸν δέρον, ἀμφί ϐ᾽ ἔπον, καί µιν διέχευαν ἅπαντα, 
Μίστυλλόν τ᾽ ἄρ᾽ ἐπισταμένως, πεῖράν τ᾽ ὀβελοῖσιν, 

. 

990. ἔτας. ὧθο οἩ Π. 7. 259. 
298. θεῖον δύσονται ἀγῶνα. Εαρίαίμῖας 

Ἠας σῖνεηπ 5ενετα] Ιπέετρτείαίοηπς οἱ {5 
Ῥαβρασε. Ἔ]ε πιοδί Ῥτοραβ]ε 5ο]αίῖοη οἳ 
{πε ἀπΠου]έγ 15, Ὦγ απἀετείαπάϊπς ἴπε γγοτά 
ἀγὼν ἵη α 8εΠ56 υνΠῖοἩ 1ὲ Γτεααεπί]γ Ῥεατς, 
οἳ απ αρεεπιδίή., οἙ Ῥίασε οἱ ππιεεϊπᾳ. ΑΡρο. 
Ἰμεκ. ἀγών' ὁ τόπος εἰς ὃν συνάγονται. 
Όοπιρατε Τ. Τ. 42. Ὁ. 1. Ἠεποε θεῖον 
ἀγῶνα ν]] Ῥε αἆ εαογεᾷ αρεεπδίη. Τῆο 
8εηςα οἱ {6 νετ) δύεσθαι, εαθίγε, 15 εΧεπι- 
ΡΙϊβεά Ἱπ {πε {ογπς, δύειν, οἨ δύεσθαι, 
δόμον, ὅμιλον, πόλιν, απᾶ πε κε, ννη]οἩ 
τεοατ οοππαα]]γ. Ῥοπιθ Πανε ἐοασΠί {μαί 
θεῖος ἀγὼν 5Που]ά Ὦε τεπάετεά {επιρίωπη ; 
ἔτοπα {πα Ίπιασες οἱ {πο ροᾷβ σΠῖεμ ατα 
ἔπετε οο]]εσίεά. Ἐαΐ 16 15 Ὀείίεν {ο τείετ 
{ηο Ῥαδδαρε, 1Π {6 αΏονο αοοερίαίΊοἨ, {ο 
Ώιε αξδεπιβΙγ απά Ῥτοσεβδῖοπ οἳ {Πε {ἔεπια]ος 
{ο έε Τεπιρ]ε οἱ Μίπεινα. Ῥεε Π]. 7. 296. 

902. ἀρθμήσαντε. ἴπιεά: ἴτοπι ἄρω, 
αρίο, οοπ/πΠο. Ἠεπεε αἶ5δο, ἄρθμιος, απιῖ- 
σµ8, 0Ο. Π. 421: απᾶ αἀρθμὸς, απισίία, 

Τ]ε νετῃρ ἀρθμέω 
Φεε 

Ἠοπι. Ἡ. ἈΊετο, 651. 
οεσαγς ἵπ ΑΡοΟΙ. Ἐλμοα. 1, 1940. 
Φε]ερίετ. ΜΤε]. Οἱ. Ρ. 129. 

908, δῶκε ξίφος κ.τ.λ. 1Τὲ 15 βαϊᾷ ναί 
{5 εχεῄαπσε οἱ Ῥτεδεηί5 Ῥείπεεη Ηεοίου 
απᾶ Α]ακ σανο ΡΙγίι {ο α Ῥτογνετῦ, ἐλιαί {]ιε 
Φγεβεπίε οἱ επεπιῖε ατε φεπετα[ῖὴ Γαΐα]. Έοτ 
Αἷακ νηίἩ {5 βποτὰ αἴετνατάς ΚῑΙεά 
Ἠϊπηδε]{, απά ἨἩεείογ Ίνη5 ἀτασσεά ὮΥ 5 
Ῥε]έ ἐο {ε οματῖοί οἱ ΑεΠῖ]]ες. ῬοΡΕ. Βορῃ. 
Α]. 661. ἐχθρῶν ἄδωρα δῶρα, κοὺκ ὀνή- 
σιμα. 

907. ὅμαδον. Ῥεε οἩ ΤΙ. Β. 96. 
914. ἱέρευσεν. Ῥϊπιρὶγ Κε. ΊΤ]ε πδα 

οἳ 15 νετ; 15 ἵη τείεγεησε {ο ἴ]χε οαδίοπα οἳ 
{πε Ἠετοῖς ασε5, αοοογάῖησ {ο νΠῖε] {πεῖτ 
εη{ετίαϊητηεηί5 ετε αἱνναγ5 Ῥτεοεάεά ὮΥ 
βαοτ]βοῖπσ {πο Πτεί-{γαῖίς {ο πε σοᾷ5. Ἠε- 
8ΥΟἩ. ἱερεύει σφάζει. Όοπιρατε Ἡ. Ὦ. 125: 
απᾶ 5εε οἩ ΠΠ. Χ. 169. Ο6 Ειετεςί οἳ {μα 
Ῥαδδασο, 568 {ε ποίεδ οη ΤΠ. Α. 465. 5ᾳᾳ.:5 
απά οἳ {1ε τερα οι οἱ ἴ]ιε ΡατΏσ]ε δὲ, οἩ 
νπρή. 
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» / δέ κι ΄ , Ὠπτησάν τε περιφραδέως, ἐρύσαντό τε πάντα. 
Αὐτὰρ ἐπεὶ παύσαντο πόνου, τετύκοντό τε δαῖτα, 

ν) . 

Δαίνυντ’, οὐδέτι θυμὸς ἐδεύετο δαιτὸς ἐΐσης' 320 

Νώτοισι ὃ Αἴαντα διηνεκέεσσι γέραιρεν 
ρως ᾿Ατρείδης, εὐρυκρείων ᾿Αγαμέμνων. 
Αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος ἐξ ἔρον ἕντο, 

Τοῖς ὁ γέρων πάµπρωτος ὑφαίνειν ἤρχετο μῆτιν 
νλ 

Νέστωρ, οὗ καὶ πρόσθεν ἀρίστη φαίνετο [βουλή. 
6 ».. , ι] ’ . 49 ο Ο σφιν ἐὐφρονέων ἀγορήσατο καὶ µετέειπεν 

᾿Ατρείδη τε, καὶ ἄλλοι ἀριστῆες Παναχαιῶν, 

Πολλοὶ γὰρ τεθνᾶσι κάρη κοµόωντες ᾿Αχαιοὶ, 
- - ασ 9 36 16 3 . ’ 

Τῶν νῦν αἷμα κελαινὸν ἐύῤῥοον ἀμφὶ Σκάμανδρον, 

Εσκέδασ᾽ ὀξὺς Αρης, ψυχαὶ ὃ "Αἰδόσδε κατῆλθον. 330 
-- 9 4λ Ν ο νο ρα -- . -- 

Τῳ σε χρὴ πόλεμον μὲν ἅμ ἠοῖ παῦσαι Αχαιών, 
) ον . 3} » λή 3 θάὸ 9 

Αὐτοὶ ὃ ἀγρόμενοι κυκλήσοµεν ἐνθάδε νεκροὺς 
” 

Βουσὶ καὶ ἡμιόνοισιν' ἀτὰρ κατακήοµεν αὐτοὺς 

99]. νώτοισι. Τπε ἀῑδποβοἨ αβδια]]γ 
οἈβεννεά (οπατάς {πο πιοτο Ποποιταρ]θ 
σιεςδί, ἵπ σῖνίηπσ Ἠϊπι 8 Ίαχρε; ῬοτίοἨ 
έπαπ {]ε τεδί, 15 Ἠετα πιοτο ρασΠο]ατ]γ 
ππατ]κεά Ὦγ ΑΡΑΠΙΕΠΙΠΟΠ, Πο αββίσηβ {ο 
Αἷακ ἴπο Ῥρατί οἳ ἴἶα νΙοῖπα Υπο] Ῥε- 
ου]αχ]γ Ῥε]οηπρεά {ο Ππιδε]{. Ἠετοα. ΥΙ. 
56. τῶν δὲ θυοµένων ἁπάντων τὰ δέρ- 
µατά τε καὶ τὰ νῶτα λαμβάνειν σφέας, 
Βο]]. τοὺς βασιλέας. Χεπορμοῃ, 5ρεα]απς 
οἳ Ίμγοατσας, οΏβεγνοΒ ἵπ 5 Τγοεφ{έϊβε ἆσ 
Πιεριῤ. Πασεάσπι. ο. 15. διµορίᾳ γε ἐπὶ τῷ 
δείπνῳ ἐτίμησεν, οὐχ ἵνα διπλάσια κατα- 
φάγοιεν, ἀλλ’ ἵνα καὶ ἀπὸ τοῦδε Τιμῆσαι 
ἔχοιεν, εἴ τινα βούλοιντο. Ῥεθ ΟΠ 1. Α. 
468.---διηνεκέεσσι. Ὑἱσ. Αη. ΥΙΠ. 185. 
Σεπρείµπι ἴετφμπη δουῖς. 

324. ὑφαίνειν μῆτιν. Ῥεθοοπ ΠΠ. Γ. 213. 
928. πολλοὶ γὰρ τεθνᾶσι κ.τ.λ. Τπετε 

18 α ρτεαί ἀεα] οἱ ατάβοο ἵπ {ΠΙ5 οοιηβε] ο 
ἸΝερίος, οἳ Ῥατηῖηρ ἴ]ε ἀειά απά ταϊδίηρ 
{οτβοβίῖοι: {οσ, ἴλποιρ]ῃ ῬΡΙείΥ γ/α8 {ο 
βρεοῖοαδ Ῥτείοχέ, {Πεῖτ 5εοατΙϐΥ 18 ἴ]πο 
χοα] αἴπι οἱ {πε ἔγισα, ΝΠΙοἩ {1εγ πιαᾶρ 
μςδθ ΟΕ {ο Ππίς] ἠιεῖγ πνοχκςδ. Τ]μεϊν ἀοῖπς 
(15 αἱ ἴἶε Β4Π1θ {πιο {Πε6Υ ετεοθεά {Πεῖν 
{απεχα] Ρί]ε8, πιαάε {πε Ιπιροβίδίοη Θ85Υ 
προη {Ἠε ΕΠΕΠΙΥ, ΝΠο παὶρΠέ πα (ατα]1γ παῖβ- 
{αΚε οπο γ/οτ] {οσ {Πε οίπετ. Απά {Πῖ αἶδο 
ουν]αίεν α Ρ]αῖῃ οῬ]εοίίοι ; υϊπ. ὉΓΗΥ ιο 
Ττο]απβ ἀῑά ποῖ Ἱπίετταρύ ἔπεπα ἵπ {Πῖς 
ψιοχ]ς ξ Ἔμε έτασοο ἀείεγπιῖπεᾶ πο εχαοί 
πια; Ῥαΐ 45 πιο] α5 Ίνας πεθά{α] {ου ἆἱςδ- 
ελατρῖης {πε τ]ίος οἱ ἴ]ιο ἀεαά. ἨῬορΕ, Τί 
ΤηΔΥ ὃθ οΏδεγνοᾶ, ἐ]ιαί {Ἰεγε Ίνα5 πο πεςεξδ- 
Βἰέγ {ος έπεθε {ογβοαίῖοης 1η πε εατ]εν 
ΥεΔΣ8 οἱ {ιο Ἱνατ, 5ἴποῬ {έἶε Ττο]απς Ἰαά 
Ἠεγνετ Ἰε[ έλα οἵέγ, 611] ο βεοεββίοῃ οξ 
ΑοἨ]]]εβ. θε ΤΙ. Ἐ. 69. Τπο ρατίῖςσ]ε 

γὰρ 15 εἶπεν ε]ρίῖσα], 45 ἵπ Ἡ. Α. 195, 
απά ΠΙΑΥ ὮῬα Ίνα βαρρ]εά; Πεατ, 16 
ἄγεείς; ον δο.; ΟΥ ἵὸ ΠΙΑΥ ΕΧΡΣΕΡΣ {]1θ 
σα 1156 οἱ νγ]αῦ {οἱἱοῦν, 45 ἵπ ν. Τὸ. 5αρτα. 

950. "Αϊδόσδε. Τ]αξ 15, εἰς” Αἴδος δῶμα. 
Ῥτορετ]γ ἔπα (εγπαϊπα{Ιοη 15 ΟΠΙΥ ας αἴ- 
Ἠχεά {ο πε αοοαδα[Ίνο, α5 1π Τ]. Α. ο4: Ῥι6 
{πα βαΏδίαπίῖνεβ οἶκον απᾶ δῶμα ατε ε0ἩΠ- 
πια] Υ απἀετβδίουά σι {πο ρεπ](ῖνε, 
ψ/ηοποε {Πο 4Ώογε {ΟΥΠΙ 8ἱ50 4Υ056. 

899, κυκλήσομεν νεκρούς. Επδίαίμ. ἀντὶ 
τοῦ τροχοῖς ἀγάγωμεν, ἢ µάλιστα ἐφ᾽ ἆμα- 
ζῶν κοµίσωµεν, ὡς ἀπὸ μέρους τὰ γὰρ 
κύκλα, ἤγουν οἱ τροχοὶ, µέρος ἁμάξης. 
Φεε ΤΠ. Ε. 752. Οὔετ εχρ]αῖη {ιο νονΡρ 
ὮΥγ ἴπ ογθεπι οἴγοιμπαφεγε; Ῥταί χε Ἱπίενρτεί- 
Ἀίῑοη οἱ Ειδία(μῖας 15 βαποϊοπεά ὗΥ ν. 
406. ΙΠ πα. ΟΕ 015 απᾶ {ιο {οΠονῖπς 50- 
Παποῦῖνο {9ΓΠ18, 566 οἨ Τ]. Α. 62. 

905. κατακήοµεν αὐτούς. Τί πΙΔΥ πού 
Ῥθ πΠΨ/ΘΙΟΟΠΘ {ο επ]αχσε α Π6έ]ε προη {λα 
π/ΑΥ οἱ ἀἱδροβίπρ πο ἀειά ΑΠΠΟΠΡ ἴμο απ- 
οἴεπίδ. 1Τέ πιαΥγ Ῥο Ῥχονεά, {ποσα ΙΠΠΠΙΘ- 
ταβ]θ Ιηβίαησες, ἐ]αί {ο ἨἩερτοεννς Ιπίεγτοά 
ἐμαῖτ ἀεκμά. Τπα5 ΑΡταμαπη”5 Ῥασγίης- 
Ῥ]ασε 15 {γεαιεπ{]γ πιοποπεά 1π Βοπρίιγο. 
Απά Όπαί ἴπε Ἐσγρίαης ἀῑά {πο βα8πῃε, ἵ5 
Ριαϊπ {τοπ {Πεῖν επιρα]πιῖπς {Ἠθτι,. Θοπ]θ 
Ἠανε Ῥεεπ οἱ ορἰΠῖοΠ, ἐΠπαῦ {Πε πδασο ος 
Ρατηῖηρ {1ο ἀεαά ννας οτἰρίπα]]γ {ο Ῥγενεπέ 
ΔΏΥ ουίταρε {ο {Πε Ῥοάϊες ἔποπα {εί εΠθ- 
πηῖες λίσ]ι Ἱπιαριπαίίοη 15 τεπάἀεγεά πού 
Ἱπιρτοβαβ]ε ὮΥ ἐ]αί ραβ5αρε ἵπ 1 βαπι. χχαχ!. 
12, νπετε {πε Ἰ]βτασ]ϊέες Ῥατη {ιο Ῥοάϊεβ 
οἱ βατ] απᾶ Ἠϊ5 80Η5, αΐογ {πεγ Ἠαᾶ Όθεπ 
πιῖβιδεά ὮΥ (πε ΡΗΠΙβπεβ, ενεπ {ποαρ]α 
{ιεῖχ οΟΠΙΤΙΟΠ οἩβίοπα ν/α5 {ο Ῥατγ ἐπεῖς 
ἀεβά. 350 ΑΥΙΙΒ, ΑΠΙΟΠΡ {λε Ἐοππβης, 1/48 
Ώιο Ἠχςθί οἳ Ἠϊ5 {απα]γ ν]ο οτἀάετεά Ἠϊ8 

Ἠ 
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{- οἱ 3 κ - ο] 9 ) ν ο’ 
υτυον αποπρο νεωνγ», ως κ Οστεα παισιν ε«καστος 

./ ὃ᾽ 3” ϱ/ στ ’ θ (ὃ - 
Οῖκα αγΏ οταν αυτε γεωμε α πατρι α γαιαν. 895 

» 5 

Τύμβον ὃ) ἀμφὶ πυρὴν ἕνα χεύοµεν ἐξαγαγόντες 
3 ” / 9 η) δε / ο. Άκριτον ἐκ πεδίου’ προτὶ ὃ αὐτὸν δείµοµεν ὦκα 

/ ς 9 - - Δ ) --. Πύργους ὑψηλοὺς, εἶλαρ νηῶν τε καὶ αὐτῶν 
2 - - Εν ὃ᾽ αὐτοῖσι πύλας ποιήσοµεν εὖ ἀραρυίας, 
ὌὌφρα δι αὐτάων ἱππηλασίη ὁδὸς εἴη" 340 
/ - 
Ἐκτοσθεν δὲ [αθεῖαν ὀρύξομεν ἐγγύθι τάφρον, 
Ἡ Σο ν λ Ν τς / 2 . Αν ο. χ΄ ἵππους καὶ λαὸν ἐρυκάκοι ἀμφὶς ἐοῦσα, 

/ Μή ποτ ἐπιβρίσῃ πόλεμος Τρώων ἀγερώχων. 
Α - 

ὋὪς ἔφαθ” οἱ ὃ᾽ ἄρα πάντες ἐπῄνησαν [βασιλῆες. 

Τρώων ὃ αὗτ᾽ ἀγορὴ γένετ᾽ Ἰλίου ἐν πόλει ἄκρῃ, 
Δεινὴ, τετρηχυῖα, παρὰ Πριάμοιο θύρῃσι. 

Τοῖσιν δ ᾽Αντήνωρ πεπνυµένος ἠρχ) ἀγορεύειν' 
Κέκλυτέ µευ, Τρῶες καὶ Δάρδανοι, ἠδ ἐπίκουροι, 

"Οφρ) εἴπω τά µε θυμὸς ἐνὶ στήθεσσι κελεύει. 
- [4 η] κ .) .) - 

Δεῦτ᾽ ἄγετ᾽, ᾿Αργείην Ἑλένην καὶ κτήµαθ᾽ ἅμ᾽ αὐτῇ 

Δώομεν ᾿Ατρείδῃσιν ἄγειν' νῦν ὃ ὅρκια πιστὰ 
/ ΄ - - ”/ / ’ ε - 

Ἐεισάμενοι µαχόμεσθα' τῷ οὔ νύ τι κέρδιον ἡμῖν 
) ε τ 

Ελπομαι ἐκτελέεσθαι, ἵνα μὴ ῥέξομεν ὧδε. 

Ῥοᾶγ {ο Ῥε Ῥατπεᾶ, {οτ {δαν έλα Ῥατρατίῆες 
Ἠο Ἠαᾶ εχετοῖδεά οἡ ἐαί οἱ Ματῖας παῖσ]ιέ 
Ρε τεία]αθεά προπ Πΐ5 οννπ. Οἷς, 49 Τιερς. 
11. 23. Βγουμῖ ἁιδίο ογεπιαπᾶ! γης α ἀγαεῖς 
τεπῖΐέ, παπι δεριέωπι ᾖερίπιις Ίωπιαπι αἆ 
Απίεπίς οπΐεπις ἰοίίφμε φεπέὶ (ογπεία 80- 
ἴεπιπε Γιΐε δεριἰσγάπι, Ἱεφιε αἆ Αγῑῑαπε, 
φαΐ γίπιμς επ οα φεπίο ογεπιαίις ο. Τ]πε 
ἄπγθε]κ5 πδεά Ῥοΐμ γναγς οἱ Ππίεγγῖησ απᾶ 
Ῥατηϊπς. Ῥαΐποσ]ας γνας Ῥατπεᾶ: απᾶ Α]απ 
Ἰαιά ἴπ ινε στοιπᾶ, α5 αΡΡρεαΥς {γοπι ΒοΡΗ. 
Α]. 1165. Ὑπεῦσον κοίλην κάπετόν τιν 
ἐδεῖν κ.τ.λ. Ἑμασγάϊἀες (ἵη Ῥοο]ς ΤΤ.) ππεή- 
Ώοη5 λάρνακας κυπαρισσίνας, 6ΟΒΊΠ5 οὐ 
ο]ιεδί5 πιαἆο οἳ ογρτεςς πνοοᾶ, ἵπ γ/μΙοἩ ἐῑιο 
ΑίΠεπῖαπς Ἱερέ {λε Ῥοπες οἳ ἐλαῖγ Γγιεπάς 
Ενας ἀῑοὰ 1π {πο νναῦ5, Τῆο Ἠοπιππς ἆθ- 
τῖνεᾶ ἔγοπι {μα γοε]ς Ῥοί]ᾗ {ηοδε οπβδέοπας 
οἱ Ῥασπίηπςσ απᾶ Ῥυγγίης. - [η αγῦε ποτ 
5ερεΗίο, πενο ππῖίο ; 5475 ἴ]ιε Ίανν οἳ έα 
Έπνε]νο Ταμιεε. ἘΤπε Ῥίασε γ/]εγο {1εγ 
Ῥυγπεά {πε ἀεαά να 5εέ αρανέ {ον {5 
γε]σῖοις πδε, απά σα]]εᾶ φίεθε; ἔποπα νυν] οι 
Ρταςίίσε {ἔ]πε παππο 15 Υεξ αρρ]εᾶ {ο αἲὶ τε 
Ετοππά5 Ῥε]οπσῖπς {ο ἴπε εατο]μ. Ῥ]αίατο] 
ΟΏΒΕΣΥΕς, ἐ]λαξ Ηοππες 15 {πε Πτςδί νο πἹεπ- 
ΠοἨ5δ οπθ σεπετα] {οπιβρ {οτ α ΠΠΙΡοΥ οἳ 
ἀθαά Ῥεσεοηῃ5. Ἠετο ἵδ α Τωπιµίας, Ῥα]]έ 
τοιπᾶ {πο Ῥγτε, ποῦ {ο Ώατγ ἐ]λεῖτ Ῥοά1ες, 
{0Υ {Π6Υ Ίνετε {ο Ῥε Ῥαγπες ; ποχ {ο τοσεῖνθ 
Ώιε Ῥοπες, {ου {Πεγ νγετο {ο ο οαιτ]εά {ο 
ἄπεεσε; Ῥαέ, ΡεΓΠαΡΕ, {ο ΙΠίοχ {ἐΠεῖτ 45165, 
ΝΠΙΕΙ ομδίοτη π]αΥ ο σαϊ]εγεᾶ τοπ α 

Ῥα5δασο ἵπ ΤΙ. Ψ. 255: οὐ Τ6 αηϊσΗέ Ῥε οπ]ν 
α οοποίαρΏ Ιηπ ΥΕΠΙΕΠΙΡΥΑΠΕΟΘ οἱ {πε ἀεαά. 
ῬορΕ. Οπ 5 5αρ]εσί 56ε Ηετοά. ΤΙ. 85. 
Τιοά. Θἱο. 1. 91. ἨἈΝϊεο]ηας ἄε Βεριογῖ 
ΠΗεύγαογωπι; Ἑϊομπιαπ ἄε Επ. Πἰοπιαπ. 
Αάαπι5 [οπιαπ 4πίίφιϊεν, Ῥ. 495. Ἐο- 
Ῥϊπςομ΄5 γο]ισοί. ἄτγαο. Υ.6. Τ. απᾶ Ἑ]οπῃ- 
Πε]ά)”5 1ο58. οἩ 4395οΠ. Ασαπῃ. 4329. ἘΤ]α 
ποίθς οἩ ΤΙ]. Ψ. ν]] {αγηΙδη απ αεοοαπέ οἳ 
πο ρατίοπ]αν τῖζες γα ν/μίοἩ Τ{απετα]5 
ψεγο 5ο]επιπ]σεά. 

996. τύμβον δ’ ἀμφὶ πυρὴν κ.τ.λ. ΤΠί5 
Ῥᾶδδασε ης σῖνεπ 5οΠθ ἐποιῬ]ε {ο εχΡρο- 
5Ι{0Υ5. Τγαπς]αίε :--- [εί 5 ἴ]γοιο 1 οπό 
σΟπΙΠΙΟΊ ἑωππιῖις αὐομέ {με ήτο, Ἠανῖης 
ὁγοιφ]ά 1, Ἱ. Θ. ἴἶλε εαγ{] ΠΕΟΕΒΞΑΣΥ {0Υ {λα 
Ῥιτροβθ, /γοπι ἴλε ρ]αϊΐη. Ῥομο]. ἄκριτον' 
ἀδιάστατον, τουτέστι, πολυάνδριον. 

946. Δεινή. Τ/αἰᾶε σοπηποία. Οἱ πε ρατ- 
Ποῖρ]ε τετρηχυῖα, 56ε οἩ ΤΙ. Β. 95.-- παρὰ 
ΤΠ. θύρησι. Ῥεε οἩ 1]. Β. 788. Ἠίῆι ελα 
επ{ῖτο Ραδξασε «υπιρατε Υ1Υς. Απ. ΧΙ.219. 

δη]. τοῖσιν ὃ ᾽Αντήνωρ κ.τ.λ. Ἠοτασθ 
α]]αᾶος ἔο ες 5Ρεοεσ]ι οἱ ΑΠἲΕΠΟΣ ἶπ Ερί5ί, 
1. 9. 9. Απίεπογ οεπθεί εί ῥγαοϊάετε σαι- 
βαπι: Θιοά βΡατίς, μέ τεσπα εαἴσις, οἰναίφια 
δεαίις, (0ομὺ Ῥο556 πεφαζ. 

9689. ἵνα µή. Όπίες. Ἐπξίαίμ. ἀντὶ τοῦ, 
ἐὰν μὴ ῥεξομεν οὕτω. ΠΠ {11ο 5επΏτηεηί 
εκργοβδεά 1π {Πῖ5 Ῥαβδασε ν/ο πΙαΥ 6ΟΠΙΡΩΥΘ 
Χεπορῃ. Απαῦ. ΠΤΙ. 9. 10. Πρῶτον γὰρ 
ἡμεῖς μὲν ἐμπεδοῦμεν τοὺς τῶν θεῶν ὕρ- 
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τσ εν σι, «Ν ὧν ων μμ λα . - ὁ ἆ 

Πτοι ΟΥ ως ειπων κατ αρ ἔζετο τοισι ανεστη 

Δῖος ᾿Αλέξανδρος, Ἑλένης πόσις ἠὐκόμοιο, 
ιο, » /” .! ΄ / 

Ος µιν ἀμειβόμενος ἔπεα πτερόεντα προσηύδα’ 
ο -- Ν ον ) Μ...} 9 ίλ ο. 3 9 , . 

ντῆνορ, σὺ μὲν οὐκ ἔτ᾽ ἐμοὶ φίλα ταῦτ᾽ ἀγορεύεις 
” - νο) - -- 

Οἶσθα καὶ ἄλλον μῦθον ἀμείνονα τοῦδε νοῆσαι. 
-- . - . 

Εἰ ὃ ἐτεὸν δὴ τοῦτον ἀπὸ σπουδῆς ἀγορεύεις, 

Εξ ἄρα δή τοι ἔπειτα θεοὶ φρένας ὤλεσαν αὐτοί. 300 

Αὐτὰρ ἐγὼ Τρώεσσι μεθ) ἱπποδάμοις ἀγορεύσω" γ μ µ 
. Ν . Κν / « - 9 3 2 ’ 

Αντικρὺ ὃ ἀπόφημι, γυναῖκα μὲν οὐκ ἀποδώσω" 
/ 1) ϱ Ἡ ’ ο) ” ς ’ - 

Κτήματα ὃ᾽, ὅσσ᾽ ἀγόμην ἐξ "Αργεος ἡμέτερον δῶ, 

Πάντ᾽ ἐθέλω δόµεναι, καὶ ἔτ᾽ οἴκοθεν ἄλλ᾽ ἐπιθεῖναι. 
- να αν 9 δ΄ ο ῶ - ὃ ἂνέ 
ἨΗτοι ΟΥ ως ειπων κατ αρ ἔζετο τοισι ανεστη 505 

Δαρδανίδης Πρίαμος, θεόφι µήστωρ ἀτάλαντος. 
Ὅ σφιν ἐὐφρονέων ἀγορήσατο καὶ µετέειπε' 

Κέκλυτέ µευ, Τρῶες καὶ Δάρδανοι, ἠὸ ἐπίκουροι, 
»/ ». 3} / Ν 2, ” ΄ Οφρ᾽ εἴπω τά µε θυμὸς ἐνὶ στήθεσσι κελεύει. 
Νῦν μὲν δόρπον ἔλεσθε κατὰ πτόλιν, ὡς τοπάρος περ, 370 

Καὶ φυλακῆς µνήσασθε, καὶ ἐγρήγορθε ἕκαστος" 
3 -- ου } - υ, ΄ αι οὼ -”. 

Ηῶθεν ὁ ᾿Ιδαῖος ἴτω κοίλας ἐπὶ νῆας. 

Εἰπέμεν ᾽Ατρείδῃς, ᾿Αγαμέμνονι καὶ Μενελάῳ, 
Μῦθον ᾿Αλεξάνδροιο, τοῦ εἵνεκα νεῖκος ὄρωρε. 

ή / ” 

Καὶ δὲ τόδ εἰπέμεναι πυκινὸν ἔπος, αἴ κ᾿ ἐθέλωσι 

Παύσασθαι πολέµοιο δυσηχέος, εἰσόκε νεκροὺς 

Κήομεν' ὕστερον αὖτε µαχησόµεθ’, εἰσόκε δαίµων 
” / ’ ες / / Άμμε διακρίνῃ, δώῃ ὃ ἑτέροισί γε νίκην. 

Α . -. η] 

ὋὪς ἔφαθ” οἳ ὃ) ἄρα τοῦ µάλα μὲν κλύον, ἠδ ἐπίθοντο. 
Δόρπον ἔπειθ) εἵλοντο κατὰ στρατὸν ἐν τελέεσσιν. 59860 

᾿Ἠῶθεν ὃ᾽ Ἰδαῖος ἔβη κοίλας ἐπὶ νῆας. 

τους, οἳ δὲ πολέμιοι ἐπιωρκήσασί τε, καὶ 
-ὰς σπονδὰς καὶ τοὺς ὅρκους λελύκασιν. 
Οὕτω δὲ ἐχόντων, εἰκὸς τοῖς μὲν πολεμµίοις 
ἔναντίους εἶναι τοὺς θεοὺς, ἡμῖν δὲ συµ- 
µάχους. 3ο αραῖη, ΤΠΙ. 1.92. {απ. Υ. Ἡ. 
ΧΙΝΥ. 3. τοὺς παραβάντας ὅρκους τῶν 
θαρβάρων ἐπήνεσεν ᾿Αγεσίλαος, ὅτι τοὺς 
Θεοὺς ἐχθροὺς αὐτοῖς ποιησάµενοι ταῖς 
ἐπιορκίαις, αὐτῷ φίλους καὶ συμμάχους 
τατεπράξαντο. ᾖἸν. ΤΠ. 9. οἱ ρετ]ιγῖο 
σαμάεαπί, «Πῖ ππαφῖε ἴγαίϊ φαπι Πιοβΐρις 
σεείιγο θεἴζιι. 

959. ἀπὸ σπουδῆς. [π ἑαγπεκί. Ἐδίαί]ι. 
ἀντὶ τοῦ σπουδαίως, καὶ οὐχ ὡς ἐπὶ πείρᾳ 
τιν. 

903. ἀντικρὺ ὃ' ἀπόφημι. 1 ᾖροβζνεῖη 
γεΓµεο. 3εε ον Π. Τ. 969, απᾶ Τμεχ. Ῥεπί. 
αν. ν. ἀποφάσκω. 

906. θεύφι µήστωρ ἀτάλαντος. «4 θϱ0ᾱ- 
[ο οοιπκεἰίον. Τπε αρρε]]αίίοη, Ἠοννεγες, 

πιδέ Ῥο απἀευρίοοά ἵπ τείεγεπσε {ο έλα 
6επενα] επατασίαχ οἳ ΕΒΕτίατη, απᾶ ποῦ {ο έμοα 
{οοἱθΗ {οπάπαςθς νίἩ ννΠΙοἩ ο οοπαρ]1εβ 
(1 {Πο Ῥτοροβας οἱ Πῖ5 Ροη. Έτοπι Εμῖς 
οχκρτοεββίοπ «9βο]ιγ]ας5 ας οοϊπεά ἐπο νγονᾶ 
θεοµήστωρ, νΠῖσἩ οσσιχ5 1Π Ῥαυς. 0609. 

570. Ὑπα]σο κατὰ στρατόν. οπιοθ ΜΒ». 
γοιά κατὰ πτόλιν, απᾶ 5ο Ἠεγπο. Τ]α 
νυ]ραν γεααῖηπρ 15 βαποβοποά ὮΥ ν. 980, 
νΠΙεΙ Ἠσογπο, Ἠονγενετ, οοπάσπηπΕ 45 5ρι- 
πΊοιβΣ απά νε οίπος ἵδ εοπβγπιεά ΡΥ ν. 
477. Ιππία. 

976. εἰπέμεναι. 
Ώνος ας Ίπ ν. 79. 

950. ἔν τελέεσσιν. «4ἱ ἰλεῖχ ροείε. Ἐν- 
βίαίμ, τὰ στρατιωτικὰ λέγει τάγματα. 
Έ]ια ννονὰ 15 Πεαπεπί]γ αβεᾷ ἵπ α πΠξατγ 
ΒεΠ59 ὮΥ Χεπορμποῃ. Όοπιρατο α]δο ΤΙ. Κ. 
56. ἜΤ]ο Ἰἶπο 15 ϱεπεγα]]γ τοραγάεᾶ α5 ΑΠ 
Ἰπέετρο]α{ίοη {οπι ΤΠ]. Λ. 750. Σ. 998. 

Ες 2 

ΠηβπΙᾶνο {ον Ίπιρετα- 



244 ὉΜΗΡΟΥ ἸΙΛΙΑΔΟΣ Η’. 

Τοὺς ὃ᾽ εὖρ᾽ εἰν ἀγορῇ Δαναοὺς, θεράποντας Αρηος, 
Λν Ν / , ος ολ. Ας ς - 

Νηϊ παρα πρύμνη Αγαμέμνονος' αὐτὰρ ὁ τοῖσι, 
Ν Ὦ) , ’ ορ / . Στὰς ἐν µέσσοισι, µετεφώνεεν ἠπύτα κἠρυξ 

2 -Ὁ Δ -- - 

Ατρεῖδαί τε, καὶ ἄλλοι ἀριστῆες Παναχαιῶν, 3856 

᾿Ἠνώγει Πρίαμός τε καὶ ἄλλοι Τρῶες ἀγαυοὶ 

Εἰπεῖν, αἴκε περ ὕμμι φίλον καὶ ἡδὺ γένοιτο, 

Μῦθον ᾿Αλεξάνδροιο, τοῦ εἵνεκα νεῖκος ὄρωρε. 

Ἐτήματα μὲν, ὅσ᾽ ᾿Αλέξανδρος κοίλῃς ἐνὶ νηυσὶν 
Ἠγάγετο Τροίηνὸ,--ὡς πρὶν ὤφελλ᾽ ἀπολέσθαι:--- 390 

Πάντ᾽ ἐθέλει δόµεναι, καὶ ἔτ᾽ οἴκοθεν ἄλλ᾽ ἐπιθεῖναι' 
Κουριδίην ὃ ἄλοχον Μενελάου κυδαλίµοιο 
Οὔ φησι δώσειν' ἦ μὴν Τρῶές γε κέλονται. 

Καὶ δὲ τόὸ ἠνώγεον εἰπεῖν ἔπος, αἲ κ᾿ ἐθέλητε 

Παύσασθαι πολέµοιο δυσηχέος, εἰσόκε νεκροὺς 305 
κή αν ώσ .. ΄ ϱ) κ ρ ὃ / 

Ίο9ομεν υστερον αυτε µαχησομεύ, εισοκε οαιµων 

”"Αμμε διακρίνῃ, δώῃ ὃ ἑτέροισί γε νίκην. 
Φ ”! . [3 ὸ Ἡ ’ 2 .. αν, Φ - 

Ὡς ἔφαθ"” οἱ ὃ) ἄρα πάντες ἀκὴν ἐγένοντο σιωπῇ. 

᾿ὈΟψὲ δὲ δὴ µετέειπε βοὴν ἀγαθὸς Διομήδης" 

Μήτ᾽ ἄρ τις νῦν κτήματ᾽ ᾿Αλεξάνδροιο δεχέσθω, 400 

Μήθ' Ἑλένην' γνωτὸν δὲ, καὶ ὃς µάλα νήπιός ἐστιν, 

Ὡς ἤδη Τρώεσσιν ὀλέθρου πείρατ᾽ ἐφῆπται. 
Γη ., .] ς 3 ΄ » ’ π 3 - 

Ὡς ἔφαθ . οἱ ὃ ἄρα πάντες ἐπίαχον υἷες Αχαιών, 

Μῦθον ἀγασσάμενοι Διομήδεος ἱπποδάμοιο. 

Καὶ τότ᾽ ἄρ᾽ Ἰδαῖον προσέφη κρείων ᾿Αγαμέμνων' 405 
Ἰδ ο ᾗ- σθ ΛΑ - ο οά ϱ) , 

αι, ητοι µυυον χαιων αντος ακονυείς. 
ο ς , ων 5 ο ν} ει 9ά 1 

Ως τοι υποκρινονται εµμοι ὃ επιανοανει ουτως. 

. Ν μ - / 1 / Αμφὶ δὲ νεκροῖσι, κατακαιέµεν οὔτι µεγαίρω. 
) / ον / ’ 

Οὐ γάρ τις φειδὼ νεκύων κατατεθνηώτων 

Γ{γνετ’, ἔπεί κε θάνωσι, πυρὸς µειλισσέµεν ὦκα. η 2 ] 410 

Ὅρκια δὲ Ζεὺς ἴστω, ἐρίγδουπος πόσις Ἡρης. 

984. ἠπύτα. Βοπο]. ἀντὶ τοῦ ἠπύτης, 
ὅ ἐστι φωνητικὸς ἢ κρακτικὸς, µεγαλόφω- 
νος, εὔφωνος. ΑΡο]]. μεχκ. ἠπύει φωνεῖ 
ἀφ᾿ οὗ καὶ ᾿Ἠπύτα κἠρυξ. Τ]ε πνογά ἴ5 
ἅπαξ λεγόμενον. Οοπιρατε ΠΠ. Β. 60. Ἠεπσε 
Ἀἱδο βριήπυος, απ ερ] λεί οἱ Ματς, ἵπ ΠΠ. Ν. 
62]. 

356. ἠνώγει Πρίαμός τε κ.τ.λ. 8εε ΟΠ 
1]. Β. 146. 

995, οὔ φησι. Τ]μαί 15, ᾖεγε[ικε. Τ1ο 
οχργεξβίοη 15 Ιάϊοπιαίῖο, απά εαπ]να]επί {ο 
{πο Ταίῖη πεφαί. Ῥορῃ. Ἐ]εοί. 1911. οὔ 
φημ᾽ ἐάσειν. ἘῬΗΙ]. 909. οὔ φημ᾽ ἔγωγε. 
Τπασγά. ΙΥ. 28. οὐκ ἔφη αὐτός. Οοπιρατθ 
Ἠετοά. Ι. ο7. ΥΠ. 61. Χεπορῃ. Απαῦ. ΙΤ. 
9. 1. Ῥ]αίο ἵπ ἘπίΙΥΡΗ. ο. 9. Όεε Ζειπὸ 
οἩ Υΐσετ, Ρ. 908. Τε ρατίε]ες ἦ µήν γε 

ΠΙΑΥ Ῥε τεπάετοά αἰ]λοισ] ἐπάεεά. Θεε οἩ 
πι: ΑΠ: 

407. ὑποκρίνονται. ἈῬο]ο]. ἀντὶ τοῦ 
ἀποκρίνονται. Ἠοπιεγ Πεγε; 115δεβ {Πῖβ 
Ἰαίέετ {οττι, νΏῖο] 5 Αἰῑο, Ἠετοάοίαβ 
{ο]]ουν5 Ἠοτπεγ. 

409. νεκύων κατατεθνηώτων. ΤΗε 6απιθ 
Ῥ]εοπαςπι οσσαχς ἵπ ΤΙ]. ΠΠ. 526. 0. Δ. 490. 
Χ. 401. 448. ὮῬο Βορῃ. Απί. 616. ὁ κατθα- 
γὠν νέκυς. Ἐπτῖρ. Ῥαρρ. 16. νεκροὺς τοὺς 
ὀὁλωλότας. ΙΙΙ πο θεπππεηί, «ΟΠΙΡΤΘ 
πρ. Απ. ΧΙ. 104. Ὀιζζυπι σι οἰοξϊς σε- 
ἔαπιεη, αἱ «έλεγε οαβεῖς. ΤΠε Ῥτεροβίῖοῃ 
περὶ τιαδί Ὦο 5αρρ]]ες, 

410. πυρὸς µειλισσέμεν. «Ῥεγ ἴσπεπι φγα- 
ἐἰβεατὶ; 5αθαμά. διά. ἨεδγοΠ. µειλίσσειν' 
κεχαρισµένα πράττειν. 
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ὋὭὪ 3 ν 9 -- δν, η] -” θ - ς ειπῶὠν, τὸ σκῆπτρον ἀνέσχεθε πᾶσι θεοῖσιν. 

"Αψοῤῥον ὃ Ἰδαῖος ἔβη προτὶ Ἴλιον ἱρήν. 
Οὲ ὃ) ἕατ᾽ εἰν ἀγορῇ Τρῶες καὶ Δαρδανίωνες 
Πάντες ὁμηγερέες, ποτιδέγµενοι ὁππότ᾽ ἂν ἔλθοι 415 
Ἰδαῖος' ὃ ὃ᾽ ἄρ᾽ ἦλθε καὶ ἀγγελίην ἀπέειπε, 
Στὰς ἐν µέσσοισι' τοὶ ὃ ὡπλίζοντο µάλ᾽ κα, 
᾽Αμϕότερον, νέκυάς τ ἀγέμεν. ἕτεροι δὲ μεθ) ὕλην. .. ρον; 2 ιός 
2 - ο κε 3 ”.. { ” . - Αργεῖοι ὃ᾽ ἑτέρωθεν ἐὐσσέλμων ἀπὸ νηῶν 
ὭὪ 4 ία , 

τρυνον νέκυας τ αγέµεν, ἕτεροι δὲ μεθ’ ὕλην. 420 

Ἠέλιος μὲν ἔπειτα νέον προσέβαλλεν ἀρούρας, 
᾿Εξ ἀκαλαῤῥείταο βαθυῤῥόου Ὠκεανοῖο 
Οὐρανὸν εἰσανιών' οἳ ὃ ἤντεον ἀλλήλοισιν. 
Ἔνθα διαγνῶναι χαλεπῶς ἦν ἄνδρα ἕκαστον' 
᾽Αλλ’ ὕδατι νίζοντες ἀπὸ βρότον αἱματόεντα, 425 
Δάκρυα θερμὰ χέοντες, ἀμαξάων ἐπάειραν. 
Οὐδ) εἴα κλαίειν Πρίαμος μέγας" οἱ δὲ σιωπῇ 
Νεκροὺς πυρκαϊῆς ἐπενήνεον, ἀχνύμενοι κηρ᾽ 
2 Ν Ν / »! Ν / εφ Εν δὲ πυρὶ πρήσαντες ἔθαν προτὶ Ἴλιον ἱρήν. 
ὋὪς δ᾽ αὕτως ἑτέρωθεν ἐὐκνήμιδες ᾿Αχαιοὶ 430 
Νεκροὺς πυρκαϊης ἐπενήνεον, ἀχνύμενοι κηρ' 
2 ν ν / η] νο -- Εν δὲ πυρὶ πρήσαντες ἔθαν κοίλας ἐπὶ νῇας. 
"μος ὃ οὔτ᾽ ἄρ πω ἠὼς, ἔτι ὃ ἀμφιλύκη νὺξ, 

Τῆμος ἄρ᾽ ἀμφὶ πυρὴν κριτὸς ἔγρέτο λαὸς ᾽Αχαιῶν' 
Τύμβον δ) ἀμφ) αὐτὴν ἕνα ποίεον ἐξαγαγόντες 4556 
/ 

- "Ακριτον ἐκ πεδίου" προτὶ ὃ) αὐτὸν τεῖχος ἔδειμαν 
Πύργους ϐ) ὑψηλοὺς, εἶλαρ νηῶν τε καὶ αὐτῶν' 
” η] » - , .) , 9 , Εν ὃ᾽ αὐτοῖσι πύλας ἐνεποίεον εὖ αραρυίας, 
/ 
Όφρα δι αὐτάων ἱππηλασίη ὁδὸς εἴη" 
ὌἜκτοσθεν δὲ βαθεῖαν ἐπ᾽ αὐτῷ τάφρον ὄρυξαν, 440 
Εὐρεῖαν, μεγάλην’ ἐν δὲ σκόλοπας κατέπηξαν. 
ΦΔ ς 9 , , ΄ 3 ’ Ὡς οἱ μὲν πονέοντο κάρη κοµόωντες Αχαιοί. 

Οἱ δὲ θεοὶ, πὰρ Ζηνὶ καθήµενοι ἀστεροπητῇ, 
ΘΟπεῦντο μέγα ἔργον ᾽Αχαιῶν χαλκοχιτώνων. 
Τοῖσι δὲ μύθων ἦρχε Ποσειδάων ἐνοσίχθων" 445 

- /΄ πο ) - - οι ” - Ζεῦ πάτερ, ἦ ῥά τις ἐστὶ βροτῶν επ απείρονα γαῖαν, 
ο ον / , αν μα ανομ . Οστις ΕΤ ἀθανάτοισι νοουν και μητιν ἐνίψει; 

412. σκῆπτρον ἀνέσχεθε πᾶσι θεοῖσι. 
Ὀ6ε οἩ ΤΙ. Α. 934. 

45]. προσέβαλλεν ἀρούρας. Βεῖ. ἀκ- 
τῖσιν. αι] Ἠα8 Ἱπηίαίοά ἐς Ῥαββαρο οἳ 
Ἠοππεχ, τοβρεο(ίηρ {]ιο {απεχα] τίέος οἳ (]ιθ 
ἀεαά, ἵη ἆΡπ. ΧΙ. 189. εαα. 

403. ἀμφιλύκη νύξ. Βεε οἩ Ἱ. Δ. 101. 
444. θηεῦντο, ΜΗ ἰγαιί εωπί. Ἐπδίαίὴ, 

ἐθαύμαζον. 

445. ἐνοσίχθων. ΤΠε 5απιθ 48 ἐγοσί- 
Ύαιος η ν. 4δδ. Θεε6 ο ΤΙ. 1.183. 

447. ἀθανάτοισι νόον καὶ μῆτιν ἐνίψει ; 
Οοπείζία 8ια αἲ ἄεον γεἰαίγι αἳέ 3 1.6. γνῖέ]ι 
3, ν]εν/ οἳ βεοπτίηρ {Πθίχ αβαϊθίληποςρ απά {α- 
νους. Ευδίαιλίαβ Ἰαβ ρίνεη αποί]ῃοσ {πίετ- 
Ῥτείαίῖοι : Ῥαέ (Ἠε ας τπεβηίπᾳ οἱ {1ο ραβ- 
βαΡε ἶ5 ενἰἀεπ/{{τοπη ν. 460. Ῥορε οὕβετνεβ, 
Οιαί 38 ἐἶιο Ῥαϊ]άΐπρ οἳ ἐ]ῖς νγβ]] ἵναβ 3 πποτο 
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.) 5 ΄ ο 1] ας. ΄ ” . ο 

Οὐχ ὁράας, ὅτι ὃ αὖτε κάρη κοµόωντες ᾿Αχαιοὶ 
- .) ’ - τος αλ . νι , 

Τεῖχος ἐτειχίσσαντο νεῶν υπερ. αμφὶ δὲ τάφρον 
ο) - ὌἨλασαν, οὐδὲ θεοῖσι δόσαν κλειτὰς ἑκατόμθας: 450 

. - » ασ , ” ϱ ΑΔ / κ 
Τοῦ ὃ ἦτοι κλέος ἔσται. ὅσον τ᾽ ἐπικίδναται ἠώς 

-- - ε) 

Τοῦ ὃ) ἐπιλήσονται, ὅ τ᾿ ἐγὼ καὶ Φοῖβος ᾿Απόλλων 
π” Ηρῳ Δαομέδοντι πολίσσαµεν ἀθλήσαντες. 

ν ν νι 3 / / 2 . Τὸν δὲ μέγ᾽ ὀχθήσας προσέφη νεφεληγερέτα Ζεές 
Ξ . αρ ν 
Ω πόποι, Ἐννοσίγαι εὑρυσθενὲς, οἷον ἔειπες: 455 

ἝΑλλος κέν τις τοῦτο θεῶν δείσειε νόημα. 
Δ , ν ϱ) , ας , 5 
Ος σέο πολλὸν ἀφαυρύότερος χεῖράς τε µένος τε 

Σὸν ὃ ἦτοι κλέος ἔσται. ὅσον τ᾿ ἐπικίδναται ἠώς. 

Άγοει μὰν. ὅτ ἂν αὖτε κάρη κοµόωντες ᾿Αχαιοὶ 
ν) - 

Οἴχωνται σὺν νηυσὶ φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν, 460 

Τεῖχος ἀναῤῥήξας, τὸ μὲν εἰς ἅλα πᾶν καταχεῦαι, 

Αὖτις ὃ ἠϊόνα μεγάλην ψαμάθοισι καλύψαι, 
ο / ” --- 2 ΄ .) - 

Ὡς κέν τοι µέγα τεῖχος ἀμαλδύνηται ᾿Αχαιῶν. 
Ν - 

ὋὪς οἳ μὲν τοιαῦτα πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον. 
ο -- 

Δύσετο ὃ) ἠέλιος, τετέλεστο δὲ ἔργον ᾿Αχαιῶν. 4605 
΄ . κ Ό 

Ῥουφόνεον δὲ κατὰ κλισίας, καὶ δόρπον ἕλοντο. 
π- Ὁ 3 ΄ ΄ πτ ” 

Πες ὃ ἐκ Δήμνοιο παρέστασαν οἶνον ἄγουσαι 

Πολλαὶ, τὰς προέηκεν Ἰησονίδης Εὔνηος, 

Τόν ῥ' ἔτεχ Ὑψιπύλη ὑπ Ἰήσονι, ποιµένι λαῶν. 
Χωρὶς ὃ ᾿Ατρείδῃς, ᾿Αγαμέμνονι καὶ Μενελάῳ, 470 
Δῶκεν Ἰησονίδης ἀγέμεν µέθυ, χίλια µέτρα. 

Πεβῖοη, 1 Ίνας πεοθξξατγ {ο αοσοιηί ΤΟΥΣ πο 
Ώασες οἳ 19 Ρεῖπς 1ε[ε 1η αἴἴεγ ασε. Ἠεποεε, 
Επεγείογο, {πε Ίεα]οαςγ οὗ Νερίππε, απά ἴ]πε 
ἰοΐα] ἀεξίτασαοπ οἳ {ἔμε να], ἵπ οοὐπ- 
Γοτποῖεγ πν] {ιο Ῥγοπηϊ5δε οἱ Πτπρίεν, ἴπ 
Τι. . 17. ΤΗ οοηπνεγςξαΠοπ Ῥείποθει 

εαρίεν απᾶ Νερίαπε 15, Ιπάεεᾶ, τε]εσίεᾶ 
α5 ρυτῖοα5 ὮΥ {πε Α]εχαπάτίαπ οτῖῖος; 
απᾶά Ἠ/οΙ απἀά ΚπὶσΠμί ατε ἀἱδροδεᾶ {ο 
Άστεε 1π 15 εοπἀεπιπαίέίοηπ. ᾖΤέ 15, Ἠουγ- 
εγεν, ε]ο5δε]γ οοππεσίεά νέα {πε Ῥεσϊππῖησ 
οἱ 1]. 31. 

450. ἤλασαν. Τπετε ατε α νατῖείυ οἳ 
ποπἩς, Γο]]ουεά Ὦν πὝΠΙοἩ ἴπε γεντῃ ἐλαύ- 
γειν βἰσηῖῃες, {ο ἅταιο ἵπ α ἀῑγεοαί {ἴῑπει 
απά ἔπεπος, {ο Ῥίαοε. ΤΗτ5 νε Ἠανε Ἰετε 
ἐλαύνειν τάφρο», εἰ εἰο εαρῖης: Ἱπ Ἡ. 
Λ. 68. ἐλαύνειν ὀγμόν. Σ. 564. ἐλαύ- 

« νειν ἕρκος. Οἆ. 3. 9. ἐλαύνειν τεῖχος. 
Ἔ. 11. ἐλαύνειν σταυρούς. Ῥεε Ῥα5ευν5 
Ίες. ἵη γ. 

45]. τοῦ ὃ. Τηε να]] ταῖθεά ὮΥ {πε 
ἄτεεξς, α5 οΡΡροξεᾶ {ο ἐῑιαί πΏῖσ] Ἠαά Ῥεεπ 
Ῥαηέ Ὦν Νερίαπε απᾶ ΑΡρο]ο,. Όεε ΑΡοῇ], 
0]. ΤΙ. 5. 9. Ἠνσιπ. Εαὺῦ. 89. 

4689. πολίσσαμεν. ᾖῥῬεμπο]. τὴν πόλιν 

ἐτειχίσαμεν. Χεπ. Απαβ. ΥΠ. 6. 4. ἀκού- 
οντες ὅτι οὗτος πολίζοι τὸ χωρίον. 

456. τοῦτο νόηµα. Της οοπίτῖταποε ; 1.6. 
(ιο νγα]]. 

467. νῆες ὃ) ἐκ Λήμνοιο κ.τ.λ. ΤΠε 
γοτξος {γοπα Ἠεποε {ο {πε επά οἱ {πε Ῥοοῖς, 
αΠοτᾶ ας {Πε Κπον]εάσε οἱ 5οπιο Ῥοϊπίς οἳ 
Ἠϊδίοχγ απά απαπΙ(γ ; α5, ἐλαί ᾖαδοηῃ Ἠαά 
α 50η Ὁγ Ηνρβῖργ]ε, νο 5ποσεαάεᾶ Ἠ]5 τπο- 
Έλεν 1Π πε Ἰάπσάοπα οἱ Ίμεπιπος :---ἴλαέ {πε 
Ίο οἳ μετωποςδ νας5 απο]εηί]ν {απποις {ος 
1ΐ5 νΊπος, απᾶ ἄχογε α ἐαβο Ίῃ πετ :--- 
απᾶ λαί οοἶπεά ΠΠΟΠΕΥ σας5 πο ἵπ πς5ε ἶπ 
Ώπε πιο οἳ ινε Ττο]απ νναχ, Ὀαί ἴλε ἐταᾶε οἳ 
εουπίτ]ες5 εαττῖεᾶ οἩἨ Ὦγ εχεΒαησε 1π στοξξ; 
Ῥγαξς, ΟΧΕΠ, 5Ίατες. ὅς. ἨῬοΡΕε. Όεε οἨ ΤΠ. 
Β. 106. Αε Π. 1. 75, Τητασε 15 αἶδο ππεή- 
Ώοπεά αξ {ατηϊεμῖηπσ ἴπε ἄτεοῖαν ολ]είς 
ντα α ἀαὶ]γ ΞαΡΡΙγ οἱ π]πθ. Ῥεθ αἷεο Οἆ. 
1. 196. Ἠεποε ΡΗπΠ. Ν. Ἡ. ΧΙΥ. 4, ΤΤπο 
απεϊφιϊκεῖπια οἰατίίας Ἠαπτοπεο, ἵπ Τπαοϊα 
πιαγτίπια ρατίε σεπῖζο, μέ αποίογ εεὶ ΠΠ οπιεγις. 
Ο0οπυρατε Επτ. Ογε]. 1985 : απἆς5εε Ῥετίσοῃ. 
αἆ απ. Υ. ἩΠ. ΧΤΙ. 5Ι. 

4ΤΙ. µέθυ. Ῥε]ο]. οἶνον. ὤθε Ῥο]πεῖᾶ. 
Τεκ. ὃπ 0. 

μμ ΔμμμὐΝΜ μμ μμ”. 



ὉΜΗΡΟΥ ἸΛΙΑΔΟΣ Η. 247 

Ἔνθεν ἄρ᾽ οἰνίζοντο κάρη κοµόωντες ᾿Αχαιοὶ, 
”Αλλοι μὲν χαλκῷ, ἄλλοι ὃ᾽ αἴθωνι σιδήρῳ, 

”Αλλοι δὲ ῥινοῖς, ἄλλοι δ᾽ αὐτῇσι [βόεσσιν, 
"Αλλοι ὃ) ἀνδραπόδεσσι' τίθεντο δὲ δαῖτα θάλειαν. 476 
Παννύχιοι μὲν ἔπειτα κάρη κοµόωντες ᾿Αχαιοὶ 

Δαίνυντο, Τρῶες δὲ κατὰ πτόλιν ἠδ ἐπίκουροι. 
Παννύχιος δέ σφιν κακὰ µήδετο µητιέτα Ζεὺς, 

Σμερδαλέα κτυπέων’ τοὺς δὲ χλωρὸν δέος ἥρει. 

Οἶνον ὃ ἐκ δεπάων χαμάδις χέον, οὐδέτις ἔτλη 480 

Πρὶν πιέειν, πρὶν λεῖψαι ὑπερμενέὶ Κρονίωνι. 

Κοιμήσαντ’ ἄρ᾽ ἔπειτα, καὶ Ὕπνου δῶρον ἕλοντο 

453, Ὕπνου δῶρον. ὮῬο Π. Ὦ. 64. δῶρ' 1856. ρἰαοίᾶἰ οαγρεδαί ΠπμΛεγα Φομιπὶ, 
Αφροδίτης. Τ]ιβ αἱβο ΟνΙά. Ἐαδι. ΤΠΙ. 



ΤΗΣ 

ΟΜΗΡΟΥΌΡ ΙΔΙΑΔΟΣ 

ῬΑαψωδ[αβ, ἢ ΓΡΑΜΜΑ, ’. 

ἜἘπιγραφαί. 

ΘΕΩΝ ΑΓΟΡΑ, καὶ ΚΟΛΟΣ ΜΑΧΗ. 

ἝΑλλως. 

ΘΗΤΑ θεῶν ἁγορὴ, Τρώων κράτος, Ἕκτορος εὖχος. 

ΤΗΕ ΑΠΒΟΡΜΕΝΤ. 

ΤΗΕ ΘΕΟΟΝΡ ΒΑΤΤΙΕ, ΑΝΡ ΤΗΕ ΡΙΡΤΕΕΣΡΣ ΟΕ ΤΗΕ αΒΕΕΚΣ. 

«αρίΐεγ αββεπιρ]θ8 α οουποῖ] οἳ {πα Τοϊβες, απᾶ {Ἠτελίεπς ἔπεπα νηἰἩ πο ραῖπς οἳ 
Τατίατας, ΙΓ {Πεγ αςπθῖςσὲ εἶπεν βΙάο: Μίπετνα οπΙγ ορίαϊῖπς οἱ Ἠϊπι, 1Παί 51ο ΠΙΑΥ 

ἀϊτεοί {πε ἄτεε]ς5 Ὦγ Ἠεχ οουηςε]ς (υγ. 1--40). Τ]ῆο αττηῖες Ἰ]οῖπ Ῥαίίέ]ε: ατπρίέετ, ο 

Μουαπέ Τάα, πνεῖσης ἵηπ Ἠϊ5 Ὦα]αποες {πο {αΐες οἳ ῬοίἩ, απά αβτὶσ]έ5 {πε ἄτθε]ς σέ 

Ἠϊ5 Οαπάετς απά Πρμίπῖησς (4]---77). ἨΝεδίος αἶοπο εοπΏίππες ἵπ {πε Πε]ά, ἵπ στεαίῦ 

ἄαπσεν ; Ὠϊοπιεά τε]ενες Ἠϊπα ; γ/ηοςδο οχρ]οῖΐ5, απᾶ ἔΊο5ε ο{ Ηεείοχ, ατε εχοε]]επί]γ 

ἀαεξοτῖρεά (76---196). «Ίππο επἀεανοισς {ο απ]πιαίε ἸΝερίαπε {ο {Πε αβδϊδίαποε οἳ {1ο 

ατοεε]κ5, Ῥαΐ ἵῃ ναῖη (197--910). Τ]ηε αοί5 οἱ Τεπσεσ, πο 15 αἲ Ἰεπσίῃ πνουπάεά ὮΥ 

Ἠεοίου, απᾶ οαντ]εᾶᾷ οϐ (211--.959). «ταπο απά Μίπετνα Ῥτερατε {ο αἰά {πε ἄτεεξ», 
Ῥιαΐ αγο τεβίγαϊπεᾶ Ὦγ 15, 5επί {γοπη εΓαρῖί6ν, πἩο ΘεΥετε]Υ τερτονες ἔἨπεπι οὗ {παῖτ 

τείαγΏ {ο ΟἼγπηρις (954-- 484). Ἔλε πὶρ]πὲ Ῥραίς απ επᾶ {ο {Πε Ῥαΐῆε. Ἠεείοτ 
οοπ πμθς ἵπ {μα Πε]ά,---ἴπε ἄτοεκς Ῥεῖηπσ ἀτίνεπ {ο ἰλπεῖν {ογήβοαίίοης Ῥείοτε {πθ 
ΒΗΗΡ5,--απᾶ σῖγες ογάεχς {ο Κεερ ἔῑο πναίο] αἲ πὶσῃέ ἵπ πο ΟϱΑΠΩΡ, {ο Ῥτεγεπί ἴπε 

ΘΠΟΠΙΥ {τοπι τθ-επιρατ]άπα, απά εδεαρίησ ὮΥ Πϊσμί (486--- 541). ΤΠεγ Ἰάπά]ε ἤτες 
{μτοπσ]λοαξ έπο Πε]ἀ, απά ρα5ς {ο π]σΠί ππἆεσ αττης (542---5661). 

Τ16 ἔἶπιε οἳ 8εγεπ απά (πνεπίγ ἆαγς 15 επιρ]ογεά ἔγοπα ἔπο οροπῖπς οἳ {Πε Ῥοεπι {ο {1ο 
επἆ οἳ ἐΠῖ5 Ῥοο]. Τε 5οεπε Ἰετα, εχεερί οἱ με οεἱεδίία] πιαοἨίπος, 165 ἵπ έ]ε Πε]ἀ, 

τουγατὰ {λε 5εα-εποτο. 

ἨΩΣ; μὲν κροκόπεπλος ἐκίδνατο πᾶσαν ἐπ᾽ αἶαν' 
ΔΝ 9 --- 2 ας / / Ζεὺς δὲ θεῶν ἀγορὴν ποιήσατο τερπικέραυνος 

1. Ἠὼς μὲν κροκόπεπλος κ.τ.λ. Όοπι- Φιεπ 4ιγογα ολο. Α ΑΓ πιοτο πεαα] 
Ρ8το Τρ. «Άη. Χ. 1. 5ᾳᾳ.5 απά νηθι ερθει οἳ Απγοτα 15 ῥοδοδάκτυλος, γοΡή- 

1ο ερῖ]οί κροκόπεπλος, αγγαγοᾷ ἴπ α γοὺε Ἰηφεγοά, ΝΗΙΕΠ, αοοογᾶῖηπρ ἰο Ὥαπηπι, ἶΒ 
ο εα[//γον ᾖιε, Απ. ΤΥ. 68δ. Ότοσοεαπι {ἱη- Ἀἱναγ5 αρρΗεᾶ {ο Ίχετ ν/χειι λε πιοτηίηρ ἵς 

πτ- 
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᾿Ακροτάτῃ κορυφῇ πολυδειράδος Οὐλύμποιο' 
.ωςν δέ .- ΄ θ ν δα θα «Ν / 2/ 

Αὐτὸς δέ σφ᾽ ἀγόρευε, θεοὶ ὃ ὑπὸ πάντες ἄκουον. 
η. λ ’ / θ . - /{ θε Κέκλυτέ µευ, πάντες τε θεοὶ, πασαί τε θέαιναι, ὅ 

3 » 3 / θ μι Σον η λ / Οφρ᾽ εἴπω, τά µε θυμὸς ἐνὶ στήθεσσι κελεύει. 
/ ον θήλ θ κ [ὰ / »” Μήτε τις οὖν θήλεια θεὸς τόγε, µήτετις ἄρσην, 

΄ ὃ ’ οι 3” ἀλλ / / Πειράτω διακέρσαι ἐμὸν ἔπος, ἀλλ᾽ ἅμα πάντες 
Αἰνεῖτ, ὄφρα τάχιστα τελευτήσω τάδε ἔργα. 
Ὃν ὃ᾽ ἂν ἐγὼν ἀπάνευθε θεῶν ἐθέλοντα νοήσω 10 

Ἐλθόντ᾽ ἢ Τρώεσσιν ἀρηγέμεν ἢ Δανασοῖσι, 

Πληγεὶς οὐ κατὰ κόσμον ἐλεύσεται Οὔλυμπόνδε' 
5! 4 Ν ε) . / 2 ΄ 

Η µιν ἑλὼν ρίψω ἐς Τάρταρον ἠερόεντα 

Τῆλε µάλ’, ἦχι βάθιστον ὑπὸ χθονός ἐστι [βέρεθρον, 
Ἔνθα σιδήρειαί τε πύλαι καὶ χάλκεος οὐδὸς, 16 

΄ ει ο» 3 ἴὃ ϱ ε) , .) μαι. , 
Τόσσον ἔνερθ᾽ ᾿Αἴδεω, ὅσον οὐρανός ἐστ ἀπὸ γαίης. 

΄ Ιλ ϱ) ϱ/ μι θ - ΄ ο ή 

Γνώσετ᾽ ἔπειθ', ὅσον εἰμὶ θεῶν κάρτιστος ἁπάντων. 
/ 

Εἰ ὃ) ἄγε, πειρήσασθε, θεοὶ, ἵνα εἴδετε πάντες, 
ή 

Σειρὴν χρυσείην ἐξ οὐρανόθεν κρεµάσαντες, 

βοπιονηαί αἆναποεᾶ, ΨΠΕΓΕΔΕ κροκοπεπλος 
Ῥε[οπρβ οη]γ {ο ἐῑιε ἄαιοπίπφ ἄαφ. Οοππρατα 
1]. Α. 477. 

4. ὑπὸ πάντες ἄκουον. Α. ἴπιεδίς Τ0Υ 
ὑπήκουον, ἴ]ει οὐεγεᾶ; Βοῖ]. Ἠ15 ΒΙΠΙΠΙΟΠΒ. 
Τὲ 8εεπ]ς ]αί ἴλο οαιδες οἱ {5 βεπίεπος 
3γθ Ἰηγετίθᾶ, απά ἰλαῖ ἰ]ιο Ἰαμίεν γετῃρ τε- 
{6υ5 {ο ἀγορὴν ποιῄσατο, Τη γ. 2. 

7. θήλεια. 6ο ον ΠΠ. Ε. 269. 
δ. διακέρσαι. Ίο δεί αφἰᾷε, ο {παπεφγεβε. 

Ῥε]μο]. διακόψαι, ἀνατρέψαι. Ἡ. Π. 120. 
µάχης ἐπὶ µήδεα κείρει Ζεύς. 

ϱ. αἰνεῖτε. «4οφιϊεδοο. Ῥομο]. συναι- 
νεῖτε, συγκατατίθεσθε. 9εο Ῥεηί. απ. Τμεχ. 
πι τους. 

19. πληγεὶς οὐ κατὰ κόσμον. Ἀε]μο]. 
ΥΠ]. ἀντὶ τοῦ κεραυνωθείο. ΤΠϊ6 οοη- 
ΠεχΙοΠ 56ΕΠΙ5 ΡΥε/εταΡ]ο {ο ]οϊπίηρ οὐ κατὰ 
κόσμον νι ἐλεύσεται. Όοπιρατε Τ]. Β. 
2604. 

14. βέρεθρον. «4παὐήδ. Τὲ ννας υνγ]έδεη 
36ο βάραθρο», νηεπορ {πο Παπ ῥαγα- 
λγαπι. Τπεγο γνα5 α ἆεερ ΡΙέ 5ο οα]]οά αἲ 
Α{Π6ΠΒ, 'νἨΙο]Ἡ ννα5 Ἴδεᾶᾷ α5 α Ῥ]ασε ο ζ8- 
ΡΙία] ῬαπΙβηππεπέ, Ἱπίο νο] έ]λο οτ]πηῖπα] 
ν/α5 {τουνΏ, απά Ιε[είο Ῥετῖδη. 66 Ηετοά. 
ΥΠΙ. 1985. Χεπορῃ. Ηε]]επ. Ι. Ῥε]ο]. ἴπ 
Ατὶςί. Ῥ]αΐ. 491. Μεαχς. Τιεοί. Α{4. Τ. 265. 
Ἠεπος, ἵη αξίεΥυ {πςβ, 16 Ῥεοστηε  6οπετα] 
ἨΦΠΗΘ {05 α ΡΤΙΒΟΠ, Ιπ νη]ο] 8εΠ56 16 ν/αβ 
35ο αἀορίεά ὮΥ {ο Ἠοπιαὴβ, Ἠεησε {8 

-. οπτίοιΒ εἰγπιο]οσγ οἱ ἴλε ννοτά ἵπ Τ5ἱά0- 
τας, ΧΙΠΙ. 9. Βαγαγιπι: τογαίγιπε, φιιαθὶ 
Όογαφο αἴτοι. Ἐθδίιςδ ἀοτίνες 16 {νοπι βα- 
θύς. Τί πιαγ Ῥο οΏδοεγγεᾶ, ἐ]ιαί, ὮΥ α 50Π16- 
νμαέ αἰπιῖ]ατ αΠαΙΟΡΥ, ἴ]ο Ταἴίει οἱ Ηἴπ- 
ποηι γη5 τερατάεὰ ὮΥ ο Τ5ταεΠίες α5 ἃ 

Βεεπσ περτεβεηἰαίίνε οἳ Ἠε]; νΊεπεθ 
οτ]σ]παίεά {πε «πτοεις νονὰ γέεννα, επι- 
Ῥ]ογεά ὮΥ ἴ]ε βασγεά ντε. 6ο {1θ 
Οοπιπιεηία{οσς οπ Μαίζ. ν. 22. 

16. τόσσον ἔνερθ᾽ ᾿Αἴδεω, κ.τ.λ. ἈἩε- 
βἷοά Ίας πεατ]γ ἴ]ε Β4ΠΠε Ιπο ἵπ Τπεορ. 
720. τόσσον ἔνερθ᾽ ὑπὸ γῆς, ὅσον οὐρανός 
ἐστ' ἀπὸ γαίης. Όοπιρατε Αγρο]]οά. ΕΙΡ]. 
1.1.9. ο Ὑπρ. π. Ι. 677. ἴωπι Ταγ- 
{αγις ἴρεε «Βὶ Ῥαΐεί ἴπ γώσερε {απέιι {έπ- 
αἴίφμαο πιῦ τπύγας, Θκαπίις αὖ α]ιεγειοτι 
σαῇί αιιςρεοίις Οἴψπιριπ. Απά ΜΠίοτ, . 1.. 
1. 75. 9 Ταγ γεπιοτεά ]γοπι ἀοά απᾶ [ἰφ]ιό 
ο ΜεαὈεη, «46 Ίγοηι ἴ]ιο οσπίγε ἰ]ηγίοο {ο τι" 
τζηποδί ροΐο. ΟΕ ενε Ρτοβαδ]ε οπ]ρίη οἳ επ] 
{ηγεαί οἱ Παρ1ΐ6Υ, 5686 ΟΝ Τ]. Α. 409. 

19. σειρὴν χρυσείην. ἘΤϊε ορΙπΙοηβ 16- 
βρεείῖτπρ 5 οἰαῖη οἳ «αρίζεγ, 45 οο]]εοίεᾶ 
ὮΥ Ειδίαίμῖας, 6εοπα {ο Ῥε Πέ]ε ννοτί]γ οἳ 
αἰθεπίίοη. Τε πποτθ πεπετα] Ῥε]ίεῖ οἱ ένα 
αποϊεηίς ννας, παῦ 16 τπθαπ{ {Πε βαῃ. Της 
Ῥ]αΐο ἵπ Τ]θορίεῦ.: οὐδὲν ἄλλο ἢ τὸν ἥλιον 
Ὅμηρος λέγει καὶ δηλοῖ. Ἠεποε Ῥορθ 
ψιοπ]άἀ απάεχδίαπᾶ 16 {ο Ῥε {ο αἰίγασίνο 
Ίοχοα οἱ να 51, Ὦγ Νο] ἐ]λο Ρ]απείατΥ 
Βγδίεπη ἵ5 Ῥγεβεγνεᾶ,. Τ{ ΒΕΕΙΠΒ ΠΊΟΓΘ ΡΓο- 
Ῥαβ]ε, απά ορτίαΙπ]γ πποτθ οοηβϊβέεπΜ, νε] 
πο παίατα] βἰππρ]ΙοΙγ ννη]ο Ῥεγναάες Ἰ]6 
ντῖθπρν, {μαί ἨΗοτπεν πιθαπέ πο ΤΠΟΥΘ {ηαπ 
Όπε Ρ]αΐη οἴσηίβοα{ῖοη ννΏῖοἩ 8 γνοτάς ο0Ἱ- 
νογ. πο Ἰαβοιγεᾶ οοπ]εοίαχαςβ, απά ἴπθ 
α]]εροτῖοα] Ἰπέετργείαίίοπ8, ὮΥ νΙοἩ {θ 
βἰπιρ]εθέ απά πηοδί Ῥεαιιθ]{αὶ Ῥαδδαρος ἵπ 
Ώπε Π]εὰ Ἠανε Ῥεεπ οΏβειτεά απά Ἱπιρεάεα, 
819 εφ σ]]γ εα]οσ]αίεὰ {ο Ρεγρ]εκ ὮΥ μεῖτ 
εχίγαναραηοσε, απά ἀϊδριςί ὉΥ ἐαῖς αΠεοίω- 
Ποπ. ες οἨ Π]. Α. 194, 
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᾽Αλλ) οὐκ ἂν ἐρύσαιτ᾽ ἐξ οὐρανόθεν πεδίονδε 

Ζην’, ὕπατον µήστωρ’, οὐδ εἰ µάλα πολλὰ κάµοιτε' 
᾽Αλλ) ὅτε δὴ καὶ ἐγὼ πρόφρων ἐθέλοιμι ἐρύσσαι, 
Αὐτῇ κεν γαίῃ ἐρύσαιμ’, αὐτῇ τε θαλάσσῃ" 
δι Ν , ” κι ξεν Οὐλύ 

ειρην μεν κεν ἔπειτα περι ριον υ υμποιο 

τ / 
Δησαίμην' τὰ δέ κ᾿ αὖτε µετήορα πάντα γένοιτο. 

Τόσσον ἐγὼ περί τ’ εἰμὶ θεῶν., περί τ᾿ εἴμ) ἀνθρώπων. 
ων ” ν ς ο / δν κ Ἂκ ο δ - Ὡς ἔφαθ” οἱ ὃ ἄρα πάντες ἀκὴν ἐγένοντο σιωπῇ, 

Μῦθον ἀγασσάμενοι µάλα γὰρ κρατερῶς ἀγόρευσεν. 
᾿Οψὲ δὲ δὴ µετέειπε θεὰ γλαυκῶπις ᾿Αθήνη" 30 

”Ὢ πάτερ ἡμέτερε, Κρονίδη. ὕπατε κρειόντ ϱρ ΌΊμετερε, Ἀρονιοη; ρειοντων; 
τ ς - ! ε) 

Εὖ νυ καὶ ἡμεῖς ἴδμεν, ὅ τοι σθένος οὐκ ἐπιεικτόν' 
α) / - 1] 

Αλλ᾽ ἔμπης Δαναῶν ὀλοφυρόμεθ) αἰχμητάων, 
Οἵ κεν δὴ κακὸν οἶτον ἀναπλήσαντες ὄλωνται. 

᾽Αλλ’ ἦτοι πολέμου μὲν ἀφεξόμεθ), ὡς σὺ κελεύεις" 8 σοι 
Ῥουλὴν ὃ᾽ ᾽Αργείοις ὑποθησόμεθ', ἥτις ὀνήσει, 

ὋὩς μὴ πάντες ὄλωνται, ὀδυσσαμένοιο τεοῖο. 
Τὴν ὃ᾽ ἐπιμειδήσας προσέφη νεφεληγερέτα Ζεύς' 

Θάρσει, Τριτογένεια, φίλον τέκος οὔ νύ τι θυμῷ 
Πρόφρονι µυθέοµαι;, ἐθέλω δέ τοι ἤπιος εἶναι. 40 

ὋὪς εἰπὼν, ὑπ ὄχεσφι τιτύσκετο χαλκόποὸ ἵππω 
Ὠκυπέτα, χρυσέῃσιν ἐθείρῃσι κοµόωντε. 

9 ο σε ᾷ ν η. , 9 ἠσλανόρ Χρυσὸν ὃ αὐτὸς ἔδυνε περὶ χροῖ" γέντο ὃ ἱμάσθλην 
Χρυσείην, εὔτυκτον, ἑοῦ ὃ᾽ ἐπε[ήσετο δίφρου, 

Μάστιξε ὃ ἐλάαν' τὼ ὃ οὐκ ἀέκοντε πετέσθην 450 

Μεσσηγὺς γαίης τε καὶ οὐρανοῦ ἀστερόεντος. 

Ἴδην ὃ ἵκανε πολυπίδακα, µητέρα θηρῶν, 

25. πρόφρων ἐθέλοιμι. μπι Πἱριεγέ. 
ΤΠε αἀ]εσείῖνο πρόφρων ἵ5 τεάιπᾶαπί,. Α 
αἰπηί]ατ Ῥ]εοπασπα οἳ {πα γοτᾷ ἑκὼν ΞΟΠΙΕ- 
Ώππες ο6σ15. Χεπ. ΑπαΡ. Υ. 1. 14. πόλεις 
ἑκούσας ἔπεισε. ΈῬΕΙΊΑΡ5, Ἡούεγετ, έ]α 
αἀ]εσίῖτο πΙαΥ Όεαχ {πο πιεαπῖης οἵ {γαίιας, 
νπ]σ]ι, ἐΠοασ] εκίτεπιε]γ τατα, {ἴ]ε 5επ5ε 
απᾶ οοππεχῖοη εν]ἀεπί]γ τεαπῖτε ἵπ ν. 40. 

24. αὐτῇ κεν γαίῃ. Έπετε 15 απ ε]]ιρςῖς 
οξ Ώιε Ῥτεροβϊῖοη σὺν, ννῖς] 15 οοπέϊπακ]]γ 
Ώιο «15 η ο ἀαίνο οἱ έΊιε ῬτοποπΏ 
αὐτός. Ῥο ασαϊπ Ἱηίτα ν. 290. Λ. 698. Υ. 
481. Ψ. δ. ΤΠε Ιάϊοπι ας Ῥεεπ οα]]εᾶ Ας, 
Ῥαέ 1815 ποί οοπΏπεᾶ {ο αΠΥ οἶαβς οἱ πυΤΙ{6ΥΒ. 
{ποας] 15 πδο 15 ππογο ραγίϊσπ]ατ]γ {ε- 
απεηέ Τη {πε Ττασϊῖο Ῥοεί. εε ἘΙΠΙΡΙΘΥ 
οη Εππρ. Μεά. 261, ἵπ πνἨῖοἩ Ἡο γεπάετς 
Ώπο πνογάδ αὐτοῖς µελάθροις, ΒΥ οταν {απηῖ- 
Παν εΧΡΤΥΕΞΒΙΟΠ, ᾖσιςε απἆ αἰῑ; Ἀπᾶ Ἠ]πβ- 
{παΐεδ {λε {οτηχα]α, ὮΥ ο νατ]είγ οἳ εχΧαπι- 
ΡΙε5, δε πιαγ αά, Ἠετοά. 11. 47. 111. 

46. Ι. 99. Χεπορῃ. Απαῦ. Ι. ὃ; απᾶ οίπετ 
Ἰπδίαποες πΥ]]] Γγε(πεπ{]γ τθοσῖν, εε Μαίέ, 
αντ. αντ. δ 400. {. Ἠειπιαπη οἨ Ρε, Ρ. 
605. 

29. κρατερῶς. «ποτιη. 9εε οἩ ΤΠ. Α. 
25. 

94. οἵ κεν ὄλωνται. Ἠιο πο ρετίεὴ ; 
ἵπ {Πε {αίπτθε. εε οἩ ΤΙ. Β. 188. 

40. πρόφρονι. Ιγαίο. 39εε οἨ ν. 20. 
40. Ὑέντο. Ἠε ἰοοῖς; 10ὲ ἕλτο, Ἰ. 6. 

ἔλετο. 1ὲ 5 5βαρροδεᾶ, ἴῑαί ἴε γ ἵ5δ {οχ 
ιο ἀἴσαπιπια ος ερἰγίέης α5ρεγ; 5 νο Ἠανθ 
γάδεται {ον ἅδεται, γοῖνος Τοχ οἶνος, απᾶ 
ἴπο κα. Τ]ελ 15 οἸαπσεά Ιπίο ν, 45 ἵπ 
κέντο {ΟΥ κέλετο, ἦνθε {ον ἦᾖλθε. Όεε Μαίῦ. 
ατ. αντ. 5227. Ἐπνπεξδά ον Οα1τα. Ἡ. ἵπ 
Οεγ. 44. 

47. πολυπίδακα, μητέρα θηρῶν. ο 
3γθ Ιπ{ογπιθᾶ Ὦγ Μντ. ἨΓοοᾶ, 1π Ἠ]5 Γερογίρ- 
ἔἶοπ οἱ ἐῑιε Ίγοαᾶε, ἐπαῦ Όιε Ῥτεβεπί δίαίε 
οἱ 148 οουτεβροπάς γη Ἡοπιετ”5 ἀεβοτῖρ- 
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Γάργαρον, ἔνθα δέ οἱ τέμενος, [νωμός τε θυῄεις. 

"Ενθ' ἵππους ἔστησε πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε, 

Λύσας ἐξ ὀχέων, κατὰ ὃ) ἠέρα πουλὺν ἔχευεν. δο 

Αὐτὸς ὃ ἐν κορυφῇσι καθέζετο κὐδεῖ γαίων, 

Ἐϊσορόων Τρώων τε πόλιν καὶ νῆας ᾿Αχαιῶν. 
[0] ὃ) ”/ ὃ - ελ , ’ . Ν 

ἑ δ) ἄρα δεῖπνον ἕλοντο κάρη κοµόωντες ᾿Α χαιοὶ 
δι Δ δή , 2 Ν δ) ε) - θ / ίμφα κατὰ κλισίας, ἀπὸ ὃ) αὐτοῦ θωρήσσοντο. 

Έρῶες ὃ αὖθ᾽ ἑτέρωθεν ἀνὰ πτόλιν ὠπλίζοντο, 65 
ΑΝ - 

Παυρότεροι µέμασαν δὲ καὶ ὣς ὑσμῖνι µάχεσθαι, 
Χρειοῖ ἀναγκαίῃ, πρό τε παίδων καὶ πρὸ γυναικῶν. 
Τα δ᾽ 2 / . δ᾽ ., λ ν 

ἄσαι ὃ ὠΐγνυντο πύλαι, ἐκ ὃ ἔσσυτο λαὺς, 
-- ’ 

Πεζοί ϐ) ἱππῆές τε' πολὺς ὃ) ὀρυμαγδὸς ὀρώρει. 
ο) .}6ϱ δή Κο - 6 ’ ια] ὃ δ᾽ ὅτε δή ῥ' ἐς χῶρον ἕνα ἕυνιόντες ἵκοντο, σο 
Σιῤ 2 3 λ ς 4 Ν ὃ) 3”! .. , ος ὃ -- 

ὐν ῥ' ἔβαλον ῥινοὺς, σὺν ὃ ἔγχεα, καὶ µένε ἀνδρῶν 

Χαλκεοθωρήκων' ἀτὰρ ἀσπίδες ὀμφαλόεσσαι 
/ "Ἔπληντ) ἀλλήλῃσι πολὺς ὃ) ὀρυμαγδὸς ὀρώρει. 

” - 

Ἐνθάὸδ ἅμ᾽ οἰμωγή τε καὶ εὐχωλὴ πέλεν ἀνδρῶν, 

ὈὈλλύντων τε καὶ ὀλλυμένων' ῥέε ὃ᾽ αἵματι γαῖα. 66 
”/ 9 » - αν ορ ς Ν - 
Όφρα μὲν ἠωὡς ἦν καὶ ἀέξετο ἱερὸν ἦμαρ, 

Τόφρα μµάλ᾽ ἀμφοτέρων βέλε’ ἥπτετο, πίπτε δὲ λαός" 
μος ὃ ᾿Ἠέλιος µέσον οὐρανὸν ἀμφιβεβρήκει, 
Καὶ τότε δὴ χρύσεια πατὴρ ἐτίταινε τάλαντα, 
. -- 

Εν ὃ ἐτίθει δύο κῆρε τανηλεγέος θανάτοιο, 7ο 
1 ’ 0) [ὸ δά 9 Ἀ. - λ ’ 3 
οώων ϐ) ἱπποδάμων καὶ ᾿Αχαιῶν χαλκοχιτώνων 

/ -- - 

Ἕλκε δὲ µέσσα λαβὼν, ῥέπε ὃ αἴσιμον ἦμαρ ᾿Αχαιῶν' 
- ὴ Δ Αἱ μὲν ᾿Αχαιῶν κῆρες ἐπὶ χθονὶ πουλυβοτείρῃ 

ιά 

Εζέσθην, Τρώων δὲ πρὸς οὐρανὸν εὐρὺν ἄερθεν. 

οπ ο{ 16. Τὸ 51] αΏοιπᾶς υγ {οιπέαϊπς 
απά τῇ]]ς; απᾶ 1{5 {ογοβίς5 οἱ Ρίπο-ίτοςςδ ατα 
ιο τεδοσέ οἱ ]πο]κα]ς απά νν]]ά Ῥεαςίς. 

48. Τάργαρον. Το «αγφαγας; Ἱ. ο. ἃ 
β]πρ]ο ροῖπέ οἳ Τάα: ννηῖο]ι ἵ5 αἀάσά ὮΥ νναγ 
οἳ αΏροβϊ(ῖοπ {ο Ἴδην., {ο ἀείεγπιῖπο ΠΊἹοΥΘ 
Δοσιταθε]γ έλα 5ρού {ο η] «Γαρίθεν ννας 
βοϊῖησ. 5ο αραϊπ ἵπ ΤΠ. 5. 284. θῬ 35ο 
Μαΐί, αν. αν. 6 499. ὃ: νἼετο οχαπιρ]θς 
απο οἴθεά ποπ ΠΠ. Π. 6095. Υ. 44. Φ. 57. 
ΤποῬε, ἨοΊενΕΥ, Πποτο ΡΓοΡετΙγ Ώε]οπς {ο 
ἴλα σοηβίγασῖοη ποβσθά οἩ ΤΠ. Δ. 919, οἵ 
οἩ 59ΡΗ. 04. Τ. 718. Ῥεπί. Εν. Ρ. 69. Θεε 
1κεννῖδο οἩ ΤΙ. Ζ. 451. 

54. ἀπὸ δ' αὐτοῦ. Βεῖ. τοῦ δείπνου. 
«4Πἱ6ν 5ἩΡΡεΥ. 39ο Ἠετοα. Τ. 196. ἐπεὶ δὲ 
ἀπὸ δείπνου ἦσαν. Όοπιραχο Τμας. ΙΤ. 94. 
ο ώχας ΙΙ. 7δ. Χεπ, Ἠε]]. ΠΠ. 4. 24. ΥΙ. 2. 

60. οἳ δ’ ὅτε δὴ κ.τ.λ. 9εο οἩ ΤΠ. Δ. 
446. 

69. πατὴρ ἐτίταινε τάλαντα. Τ]45 Ραδ- 
84566 ας Ῥεενπ Ἱπίαίοά ὮΥ Ὑπρῃ: «π. 

ΧΤΙ.725. «Πρίίεν ἔρδε ἅιιας Φφιιαίο Ροπᾶεγό 
Ἰαποςς Φιιδπαί, αἱ Ἱαία ἹΠπροπίί ἀἴνεγεα 
ἄμογιπι, (επι ἆαπιπαί ἴαδογ, οἱ φιο οογφαί 
οπᾶεγό Ἰείωπι. θε Μαετορ. Βαΐ. ὓ. 19. 
Ἠοπιες Ἠαβ τερεαίεά 16 ἵπ Π. Χ. 209: απᾶ 
ΜΠίοἨ αἶδο Ἱππίαίοᾶ Τέ ἵπ Ε. Ὦ. ΤΥ. 990. 
Τίιε Ἠίενπαῖ, ίο Ῥγενεπί μον Πογγά γα, 
1ης Γογί]ν ἵπι Πεανέπ Πε φοἰᾷεπ βοαζε, εί 
βρε Ἠείιοεοη «{ρίγαα απᾶ {λα Βοογρίον εἶση: 
Ἠλιογεῦπι αἲῑ ἰιίπφς ογεαίεά ]γεί ᾖιο αοοϊφ]ιεᾶ, 
Τ]ιε επαιῖοις γοιπά εαν], τοι αϊαποσα 
αἴγ Ιπ σοιπἰεγροῖδα; ποιυ βοπάεγε αἰῑ ευεπίς, 
Ταμϊες απᾶ γεαῖπιδ ε----ἴπι ἐλέδο Ίιο Ίρµί ἴπρο 
τροἰφ]ης, Τ]ιο θεφιιοῖ εαο]ι οἱ ραγίῖπφ απᾶ ο 
Πσμέ; Τε Ιαίίαν φιἱο] τρ Πΐσιο, απ ᾖοοά 
ἴμο Όεαπι. Νε ΤΙΑΥ αἶ5ο «οπΙρ8Υε {ο {ο]- 
Ἰονῖπςσ Ραββασος οἱ Βοπϊρίανε: 1οῦ κακσ!.6. 
Ῥτου. αν. 2. 11. 1 Ῥαπῃ. Ἡ,. 9. Ώαῃ. ν. 27. 
Ἐπρίαήαδ ακρ]αῖπς ἴπο ἀεδοεπί οἳ ια 
βοα]ο5 {ο βἰσπΙγ πιογίαΠίή απᾶ ἀεαί], απιᾶ 
είν αδοεπέ {ο Ἱπαρ]Υ {ο απ ργοβρεγίζ. 

Τ4. ἐἔζεσθην. ΟΕ ἴιο νετρ ἵπ ια ἆπα], 
1Ἡ τείθγεησο {ο α ποπαϊπαἄνο Ῥ]ανα], 568 Ο11 
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Αὐτὸς ὃ ἐξ Ἴδης µεγάλ᾽ ἕκτυπε, δαιόμενον δὲ 

"κε σέλας μετὰ λαὸν ᾿Αχαιῶν' οἳ δὲ ἰδόντες 
Θάμβησαν, καὶ πάντας ὑπὸ χλωρὸν δέος εἷἶλεν. 

Ἔνθ' οὔτ᾽ Ἰδομενεὺς τλῆ µίµνειν, οὔτ᾽ ᾿Αγαμέμνων, 
Οὔτε δύ᾽ Αἴαντες µενέτην, θεράποντες ΄Αρπος. 

Νέστωρ ὃ οἷος ἔμιμνε Γερήνιος, οὖρος ᾿Αχαιῶν, 
Οὔτι ἑκὼν, ἀλλ᾽ ἵππος ἐτείρετο' τὸν [βάλεν ἰῷ 
Δίος ᾿Αλέξανδρος, Ἑλένης πόσις ἠὐκόμοιο, 

"Ακρην κακκορυφὴν, ὅθι τε πρῶται τρίχες ἵππων 

Κρανίῳ ἐμπεφύασι, µάλιστα δὲ καίριόν ἐστιν. 
᾿Αλγήσας ὃ ἀνεπᾶλτο, βέλος ὃ εἰς ἐγκέφαλον δῦ, 

Σὺν ὃ ἵππους ἐτάραξε, κυλινδόµενος περὶ χαλκῷ. 

"Οφρ᾽ ὁ γέρων ἵπποιο παρῃορίας ἀπέταμνε 
Φασγάνῳ ἀἴσσων, τόφρ᾽ Ἕκτορος ὠκέες ἵπποι 
ΗἨλθον ἀν᾿ ἰωχμὸν, θρασὺν ἡνίοχον φορέοντες 

Ἔκτορα" καί νύ κεν ἔνθ ὁ γέρων ἀπὸ θυμὸν ὄλεσσεν, 
Εἰ μὴ ἄρ᾽ ὀξὺ νόησε [βοὴν ἀγαθὸς Διομήδης' 

Σμερδαλέον ὃ ἐβόησεν, ἐποτρύνων ᾿Οδυσῆα" 
Διογενὲς Λαερτιάδη, πολυμήχαν᾽ ᾿Οδυσσεῦ. 

Πη φεύγεις, μετὰ νῶτα [βαλὼν, κακὸς ὣς, ἐν ὁμίλῳ:; 

Μήτις τοι φεύγοντι µεταφρένῳ ἐν δόρυ πήξη" 

᾽Αλλὰ μέν’, ὕφρα γέροντος ἀπώσομεν ἄγριον ἄνδρα. 
ὋὪς ἔφατ” οὐδ) ἐσάκουσε πολύτλας ὃδτος ᾿Οδυσσεὺς, 

75 

80 

856 

90 

9ὅ 

᾽Αλλὰ παρήϊξε κοίλας ἐπὶ νῆας ᾿Αχαιῶν' 

Τυδείδης ὃ’, αὐτός περ ἐὼν, προμάχοισιν ἐμίχθη, 

Στῆ δὲ πρόσθ᾽ ἵππων Νηληϊάδαο γέροντος, 

1]. Δ. 459. Τη πο 5ποσεεάΊπς οἶααςδε, Ἠου- 
6νετ, {πε νετΏ ο«Ἠαπσες {ο {έχε Ῥ]ητα]. 

Τ6. αὐτὸς δ᾽ ἐξ Ἴδης κ.τ.λ. ΊΤΠετε ἵδα 
Ῥάξδασε αἰτι]ϊπσ]γ οἵπη]]ατ ἵπ 1 βαπι. νἩ. 10. 
Όοπιρατε 2 βαπι. αχ], 14. 

84. μάλιστα δὲ καίριόν ἐστι. Ῥο Υ1ς. 
Απ. ΧΤΙ. 607. Θα Ταΐα οε[εγγίπια. ἨΗϊρ- 
Ῥοογαί. ἄε τί. Ῥ. 600. καίριοι πληγαὶ αἱ 
κροταφίτιδες. Όοπιρατε Απςίοῦ. Η. Απ. Υ. 
δ. ΟΕ νε αἀ]εσίῖνε καίριος, πιογία[ῖς, 5εθ 
οἩ ΤΠ]. Δ. 185. 

ὃδ. ἀλγήσας ὂ” ἀνεπᾶλτο. 1Ιοαγεᾶ το] 
ἴλε ραῖπ. τρ. Ἐπ. ΧΙ. 698. (Φοπἱρες ἰσίι 
Πιγέ αγαιτς, αἰίαφιε Ἰαοίαί, Υ αἰπετὶς ἵπιρα- 
ἔἶεπε, αγγεοίο Ῥεσίογε ογµγα. Απ ασαῖπ π. 
Χ. 803. Το κε αγγεσίηπι δοπἶγες, ὅο. 

86. κυλινδόµενος περὶ χαλκφ. ἡτύ]- 
ἔπιφ ππάεγ ἐ]ιο Ίδεαροπ : 1.6. επἀεανοισίηρ {ο 
5Πα]κε 16 ἔγοπι Π5 {ογε]εαά. Ἐπδίαίμ. περὶ 
χαλκῳφ' τῷ τοῦ ὀϊστοῦ σιδήρῳ δηλαδή. 
Τ]ιο βοποβαςί, αὈδαχά]γ εποισῃ, απάεΓ- 
είαπἀά5 χαλκῳ οἳ πε νπεε]ς οἱ ἴῑε οἶια- 
1ο, 

87. παρφορίας. Ῥει]. ἡνίας. Τηε τεῖης, 

100 

ὮΥ νΠΙεἩ πο εφιις Πιπαζῖε, ο» παρῄορος, 
να5 οοππεσίεά νυν] ἐπ εφιῖ ]φαῖεν. 
ασαῖη ἵπ ΤΙ. ΤΠ. 165. Τί νας πςυα] {ο αἰίασ]ι 
4η. αἀάϊάοπα] Ἠουςε {ο {πε ἷάε οἳ {με ο]α- 
το, ννμῖο] νοα]ά {πετείογτε Ῥε τοαᾶγ {ο 
5ΏΡ]γ ἴ1ε Ῥ]ασε ο{ εἶπεν οἱ {πε οίεγ ένο, 
ν/μ]οὮ πηϊσΏί Ἠαβρεη {ο ο ἀἱδαβ]εά. Τῆϊ5 
Ἠοσςε νγα5 αἶ5ο οα]]εά σειραῖος ΟΥ σειραφό- 
ροςο. Ώϊοηγ5. Παμσατη. Α. Ἡ. ΥΠΙ. Ρ. 462. 
Δυσὶν ἵπποις ἐζευγμένοις, ὃν τρόπον ζεύγ- 
γυται συνωρὶς, τρίτος παρείπετο Σειραῖος 
ἵππος ῥυτῆρσι συνεχόµενος, ὃν ἀπὸ τοῦ 
παρμωρῆσθαι καὶ συνεζεῦχθαι ΤΠαρφορον 
ἐκάλουν οἳ παλαιοί. Τπ {πε φπαάτίσα ἴπετα 
ναδ αΏ εις Γπαῖς οἨ εαςσ]ι δἰἀρ. Ὀεο 
Τεχ. Ῥεπί. ἄγ. ν. δεξιόσειρος, απά Ὑα]ε]κ- 
ποετ οἩ Τηεοσσῖέ. Λἀοπίαᾖ. Ρ. 246. Α. 

96. µήτις τοι κ.τ.λ. ΘΡΙΡΡΙΥ ὅρα, δὲ- 
δοικα. ΟΥ 50Π16 5Π6Π γνοτά, α5 ἵπ ΤΙ]. Α. 26.--- 
ἐμπήξῃ 15 δεραταίεᾶ ὮΥ ἐππεςῖς. 

97. πολύτλας. Ἠεπεε Ἠογαί. Ἐροᾶ. 
αν. 16. [ιαὐοτίοξις ζζψεςεε. Ἐρϊςι. 1. 7. 40. 
αἴϊεπς ζ7ηεεε. Όοπιρατε, ἩοΕΥεσ, ΟνΙά. 
Μεί. ΧΙΠΙ. 64. 5ᾳᾳ. 
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Καΐ µιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα' 
π / α- / / / ’ κ Ώ γέρον, ἦ µάλα δή σε νέοι τείρουσι μαχηταὶ, 

Σὴ δὲ βίη λέλυται, χαλεπὸν δέ σε γῆρας ὀπάζει"' 

᾿Ἠπεδανὸς δέ νύ τοι θεράπων, [3ραδέες δέ τοι ἵπποι. 

᾽Αλλ) ἄγ᾽, ἐμῶν ὀχέων ἐπιβήσεο, ὄφρα ἴδηαι 106 

Οἷοι Τρώϊοι ἵπποι, ἐπιστάμενοι πεδίοιο 

Κραιπνὰ µάλ’᾽ ἔνθα καὶ ἔνθα διωκέµεν ἠδὲ φέβεσθαι, 
Οὕς ποτ᾽ ἀπ᾿ Αἰνείαν ἑλόμην, µήστωρε φόβοιο 

Τούτω μὲν θεράποντε κοµείτων' τώδε δὲ νῶϊ 
ο Τρωσὶν ἐφ᾽ ἱπποδάμοις ἰθύνομεν, ὄφρα καὶ Έκτωρ 110 

Εἴσεται, εἰ καὶ ἐμὸν δόρυ μαίνεται ἐν παλάμῃσιν. 

Ὃς ἔφατ” οὐδ ἀπίθησε Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ. 

Νεστορέας μὲν ἔπειθ ἵππους θεράποντε κομείτην 
Ἴφθιμοι, Σθένελός τε καὶ Εὐρυμέδων ἀγαπήνωρ" 

Τὼ ὃ᾽ εἰς ἀμφοτέρω Διομήδεος ἅρματα βήτην' 115 

Νέστωρ ὃ ἐν χείρεσσι λάβ᾽ ἡνία σιγαλόεντα, 

Μάστιξε ὃ' ἵππους' τάχα ὃ Ἕκτορος ἄγχι γένοντο. 
Τοῦ δ᾽ ἰθὺς μεμαῶτος ἀκόντισε Τυδέος υἱός" 

Καὶ τοῦ µέν ῥ᾽ ἀφάμαρτεν' ὃ ὃ' ἠνίοχον θεράποντα, 
Υἱὸν ὑπερθύμου Θηβαίου, Ἠνιοπῖα, 120 

ἵππων ἡνῖ ἔχοντα, [βάλε στῆθος παρὰ μαζόν’ 

Ἔριπε ὃ ἐξ ὀχέων, ὑπερώησαν δέ οἱ ἵπποι 
ἸὨκύποδες' τοῦ ὃ) αὖθι λύθη ψυχή τε μένος τε. 

Ἕκτορα ὃ αἰνὸν ἄχος πύκασε φρένας ἡνιόχοιο' 
/ α) / 1 / / ς 

Τὸν μὲν ἔπειτ εἴασε, καὶ ἀχνύμενός περ ἑταίρου, 125 

Κεῖσθαι ὃ ὃ ἠνίοχον µέθεπε θρασὺν, οὐδ ἄρ᾽ ἔτι δὴν 
0, / ΄ ο - . .. 

Ἱππω δευέσθην σηµάντορος αἶψα γὰρ εὗρεν 
{ ή | Ἰφιτίδην ᾿Αρχεπτόλεμον θρασὺν, ὅν ῥα τόθ’ ἵππων 

ἸὨκυπόδων ἐπέβλησε, δίδου δέ οἱ ἡνία χερσίν. 
” ν ” α σα. 3! / 
Ένθα κε λοιγὸς εην., και αμηχανα εργα γενοντο᾽ 190 

/ - η 

Καΐ νύ κε σήκασθεν κατὰ Ἴλιον, ἠὔτε ἄρνες, 

104. ἠπεδανόο. Ῥο]ο]. ἀσθενής. Έ- 
βἰαίμῖας εκρ]αίῃπς {πο νοτά 48 απ ορῖ(μεί 
οἱ οπ6 Ίε]ιο ἆοεθ πού βίαπᾶ Πτι οτι ἴ]ιο φγοιιᾶ, 
ἀπὸ τοῦ πέδου. Τε νν]] ενας Ῥο Τοιίο {ΟΥ 
ἀπεδανός. «Αῑῑίεγ αἰ. Ὀε6 Φο]ηεῖά. ΤμεΧ. 
η γ. 

108. οὕς ποτ’ ἀπ᾿ Αἰνείαν ἑλόμην. Α 
ἐπιεβῖς {ο ἀφειλόμην. ΟΕ ὕιε εοπβίγιο- 
Ώ9Π, 5ε8 οἩ ΤΙ. Α. 182. Ί]ιεδε Ἰουφεβ {6]1 
Πίο {ιο Ἠαπάςδ οἱ Ὠϊοπιεᾶ, ἵπ Π. Ἐ. 929. 
Ὀεε αἱδο οἨ γ. 206. 

109. θεράποντε. 
πιεάϊε: ν. 114. 

114. ἀγαπήνωρ. ῥο]ο]. ὁ ἀγαπῶν τὴν 
ἠνορέην, ἤγουν τὴν ἀνδρίαν. 

116. ἡνία σιγαλόεντα. Ἀεε οἩ ΠΠ. Ἑ. 
2260. Ἠεγπο τεβᾶ5 γη] 80Ππ9 ΜΡΡ, φοι- 

Ιεεἰογίς, 5οϊ]. εἰ ϊο- 

νικόεντα. 
Ργε/εγαβ]ο. 

192. ὑπερώησαν. «(Φίορρεᾶ δλογί; ΟΥ 
εἰαγίσᾷ ῥαος. Επδίαίμ. ἀνεχώρησαν, ἄνε- 
πόδισαν. 6ο οι ΤΠ]. Β. 179. 

124. πύκασε. (ιομαεῖ. Ἐπδίαίμ. ἐκά- 
λυψε. Τ]ε νετ πτυκάζω βἱσηϊβθς {ο «οτε 
ἠ]ηο]ίη οἱ οἴοβεῖψ, ἴποπαι λε αἀάνειρ πύκα. 
Φθε Ῥ]οπιπε]ά ον ,δομ. ΤπεΡ. 197. Ὑα]ο]ς- 
Ἠεου οἩἳ Ἠετοά. ΥΠ. 197: απάὰ «οπιρατθ 
1. Ῥ. 651. Ω. 58Ι. 

126. µέθεπε. Ῥεμο]. ἐζήτει. Τ]ε νοιῦ 
ῬτοΡεσ]γ β1ρηϊΠος πιπίεγο, 15 Ἱπ 1]. Ε. 929. 
Ἠεποε ἀγσεβδετε; αιιὰ 80 Φ1ῶγεγε. 

191. σήκασθεν. Ῥελμο]. ὡς εἰς σηκὸν 
κατεκλείσθησαν. ΑΡοΙ]. Ἰμεκ. σηκοί' οἱ 
ἐπαύλεις. Τ]9 ποιΏ οσςΙΣΡ ἵπ ΤΠ]. Σ. 689, 

ΤἘΠο «οπΙπ]οη τοβάϊησ 5εΕΠΙΒ 
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9 Αα 2 η βδν ΄ Ν . ὃ - θ -- 
ΕΙ μὴ αρ ὀξὺ νόησε πατηρ ανὀρων τε ὕεων τε. 

Ἠροντήσας ὃ) ἄρα δεινὸν, ἀφῆκ ἀργῆτα κεραυνὸν, 

Καὸδδὲ πρόσθ) ἵππων Διομήδεος ἦκε χαμαζε' 

Δεινὴ δὲ φλὸξ ὥρτο θεείου καιοµένοιο" 1956 

Τὼ ὃ' ἵππω δείσαντε καταπτήτην ὑπ ὄχεσφι' 

Νέστορα ὃ) ἐκ χειρῶν φύγον ἡνία σιγαλόεντα. 
Δεῖσε ὃ ὅγ᾽ ἐν θυµφῷ, Διομήδεα δὲ προσέειπε' 

Τυδείδη, ἄγε ὃ) αὖτε φόβονὸ ἔχε μµώνυχας ἵππους' 
᾿Η οὐ γιγνώσκεις. ὅ τοι ἐκ Διὸς οὐχ ἔπετ' ἀλκή: 140 

Νῦν μὲν γὰρ τούτῳ Κρονίδης Ζεὺς κῦδος ὀπάζει 
Σ.ή . Ὁ σα νι ο. ον ἐθέλ 
ημερον υστερον αυτε και Ίμιν. αι κ ευε σι, 

Δώσει' ἀνὴρ δέ κεν οὔτι Διὸς νόον εἰρύσαιτοι 
Οὐδὲ µάλ᾽ ἴφθιμος, ἐπειὴ πολὺ φέρτερός ἐστι. .. μος» η 

Τὸν ὃ ἡμείβετ᾽ ἔπειτα βοὴν ἀγαθὸς Διομήδης" 
- / - 

Ναὶ δὴ ταῦτά γε πάντα, γέρον, κατὰ μοῖραν ἔειπες. 

᾽Αλλὰ τόδ αἰνὸν ἄχος κραδίην καὶ θυμὸν ἱκάνει' 
δ / [α α πι ’ 5 / 

κτωρ γάρ ποτε φήσει, ἐνὶ Τρώεσσ᾽ ἀγορεύων, 
Τυδείδης ὑπ᾿ ἐμεῖο φοβεύμενος ἵκετο νῄας. 
Ὥ 9 κ λή . ΄ / ε) - θ ’ 

ς ποτ απειλησει τοτε μοι χανοι ευρσια νά ων. 

Τὸν δ᾽ ἡμείβετ) ἔπειτα Περήνιος ἱππότα Νέστωρ" 
/ .{ π 

”"Ωμοι, Τυδέος υἱὲ δαΐφρονος, οἷον ἔειπες ; 

Εἴπερ γάρ.σ᾽ Έκτωρ γε κακὸν καὶ ἀνάλκιδα φήσει, 

᾽Αλλ” οὐ πείσονται Τρῶες καὶ Δαρδανίωνες, 

Καὶ Τρώων ἄλοχοι, µεγαθύµων ἀσπιστάων, 

Τάων ἐν κονίῃσι βάλες θαλεροὺς παρακοίτας. 
Φ ./ , , / ’ ο 
Ὡς ἄρα φωνήσας φύγαδε τράπε µώνυχας ἵππους 

Ξ -. ο 
Αὖτις ἂν ἰωχμόν' ἐπὶ δὲ Τρῶές τε καὶ Έκτωρ 
ι) -- 

Ηχῆ θεσπεσίῃ [βέλεα στονόεντα χέοντο. 
-- .. ο 

Τῳ δ) ἐπὶ μακρὸν ἄῦσε μέγας κορυθαίολος "Έκτωρ" 160 

Τυδείδη, περὶ μέν σε τίον Δαναοὶ ταχύπωλοι 

“Ἔδρῃ τε, κρέασί τ’, ἠδὲ πλείοις δεπάεσσι" 
- ’ ρε - 9 α 3} 3) / 

Νον δέ σ ατιµμησουσι γνυναικος αρ αντι τέτυξο. 

199. ἀφῆκε. Ἠπιεέ: απᾶ ἵπ λε πεχέ 
Ἠπε, καθῆκε, ὑπιπιῖςίζ. 

126. καταπτήτην. Φομο]. κατέπτηξαν, 
ἐφοβήθησαν. ὮῬεο Φο]πεῖά. Τιες. ἵη ν. 

145. εἰρύσαιτο. Επαδίαίμ. ἀντὶ τοῦ µεθ- 
ελκύσει, ἢ κωλύσει. 

1560. ἀπειλήσει. Ἀομο]. καυχήσεται, 
κοµπάσει. Όοπιραθ 11. Ἡ. 96. Φ. 161. 
ΤΠε νετρ ἀπειλεῖν 5ἰσπῖῇες, Ῥγορετ]γ, ἔο 
ἐἡγεαίεη, 5 ἵπ Π. ΔΑ. 161: ἔοπαο {ο ὑοασέ, 
ζο {αἰλ ὑἱᾳ:; απᾶ δοπιθίῖπιος αἱδο, {ο Όοιο, ἔο 
11οηπἱ8δ6, ας ἵπ Ψ. 865. 

162. ἕδρῃ. ἜΤ]ε προεδρία, οἳ ο]]εί βεαέ 
αἲ απ επίθτίαΙππεηέ, οΥ αἱ ραΡ]ῖο πιεείίησς, 

Ὢα5 οΠ6 οἱ ἴπο Πγδε ππατ]κ5 οἳ ἀῑςποίϊοπ 
απά τοδρεσί 4ΠΠοΟΠσ {Πο ἄπεεκςδ. Τ]μαί {Πο 
Β4Π16 41860 ννα5 {με 6356 4ΠΊΟΠσ {Πε ᾖενς, 
ἵ6 εγ]άεπί {γοπι ]μι]κο χὶν. δ. ΟΕ έἶιο οίπεν 
πΠατ]ς5 οἱ 5αρογ]ονΙϐγ Ἠεγα ππεποπεᾶ, 5εο 
οἩπ Π. Α. 468. Δ. 965.--πλείοιο. Ῥο]μο]. 
πεπληρωμένοις, γέµουσι. Ἐτοπι πλεῖος, 
1επς. 

109. γυναικὸς ἄρ᾽ ἄντι τετυξο. Ἐπρίαία. 
κερτομεῖ ἀντὶ γυναικὸς γενέσθαι τὸν Διο- 
µήδην, ἤγουν ἴσον γυναικί. Τ]ο νυ]σαν 
Ἰεοίίοη 15 αντετέτυξο. Ἠογπο Ἰαδ αντὶ 
τέτυξο, νλῖομ 15 ον] επί]γ {Ίε «ουτεσί τεά- 
Ἰηπσ, απᾶ βαπείιοποά ὮΥ Εδία(μῖας, εχοορίέ 
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Ν τς ν / ) κ ες τσ 32 - Έῤρε, κακὴ γλήνη, ἐπεὶ οὐκ, εἴξαντος ἐμεῖο, 
Πύργων ἡμετέρων ἐπιβήσεαι, οὐδὲ γυναῖκας 166 
”Αξεις ἐν νήεσσι πάρος τοι δαίμονα δώσω. 

Ὃς φάτο' Τυδείδης δὲ διάνδιχα µερμήριξεν, 

ἵππους τε στρέψαι, καὶ ἐναντίβιον µαχέσασθαι. 
Τρὶς μὲν μερμήριξε κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμόν’ 

Τρὶς ὃ) ἄρ᾽ ἀπ᾿ Ἰδαίων ὀρέων κτύπε µητιέτα 2εὺς, 170 
Σῆμα τιθεὶς Τρώεσσι, µάχης ἑτεραλκέα νίκην. 
ο ον / ή) 9 Σ./. Εκτωρ δὲ Τρώεσσιν ἐκέκλετο, μακρὸν ἀὔσας' 

Τρῶες, καὶ Λύκιοι, καὶ Δάρδανοι ἀγχιμαχηταὶ, 
᾿Ανέρες ἔστε, φίλοι, μνήσασθε δὲ θούριδος ἀλκῆς. 

Γιγνώσκω ὃ, ὅτι µοι πρόφρων κατένευσε Κρονίων 17: Ἱ ὧι 
- . . - -- 

Νίκην καὶ µέγα κῦδος, ἀτὰρ Δαναοῖσί γε πῆμα. 

Νήπιοι, οἳ ἄρα δὴ τάδε τείχεα µηχανόωντο, 

᾽Αβλήχρ’, οὐδενόσωρα" τάδ οὐ μένος ἀμὸν ἐρύξει' 
ο να σο Ἄ 5 Ἱά 9 / Ιπποι δὲ ῥέα τάφρον ὑπερθορέονται ὀρυκτήν. 
᾽Αλλ” ὅτε κεν δὴ νηυσὶν ἐπὶ γλαφυρῇσι γένωμαι, 180 

Μνημοσύνη τις ἔπειτα πυρὸς δηΐοιο γενέσθω, 
ς 9 -- Ε) / / ον 9 ε) 
Ὡς πυρι νηας ενιπρΊσω» κτεινω δὲ και αυτους 

Λ ῃ Ν 9 2 ἕ / ο ΑΚ ος 
ῥργειους παρα γνηυσιν., ατυςοµενους υπο καπνῳ. 

Δ ῴ Ν 0 »/ ’ / . 
Ως εἰπὼν, ἵπποισιν ἐκέκλετο, φώνησέν τε 

Ἔάνθε τε, καὶ σὺ Πόδαργε, καὶ Αἴθων, Λάμπετε δῖε, 196 
- λ ὃ Ν ε) , δ άλ λλ ν Νῦν µοι τὴν κομιδὴν ἀποτίνετον, ἣν µάλα πολλὴν 

᾿Ανδρομάχη, θυγάτηρ µεγαλήτορος ᾿Ἠετίωνος, 

ιαῦ ια ασοεπίύ οἱ ἴμο Ῥτεροβίίοη 5]ου]ά 
Ῥα {Ἡποννη Ῥασ]ς οη αοσοοιπό οἱ λε απᾶ- 
ΒἰΤοΡΠθΘ. Ῥε6 4150 οἨ ν. 200. 

164. κακη γλήνη. ἈῬομο]. ασθενὴς 
κόρη ἢ κακὺν θέαµα, γλήνη γὰρ καλεῖται 
ἡ τοῦ ὀφθαλμοῦ κόρη. Οοπιραχο Ἡ. 5. 
494. 

166. δαίµονα δώσω. Τ]ε βολο]αξί 5ρ- 
Ρ]65 κακόν.---Ύαἱε]αιερτ οΏδετνες οἨ Εππ1ρ, 
ἨΠρρο].809:---Βου5 ἐπ]θίῖς, εἶτε {οτίέαπα τηλ], 
8έι οπ]ατη]ία5, φιιῶ ποδῖς οὐέιπφῖέ ποπ πε 
Λιπιΐπα, Πγεφιεπίο ἀῑοϊίμγ δαίµων, μέ Ἠο- 
ΊΊΕΥΟ, αἷο αἰῑῖ. Ὀεο αἶδο ἸΜπξδσταγο αἆ ἴοο, 
Τη α]αδίγαοηπ απο οἵίεᾶ, ΒοΡρΗ. (4. 6Ο. 
1557. Επτῖρ. Ῥμωῃ. 1667. Α]οεςί. 577. 957. 
Ἐπδίες οπ ΑτδίορΗ. Ῥ]αί. 6. Ιηβδίαπσοθ 
νη]] {ποαιιεπ{Ιγ Ῥο πιεῦ πν] ἵπ Ἠοπιογ, 
Όοπιρατε Ὦ. Ῥ. 98. Ο. Ὅ. 201. Ίπ ἴῑια 
Ῥτεδεηί Ἰηδίαπςς, {Ποισῃ {ιο ν/ογά ἴ5 τιβδεά 
ΠπάθβπΙΜεΙγ 5 δια], Ὠεαίι ἵδ ενιἀεπί]γ 
Ἰηζεπάσαά. 

168. ἵππους τε στρέψαι. Τ]ε αἰίογπα- 
ὤνε, ἢ μὴ στρέψαι, οἳ ννλ]ο] χε ΟΠΙΙ5ΦΙΟΠ 
Ιηᾷ]σαίες5 {Πο ναχτΙογ΄5 εχίτετηο αρ]ίαίῖοη, 
ππαδί Ῥο 5αρρ]1εᾶ, 

178. ἀβληχρά. Ῥε]μο]. ἀσθενῆ. Θ6ε 0Ἠ 

Ἐπδίωί. οὖδε- 
Του 

ΤΠ. Ἐ. 9857.--οὐδενόσωρα. 
μιᾶς ὥρας, ὅ ἐστι φροντίδος, ἄξια. 
ἅπαξ λεγομένη. 

181. μνημοσύνη γενέσθω. Τμαξ15, µνη- 
σώμεθα. 

199. ἨΓο]{ τε]εοίς {5 νειβο 45 51Ρεί- 
Ώποις. 16 15 πναππςρ 1η βενεγα] Μ 95. 

185. Ἐάνθε τε, καὶ σὺ Πόδαργε, κ.τ.λ. 
ΤΈμαγο Ἠανε Ῥοεπ ογ]]σς Υπο Ῥ]αππο {ἐς 
ΠΙΑΠΠΟΥ, Ιπίχοᾶιςσεᾶᾷ ὮΥ ἨΟΠΛεΥ, απᾶ οορῖεᾶ 
ὮΥ Υ]πσ]!, οἱ πια]Ίπσ α Ἠετο αἀάτεξς Ι5 
4ἴδοοπχδε {ο Ἠΐ5 Ἠουςδθβ. Ἱπ 4ϊπ. Χ. δ58. 
Μεσεπ{ῖβ 8ρεα]«5 {ο 15 Ἠουβε ΙΠ {Πθ βαπ16 
ΠΙΑΏΠΕΣ 35 ἩΗεσίογ ἆ4οθ5 Ἠθετθο. Απάὰ πο- 
Επσ οππ Ῥο πιογο βρ]π]εᾷ απᾶά αΠοοίῖπρ 
ματ. 5 οπλβίαδῃ, οἳ ἨΗεοίου, Ὢο, 1ῃΠ 
ἴπο (παπεροτί οἱ 115 Ίου αἲ λα αἰσλί οἳ 
Ῥϊοπιεά Βγίπςσ Ῥεΐογε Ἠΐπα, Ῥτεα]κ5 οιό 1πίο 
{μῇ5 αροβίτορ]ο {ο 15 ἨοΥ56Β, 45 ο 15 ρι- 
βηῖης. ῬΟοΡΗ. Ίπ ονᾷεν {ο αοσοιπέ {ος 
Ένα νετ) 1π έμο ἆπα], ἴ]ιο {οαχ ἨοΥβθες πας 
Ῥε εοπιρίπεά {Πίο νο ῬΡαῖν5. Θεθ ΟΠ 1. Α. 
567. ΑοπΙ]ες αἱξο Ὠαά α Ἰου56 παπιοἆ 
Χαπίιης (11. . 400), Μοπε]ααβ οης παπιεᾶ 
}αἀάαγόμδ, απᾶ ΑΡΑΠΙΕΠΙΠΟΠ ϱ0πΠ6 οα]]εά 
4μσε(Ψ. 295). 
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Ὑμῖν πὰρ προτέροισι µελίφρονα πυρὸν ἔθηκεν, 
Οἶνόν τ᾽ ἐγκεράσασα πιεῖν, ὅτε θυμὸς ἀνώγοι, 
Ἡ .) ο α{.. / 5 θ ὰ ν , 1” 5 

εμοι» ος περ οι σα ερος ποσις ευχοµαι ειναι. 190 

᾽Αλλ) ἐφομαρτεῖτον καὶ σπεύδετον, ὄφρα λάβωμεν 
. (ὸ , - - / » Ν [ή 
Ασπίδα Νεστορέην, τῆς νῦν κλέος οὐρανὸν ἵκει, 

- ] 

Πασαν χρυσείην ἔμεναι, κανόνας τε καὶ αὐτήν' 
α) .. 

Αὐτὰρ ἀπ᾿ ὤμοιϊν Διομήδεος ἱπποδάμοιο 
Δαιδάλεον θώρηκα, τὸν Ηφαιστος κάµε τεύχων. 

Εἰ τούτω κε λάβοιµεν, ἐελποίμην κεν ᾿Αχαιοὺς 
Αὐτονυχὶ νηῶν ἐπιβησέμεν ὠκειάων. 

ὀ ” 9, οἱ ον . / ν , 4 
Ὡς ἔφατ ευχόμενος' νεµέσησε δὲ πότνια Ηρη, 

Σείσατο ὃ εἰνὶ θρόνῳ, ἐλέλιξε δὲ μακρὸν Ὄλυμπον' 
Καΐ ῥα Ποσειδάωνα, µέγαν θεὸν, ἀντίον ηὔδα" 200 

ο! 2 Ὢ πόποι, Ἐννοσίγαι εὐρυσθενὲς, οὐδέ νύ σοί περ 
Ὀλλυμένων Δαναῶν ὀλοφύρεται ἐν φρεσὶ θυμός: 
Οἳ δέτοι εἲς Ἑλίκην τε καὶ Αἰγὰς δῶρ᾽ ἀνάγουσι 

Πολλά τε καὶ χαρίεντα" σὺ δέ σφισι [βούλεο νίκην. 
ΕΙ / . ἐθέλ ϱ/ - 2 9 
ἵπερ γάρ κ ἐθέλοιμεν, ὅσοι Δαναοῖσιν ἀαρωγοὶ, 

- 3 ’ -- 

Τρῶας ἀπώσασθαι, καὶ ἐρυκέμεν εὐρύοπα Ζην’, 
- . - 

Αὐτοῦ κ᾿ ἔνθ ἀκάχοιτο καθήµενος οἷος ἐν 1δῃ. 

Τὴν δὲ μέγ ὀχθήσας προσέφη κρείων Ἐνοσίχθων' 
[ὁ, 5 9 - Ν - ” 

Ηρη απτοεπὲς, ποῖον τον μῦθον ξειπες 

Οὐκ ἂν ἔγωγ᾽ ἐθέλοιμι Δὰ Κρονίωνι µάχεσθαι 210 
ε ” 

Ημέας τοὺς ἄλλους, ἐπειὴ πολὺ φέρτερός ἐστιν. 

ὋὩς οἳ μὲν τοιαῦτα πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον. 
- .» ο ε) - Ἄι «4 ’ ’ ”’ 

Τῶν ὃ, ὅσον ἐκ νηῶν ἀπὸ πύργου τάφρος εεργε;, 

188. ὑμῖν πὰρ προτέροισι κ.τ.λ. Τα 
15, ὑμῖν πρότερον παρέθηκεν ἢ ἐμοί. Τε 
ΒΡΡΕΑΥ5 {ο Ἠανε Ῥεεπ {πε οπδίοπι οἳ {πε 
ννες {ο ππθεί ἰπεῖν ἨἩαςραπά5 οἩ {]εῖγ τε- 
{ατη {γοπι {πο Ῥαθΐ]ε, απἀ, ]οοβῖπς {πε Ἠοσ5ε5 
{τοπα {πε οἹατῖοξ, {ο σῖνε {πεπη {Πεῖγ ΡΤο- 
γεπἀεσ. Ἠεπεοο Απιρημισιεε ππγοΚες {ο5ε 
οἳ Νερίαπο Ιπ ΑΡοῇοΠ. Ἠμοά. ΤΥ. 1970. 
Τὲ 56εΠῃ5, αἱδο, ἔγοπι {Πὶ5 Ραξ-ασο, ἐ]λαῦ οοτΠ. 
ου ν]εαί, 5ίθερεά ἵπ νήηθ, ννα5 ρῖνεη ἃ5 ἃ 
πι (11ος {οοά {ο {ανοιτῖέο Ἠουβεςδ; απ]εςς 
Ιπάεεά, α5 {Ἴχεγο 15 ΤΕΑΞΟΠ ἴο Ῥεβενε, Υ. 
189. 15 «ραγῖοιβ. 

192. κανόνας. ΤΠπεςο πεγε ἔννο τοᾶς οἳ 
ν;οοᾶ ος πιθία], νπ]οὰ γεασλεά αογος5ς ἴθ 
βΠΙε]ά, απάἁ 5ετνεά α5 Ἠαπά]ες5. Ῥεο ΤΙ. Ν. 
407. Επδίαίμ. ῥάβδους τινὰς ἀναφορέας 
τῆς ἀσπίδος, τορευτοὺς ἴσως ὄντας, καὶ ὡς 
εἰπεῖν κανονωτούςο. Ίπ Ἰαίες αρε5, ία 
5Π1ε]ά ἵνας Ῥογπε ὮΥ α ποτε σοπιπηοᾶῖΙοα5 
Ἠαπά]ε, νν]]ο] οοηβὶςίεά οἳ απια]] Ῥατβ 
Ρἰασεὰ Ἀογο5ς εαο] οίμεσ, ἵπ {ἐῑπε {ογπι ο 
{πε Πείθεν χ; απά οα]]εά ὄχανον, ἴτοπι ἔχω, 
ἔεπεο. 3εθ Ρος, 1. 10. 

196. δαιδάλεον θώρηκα, κ.τ.λ. Τπεςε 
νεγθ ἴ]πο αὐπις ἐ]ιαί Ώϊοππεά γεσεῖνεὰ ἔποτα 
ἰαπσοιβ, απά α Ρτῖζο ΝοτίπΥ οἳ Ηεοίου, 
Ῥεΐπᾳ, α5 νε αγε {ο]ά ἵπ Τ. 7. 256, οπίῖτε]γ 
οἱ ρο]ἀ. Ἰ ἆο ποξ τεπιεπινες ΔΠΥ οίμες 
Ρίαςε γνεγο {]ιε 5]]ε]ά οἳ Νεαρίον 15 οε]ο- 
Ῥγαίεά Ὦγ Ἠοππεγ. ῬοΡΕε. 

909. ΠΗε[ίοε απᾶ «ἄῑφω νγετε νο οἶεῖες οἳ 
Ασλαῖα, ἵπ ννηῖοι {νε πνοτςΠῖρ οἳ Νερίαπε 
γης Ρατίϊοπ]ατ]γ αἰζεπάεά {ο. Τπετε ννας 
αποί]ετ ἄνσα ἵπ Ἐπροαα. Ῥεε ΒΗΑΡο, ΥΤΠΙ. 

Ρ. 266. ΙΧ. ρ. 279. εὰ. (88. 
909. ἁπτοεπές. δευεγε ἵπ 8ρεεοι. Ἑτ- 

βἰαίἩ. δηλοῖ τὴν καθαπτοµένην ἔν ἔπεσι 
καὶ ὑβριστικήν. Ίε ατε γαίμεν Ἰπο]ῖπεα, 
Ἰονενεγ, {ο Ῥνείεγ ἀπτοεπὲς, ΙΕ {με 5οξέ 
Ῥτεαί]ίης ; Ἱ. 6. θο[ᾷ ἵπ ρεσοίν, Ίτοπι α Ρτῖο. 
απά πτοξω. Ἠεγπο τείαίηπ5 {με αθρὶγαίε, 
{ου νήσο] ἔπε ααἰΠπογῖϐες ΡργεναΙ]; Ῥαέ {Πε 
βεη5ο ἶ5 ἵπ {Ἀνοιν οἱ ίμε οίπεν τεαάϊης, 
νιἨ]ῖο]ι 15 45ο ποί πηλοαί 5αΡροτί. 

919. ὕσον ἐκ νηῶν κ.τ.λ. Εαδιαίμιας 
ππάετδίαπάς {Πῖς ο{ ἴπε 5Ρασε Ῥείνεεῃ {πε 
ἀῑίοὮ απά {πε υγ], π Πιο Ἰαά Ῥδεη 90Π- 
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Πληθεν ὁμῶς ἵππων τε καὶ ἀνδρῶν ἀσπιστάων 
Εἱλομένων' εἴλει δὲ θοῷ ἀτάλαντος Αρηϊ 215 

Ἔκτωρ Πριαμίδης, ὅτε οἱ Ζεὺς κῦδος ἔδωκε. 
ον ΄ ο ος ἳ ” 5 λέ -- ». 

Καὶ νύ κ᾿ ἐνέπρησε πυρὶ κηλέῳ νπας ἔἴσας, 
ο / 

Εἰ μὴ ἐπὶ φρεσὶ θῆκ᾽ ᾽᾿Αγαμέμνονι πότνια Μρη, 
σα - - 5 

Αὐτῷ ποιπνύσαντι, θοῶς ὀτρῦναι Αχαιούς. 

Ῥη ὃ’ ἰέναι παρά τε κλισίας καὶ νῆας ᾿Αχαιῶν, 220 

Πορφύρεον µέγα φᾶρος ἔχων ἐν χειρὶ παχείμ 

Στῆ ὃ ἐπ᾽ Ὀδυσσῆος μεγακήτεϊ νηϊ µελαίνῃ, 

Ἡ ῥ’ ἐν µεσσάτῳ ἔσκε, γεγωνέµεν ἀμφοτέρωσε, 
᾿Ημὲν ἐπ᾽ Αἴαντος κλισίης Τελαμωνιάδαο. 

Ἠδ) ἐπ᾽ ᾽Αχιλλῆος, τοί ῥ' ἔσχατα νΏῆας ἐΐσας 225 

Εἴρυσαν, ἠνορέῃ πίσυνοι καὶ κάρτεῖϊ χειρῶν. 
᾿Πῦσε δὲ διαπρύσιον, Δαναοῖσι γεγωνώς' 

Αἰδὼς, ᾿Αργεῖοι, κάκ᾽ ἐλέγχεα, εἶδος ἀγητοὶ, 

Πῆ ἔβαν εὐχωλαὶ, ὅτε δὴ φάµεν εἶναι ἄριστοι, 
/ 

Ας, ὁπότ᾽ ἐν Λήμνῳ, κενεαυχέες ἠγοράασθε, 

"Ἔσθοντες κρέα πολλὰ [οῶν ὀρθοκραιράων, 
- 

Πίνοντες κρητῆρας ἐπιστεφέας οἴνοιο, 
{ας ”/ ..ε ΄ ὃ , ια] 

Τρώων ἄνθ) ἑκατόν τε διηκοσίων τε ἕκαστος 
- / 

Στήσεσθ᾽ ἐν πολέμῳ: νῦν ὃ οὐδ ἑνὸς ἄξιοί εἶμεν 
ἁ / -- . / |) / 

Ἐκτορος, ὃς τάχα νῆας ἐνιπρήσει πυρὶ κηλέῳ. 

Ρίνιοίεᾷ Ίπ {Πε Ἰαΐο έτασο. Τ]εγο γγη5 4ἱ5ο 
αποίΠασ 5ρασθ Ῥεμ]πά έ]ε σνα]], ἵπ {γοπί οἳ 
{πε 8Η1Ρ8, ὉΥΙΟἩ, ας 16 56οπ15 {γοπι ν. 920, 
88 86ο ογοννἀεᾶ. Ἠεγπο ἰλετείοτο Ῥτο- 
Ροβ65 {ο τεβδά ἐκ νηῶν πύργου τ’ ἄπο, 8ο 
85 {ο Ἰπο]αάο {πο ν/ηο]ε επἰγεπο]πἹθη{, 

222. μεγακήτει. ΙΠΩΠΕΊΦΕ: ἴτοπι κῆτος, 
α ωλαίε. Τμετε ἵδ 8 βἰππί]αῦ ΑΠΑΙΟΡΥ 1π {μα 
οοπιροβί6ῖοπ οἱ {πε οἶαθ5 οἱ γνογάς ποβῖσεά 
οἩ Τ. Α. 5]. Θεο Ηεπιδίετ]ἡαῖ5 οἩ ]μποίαη, 
Τ. 1. Ρ. 199. 

224. ἡμὲν ἐπ᾽ Αἴαντος κ.τ.λ. Ία 
Ίεαγπ ἔτοπα Ἠεπος ἴ]ε Ιπαθίοη οἱ ἐ]ιο 51η1ρ5 
οἳ Ὄ]γεῬες, Αε]ί]]ε5, απά Α]ακ. ὮΤ]ε νο 
Ἰαΐΐέετ, Ῥεῖης {ἴ]α βίγοησοςῦ Ίθγοος οἱ {ἐἶια 
ΒΥΤΩΥ (ν. 2926). ννετο Ρ]αςαᾶ {ο ἀθίεπᾶ εἰί]μον 
οπά οἱ ἴ]ο Πεεί, α5 πιοδί ορποχίοιβ {ο {λα 
ΙΠΟΙΥΒΙΟΠ5 οὗ βαγργῖ565 Οἱ {ιο 6ΠΕΠΙΥ; απά 
Ὄ]ψεςες, Ὀείπρ έλε αὐ]εςδί Ἠεαά, ννας αἱ]οίίοά 
Ώνα π]]άἆ]ε Ῥ]ασθ, 45 ΠΙΟΥΟ βαΐθ απά 60ΠΥΕ- 
π]εηῦ {ο {πε οοαποῖ], απά {λαί Το πη]σΠέ Ῥο 
ΏΕΑΓΕΣΥ, 1{ ΑΠΥ ΕΠΙΕΥΕΠΟΥ τεφαϊγεὰ Ἰ]5 α- 
νῖσα. ῬορΕε; {οπι Ἐπαδία(μία5 απᾶά Βροή- 
ἆθωας. Ῥοί]μ Ἠσγε, Ἠοίγενογ, απᾶ 1π ΠΠ. Λ. ὅ, 
Ώπαο Ίαηραασε οἳ ἨΠοπιεγ πιαδέ Ὦθ οοηβἰἀεγεά 
38 α Ῥο]ά απά ροείσα] γροτρο]ε; αἲ Ἰεαδί, 
15 νε ατα {ο απάογδίαπά ὮΥ 16 λα Ασα- 
ΙΠΕΙΗΠΟΠ Ίνας Ἠεατά αἱ Ῥοί] εχίγοπη]ες οἳ 
ειπε Πεεί, ννηῖο] νγου]ά Ιπο]αάς α 8Ρρασο οἳ 
ΠΘΑΣΊΥ βὶκ παῖ]εβ εΔ0Ἡ ΊνΑΥ, ἴἶια ἀῑδίωπος 

25356 

{οπ1 ἐπ Ἠ]ιοδίθλη {ο ἴ]ο βίσοραπ ΡΥΟΠΙΟΠ- 
{οΥΥ Ῥείπσ αθοαῦ {πνε]να. ὤθε Ἡ/ουςΒ 12ε- 
φογέρίίοη οἱ ἔλιε Τγοαᾶο. Τ11θ ννανῖπρ, ἴπεγθ- 
{οτα, οἱ έλο ριχρ]ε τοβθ, ἵπ ογάθν {ο ραῖπ 
αἰἰεπίΙοη, ν/Δ5 πο 1658 ηΘΟΘΒΡΑΣΥ οη αοσοοιηό 
οἱ ἐα εχίεπῖ, ἔλαπ {ο οοΠ/{ΒΙΟΠ, οἱ ἐ]μλα 
ΑΤΠΑΥ. ΤΗϊ6 απά {ο Ώννο {ο]]οννίπρ πες 
4γθ νναηί]ης 1π 0Π6 ΟΥ ἐπο Μ98., απά {Πεγ 
Ώγα πιατ]κοὰ νν] αδἰετῖς](5 ὮΥ Ἠογπο. 

22. διαπρύσιον. Φεθ Ἰεχ. Ῥεπί, αν. 
πι 2ος. 

950. ὁπότ᾽ ἐν Λήμνῳ. Ῥεῖ]. ἦμεν. ΤΠϊβ 
ΟΟΟΙΥΥΡΠΦΘ γνΑ5 ῬΥενΙοβ {ο {Πο αοὐῖοι ος 
ἴπο Τα. ΘΕΝΟΓΑΙ Ιπβδίαποθβ οἱ «Παηρε οξ 
Ῥετροη, οἱπ]ί]αγ {ο {Πα 1η {15 Ῥαβδαρο, πανε 
Ῥθεπ. αἱγοπᾶγ ποβῖσεᾶ, ὮῬεθ οἩἳ 1]. Δ. 906. 
Ὦ. 978. απιᾶ εἰδεν]οτο. 

293. ἐπιστεφέας οἴνοιο. Ῥε]μο]. πλήρεις. 
ὧρο οἩ Τ]. Α. 470. 

990. ἄνθ᾽ ἑκατὸν στήσεσθ᾽. Ἠ)οιζᾶ εἰαπᾶ 
ἠπδίεαᾶ οἱ α Ππιάγεᾶ : 1. 6. Νοι]ά Ὦο θα αἶνα- 
Ἰεπέ {ο α Ἠαπάτεά. Τ]α οχκργεββῖοη στῆναι 
ἀντί τινος 5 ΡΤοΡετΙγ αΡρρ]ιεά {ο ρεϊφλίς. 
Τὲ 15 Ἠεγο ΘΥΠΟΠΥΠΙΟΙ5 νΠίῃ ἄξιος εἶναι, ἵπ 
ἔλθ ποχέ νεγ»ο, απᾶ Ἠενυά. ΥΤ1, 104. ΟΌοπι- 
Ῥατο 8αρτα ν. 1609. 1. 116. Α. 514. ὅ, 76. 
απᾶ εἸδον]οτοα. 

290. οι απά οἱπατς, αἴτετ Ατβίαν- 
ενας, «απος] ἐμῖ5 νειθε ; νν]]οἩ 4ΡΡΕΔΥΡ {ο 
ν9 Ἱπίεγρο]αίεά ἔγοπα ν. 216. 

5 



258 ΟΜΗΡΟΥ ἼλΛΙΑΔΟΣ ϐ’. 

- - . 

Ζεῦ πάτερ, ἦ ῥά τιν ἤδη ὑπερμενέων [βασιλήων 

Τῇδ᾽ ἄτῃ ἄασας, καί µιν μέγα κῦδος ἀπηύρας; 

Οὐ μὲν δή ποτέ φηµι τεὸν περικαλλέα [ωμὸν 
Νηϊ πολυκληΐδι παρελθέµεν, ἐνθάδε ἔῤῥων, 
ϱ)  ] - - 

Αλλ᾽ ἐπὶ πᾶσι βοῶν δημὸν καὶ μηρί ἔκῃα, 240 

Ἱέμενος Τροίην εὐτείχεον ἐξαλαπάξαι. 

᾽Αλλὰ, Ζεῦ, τόδε πέρ µοι ἐπικρήηνον ἐέλδωρ' 

Αὐτοὺς δή περ ἔασον ὑπεκφυγέειν καὶ ἀλύξαι, 
Μηδ οὕτω Τρώεσσιν ἔα δάµνασθαι ᾿Αχαιούς. 

Ὃς φάτο' τὸν δὲ πατὴρ ὀλοφύρατο δακρυχέοντα, 

Νεῦσε δέ οἱ λαὸν σόον ἔμμεναι, οὐδ ἀπολέσθαι. 
Αὐ / δ ε Ν τ Ν ὴ -- 

υντικα αιετον τικε» τεΑλειοτατον πετεηνωγν. 

Νεβρὸν ἔχοντ᾽ ὀνύχεσσι, τέκος ἐλάφοιο ταχείης' 

Πὰρ δὲ Διὸς Ώωμµῷ περικαλλέὶ κάββαλε νεβρὸν, 
” ς 
Ένθα πανομφαίῳ Ζηνὶ ῥέζεσκον ᾿ Αχαιοί. 250 

Ν - Οἳ δ) ὡς οὖν εἴδονθ', ὅτ᾽ ἄρ᾽ ἐκ Διὸς ἤλυθεν ὄρνις, 

Μαλλον ἐπὶ Τρώεσσι θόρον, µνήσαντο δὲ χάρµης. 
η ϱ) ”/ -- λλῶ ας 

νθ’ οὔτις πρότερος Δαναῶν, πολλῶν περ ἐόντων, 
. 

Εὔξατο Τυδείδαο πάρος σχέµεν ὠκέας ἵππους, 

Τάφρου τ᾽ ἐξελάσαι, καὶ ἐναντίβιον µαχέσασθαι’ 205 

᾽Αλλὰ πολὺ πρῶτος Τρώων ἕλεν ἄνδρα κορυστὴν, 
Φραδμονίδην ᾿Αγέλαον' ὃ μὲν φύγαδε τράπεν ἵππους" 
Τῳῷ δὲ µεταστρεφθέντι µεταφρένῳ ἐν δόρυ πῆξεν 
” Ν Δ .. / ” Ώμων μεσσηγὺς, διὰ δὲ στήθεσφιν ἔλασσεν' 
/ - 

Ὄριπε ὃ ἐξ ὀχέων, ἀράβησε δὲ τεύχε ἔπ᾽ αὐτῷ. 260 

Τὸν δὲ μέτ᾽ ᾿Ατρεΐδαι, Αγαμέμνων καὶ Μενέλαος) 
- - . 

Τοῖσι ὃ ἔπ᾽ Αἴαντες, θοῦριν ἐπιειμένοι ἀλκήν' 
- . - 

Τοῖσι ὃ ἔπ᾽ Ἰδομενεὺς, καὶ ὁπάων Ἰδομενῆος 

Μηριόνης, ἀτάλαντος ᾿Ενυαλίῳ ἀνδρειφόντῃ: 
Τοῖσι ὃ ἔπ᾽ Εὐρύπυλος, Ἐὐαίμονος ἀγλαὸς υἱός' 

2059. ἔῤῥων. Ῥελο]. ἐπὶ φθορὰν παρα- 
γενόμενος. 

240. δημὸν καὶ µηρία. Τ]ηαῦ 15, ρίπφμῖα 
Ίεπιογα; αἩ Ἠεπάίαάγβ. Ῥο Υπ. ἄεους. 
ΤΙ. 1932. ραΐεγὶς {ἴδαπιις εἰ αιγο, {ος Ραζεγῖς 
αιιγεῖς. 

2495. αὐτούς. Τ]αί 15, Πο «4 ο]ῇοος. 
247. αὐτίκα ὃ’ αἰετὸν ἦκε, κ.τ.λ. -ττ- 

ΡΙ{εΥ, προη {πο Ῥγαγετς οἳ ΑσΑΠΙΟΠΙΠΟΠ, 
5οπά5 απ ΟΠΙΕΠ {ο επεοπγασο {ο ἄΓθεΙ. 
ΤΈΠε αρρΗσαίῖοη οἳ 115 οὐγίοις :---ἴπε οεασ]θ 
βἴσπ]παά Ἠεσείος, ἴπα {αν ἀεποίεά (πε Γεαχ 
Ἀπᾶ Ἠϊσηί οἳ ιο ἄνοαεῖκ, ν/μΙοἩ, Ῥεῖΐης 
ἀτορί αἲ ἴ]ιο αἰίαν οἳ ;αρίετ, 5Ποννεά ἐπαῦ 
{πεγ πνοα]ά Ῥε βαγεᾶ Ὦγ ἴ]ε Ρτοίεσίῖοη ο 
{μαί ροᾶ. Ἔπο ποτά πανομµφαῖος, 845 
Ῥπδίαθήτς, Ία5 α στεαί βἱσηΙβοαπογ ἵπ {15 
Ῥ]ασθ. Τμο ἄπτεεκς, Πανίπσ ]αδί τεοεῖϊνεά 

26056 

ἐΠῖβ ἹαΡΡΥ οπΊεπ Τγοπα «Γαρίΐεσ, πδγο ο/ε- 
Ίπσ οΡ]α{ίοη5 {ο Ἠϊπι ππάεχ {πε Πέ] οἳ {ια 
1παίλεν οί Ογασίε. Υσ Ἰα5 α βπο Ιπῖ(ᾶ- 
Ποπ οἱ 5 Ῥαξξασε, Ῥαύ ἀϊνεγβδίπεά νη(τ 
ΤΙΑΠΥ πηοτς οἰγοππηδίαησθς, πἨεγε Το π]α]ε5 
ο αίιτπα 9ου α ΡτοᾶΙσγ οἱ {πε Ἰ]κο παίατα 
{ο εποοιγασο {πο Ἰμαῦπς: Απ. ΧΤΠ. 947. 
Ί/απιφιο φοίαπε γαῦγα Γιῖτις οΓοτῖ αἷε αὖ 
αίλγα, δο. Ῥορε. Ο{ ἴλε νετο ῥέζειν, 
φαογίῇσατε, 1π Υ. 250, 568 οἩἨ ΤΙ. Α. 147. 

26]. ὄρνις. «Απ οπιοη. Ἅεο ποίθ5 ΟΠ 
ΦοΡΗ. 24. Τ. 69. {49ςο]μ. Τπευ. 694, Ῥεπέ, 
αν. ΡΡρ. 11. 449. 

955. οὔτις πρότερος Τυδείδαο. 36ε 0Ἠ 
ΤΙ. Α. 647. 

962. ἐπιειμένοι ἀλκήν. Θεε οἩ 1]. Α. 
149. 



ΟΜΗΡΟΥ ἼΙΛΙΑΔΟΣ ϐ.. 

Τεῦκρος ὃ' εἴνατος ἦλθε, παλίντονα τόξα τιταίνων 
ο 

Στη 

259 

ἄρ᾽ ὑπ Αἴαντος σάκεϊ Τελαμωνιάδαο. 

Ἔνθ' Αἴας μὲν ὑπεξέφερε σάκος, αὐτὰρ ὅγ ἥρως 
/ ή .. 

Παπτήνας, ἐπεὶ ἄρ τιν ὀϊστεύσας ἐν ὀμίλῳ 

Ῥεβλήκει, ὃ μὲν αὖθι πεσὼν ἀπὸ θυμὸν ὄλεσσεν, 270 

Αὐτὰρ ὃ αὖτις ἰὼν, πάϊς ὡς ὑπὸ μητέρα, δύσκεν 

Εἰς Αἴανθ” ὃ δέ µιν σἀκεὶ κρύπτασκε φαεινῷ. 
"Ἔνθα τίνα πρῶτον Τρώων ἕλε Τεῦκρος ἀμύμων:; 

Ὀρσίλοχον μὲν πρῶτα, καὶ Ὄρμενον, ἠδ' ᾿Οφελέστην, 
Δαίτορά τε, Χρόμιόν τε, καὶ ἀντίθεον Λυκοφόντην, 275 

Καὶ Πολυαιμονίδην ᾿Αμοπάονα, καὶ Μελάνιππον, 
Πάντας ἐπασσυτέρους πέλασε χθονὶ πουλυ[θοτείρῃ. 

Τὸν δὲ ἰδὼν γήθησεν ἄναξ ἀνδρῶν ᾿Αγαμέμνων 
Τόξου ἀπὸ κρατεροῦ Τρώων ὀλέκοντα φάλαγγας" 

-- ιν .] ” ΔΝ -”ν- ἵο Ν υθ .”’ . 

Στῆ δὲ παρ αὐτὸν ἰῶν, καϊ µιν προς μυῦον ἔειπε 3280 

Τεῦκρε, φίλη κεφαλὴ, Τελαμώνιε, κοίρανε λαῶν, 

Ράλλ᾽ οὕτως, αἴ κέν τι φόως Δαναοῖσι γένηαι, 
Πατρί τε σῷ Τελαμῶνι, ὅ σ’ ἔτρεφε τυτθὸν ἐόντα, 
Καί σε, νόθον περ ἐόντα, κοµίσσατο ᾧ ἐνὶ οἴκῳ' 
Τὸν, καὶ τηλόθ’ ἐόντα, ἐὐκλείης ἐπίβησον. 285 

/ 

Σοὶ ὃ ἐγὼ ἐξερέω, ὡς καὶ τετελεσμένον ἔσται" 

906. παλίντονα τόξα. ἈἙ]οπιπε]ά οἩἨ 
Αβομ. ΟΠοξρΗ. 156. Πγαπί τόξα παλίν- 
τονα αγσιδ, φιζ πογνὶ δοωῖς ποπ [ίσο 
εὐθύτονοι, τεοῖ Ἰεθαπί, σε ἵπ οοπίγαγίαπι 
Ῥαγίεπι έδο Ἰεσεύαπί. Ἠεβγομ. ὀπισθό- 
τονα, ἢ ἐπὶ θάτερα µέρη τρεπόµενα. 
ΑἰΠιβδ: [εοργοσα Μεῖα. 3εθ 8ἱ5δο Ὦ/εββε- 
Ίπρ οι Ἠοτοά. ΥΠ. 69; απᾶά οοπρᾶτο ΒοΡΗ. 
ΤΈγαςᾗ. 651. ΑΡο]]. Ἐ]οάᾶ. 795. Ῥετῃπαρβ 
ἔιο αἀ]οσίῖνο βΙπιρ]γ Ἱππρῆες {αί ἴπο εχ- 
ἐγοπη]έῖθ5 νγεγε ἑατηθᾶ η α οοηίγαςΥ ἀϊγες- 
Ποπ. Ἠεγπο οοηβίἆςτς 16 {]ιο Β4Π1ο9 α5 ἀγ- 
κύλα, καμπύλα, εὐκάμπεα. Ῥεο ΠΠ. Ὦ. 209. 
κ. 958. Τπεοοσν. Τάγ]]. ΧΙΙ. 66. ῥῬε]οί. 
εἰς τοὐπίσω τεινόµενα. Τε Ρ]αταὶ τόξα, 
Ἰηβίθιᾶ οἱ {ο βἱπρι]ατ, ἵδ πδιια]ὶ Ῥοίῃ ἵπ 
Ἠοπῃαγ, απᾶ 1π ἴπο Τγασϊο ΝΤΙ{ΟΥΒ. 

ϱΊ]. πάϊς ὡς κ.τ.λ. Επδίαίμῖας οἳ- 
β6:νθς ἰλαί Τεασετ, Ῥεΐπρ απ εχοα]]εηό 
416ΠεΥ, απά πβῖησ οπΙγ ο Ῥου, πγου]ἀ 
ποῦ Ὄθαυγ ΑΠΥ αΤΠΙΡ ἰΠαί νιοπἱά εποΙπΙΏας 
Ἠϊπα, απᾶ τεπάεγ Ἠΐπι Ίε5ς εχρεαϊίο ἵπ 5 
ΑΤΟἨΘΕΥ. Ἠοπιαχ, {ο 8εουτο Ἠϊπα {γοπη {πο 
ΕΠΕΠΙΥ, τερτεβεπίς Πϊπι α5 δίαπάΐης Ῥε]]πιά 
Έιε αἰ]ε]ά οἳ Α]ασ, απᾶ β]ιοοβπς ἔτοπα 
Ώεποςθ; απᾶ ἴπετο 15 α νψοπάεν{α] Ίθή- 
ἀθχπεβδςθ ἵηπ ἴπα αἴπη]ο, νν υνη]ο]ι Ίο Ἱ]- 
Ἰαβίναίος Ἠΐ5 τείτεαῦ Ῥεμιπά {ο βμ1ε]ά. 
ῬοΡΕ. 

281. φίλη κεφαλή. ΤΠ45 πβο οἱ κεφαλὴ, 
Ἰπ ιο ΒΕΠ5Θ οἱ Ά6Υ8ΟΠ, 15 ΥεΣΥ ϱΟΠΙΠΙΟΠ. 1π 

Ἠοππεγ. 966 ΤΠ. Π. 77. Σ. 114. Ψ. 94. 04. 
Α. 949. απά ϱδεν]μετο. Ρο Ριπᾶ. ΟΙγπιρ. 
γ.105. Ἐγαι.ΙΧ.δΙ. Ώμαπ. Υ. 11. ΧΤΙ. ὃ, 
Τη Όιε βοπϊρίανες, 2 Φαπῃ. Ἱ. 16. 1 Ἰ1πσς Π. 
99. Μαϊ. νΠ. 290. Ἰωα]κο κ. 68. Αοίβ αν], 
6. 0ο]. Π. 19. Τη ιο Β4Π1θ ΒΕΠ5ο κάρα Β 
πβεά ὮΥ ἴῑιο Τταρῖο ΙΝΥΙ(ΕΙΒ; 45 ἵηπ Βορῃ. 
σι. Ο. 606. 185. Απ 1. Ἐν. Οτοβί, 957. 
1974. Ἔτοαᾶ. 1091. Ὑιτρι] αἶδο επρ]ογ5 
ἰλο βαπηθ βΥπεσάοσ]ο ἵπ Π. ΤΥ. 964. οαρῖ- 
ἐἴδηια ἵπ]ωπία οαγ. 10 οοι]άἀ Ὦο ΒΟΝΝΗ, 
ΊΟΊΥΕΥΘΥ., ἐ]αῦ κάρα ἵδ ποῦ απ{γοαιεπ/]γ 
ΠΊΘΥΘ ΡΙΘΟΠᾶΡΠ1. 966 οἩ ΠΠ. Τ. 407; απᾶ οἳ 
ἴποα πνοτᾷ φόως, ἵπ {με ποχί πε, 568 οἨ ΤΙ. 
7. 6. 

984. νόθον περ ἐόντα. Ἐπδίαμίας οἳἨ- 
Β6ΥΥΕΡ {αῦ βριτίοιθ Ῥίτίλ νναθ πο ἀΐδστασα 
ΑΙΠΟΠΦ ἴἨο αποϊοηίβ, 35 ἴπθ Ἠσεχος [τε- 
ααοπ/{Ιγ {οο]ς ο οαρΏνοβ, ν/Ίοπι 11εγ 
χοσεῖνεά 5 ταεναγᾶς οἱ να]οατ, {ο {ειν 
Ῥαεάβ. Απά Ίνε Ἠεατ {μαί Τμοαπο, 1 γ]{α 
οἱ{ Απίεποτ, Ραῖᾶά α5 ΠΙΟ] αἰζεπίΙοη {ο 8 
Ἱ]]εριθππαία οΠΙ]άγεη, α5 8ἱο πνου]ά Ἰαγα 
ἆοπο {ο Ίετ οὔνπ (Ἠ. Ἑ. 76). ῬορΒΕ. 6ο οἨ 
1. Α. 114. Τειποςγ7 Ῥϊί]ι αἰδο γνας α5 Ἠϊσ]ι 
45 516Ἡ οοσ]ά Ῥε, Ῥεῖης {ια 5οη οἱ Τε]απιοπ 
Ὦγ ἩἨσοβίοπε, ἴ]ιε ἀααρΏίαχ οἱ Ῥτίαπι. Ασα- 
ΏΙΘΠΊΠΟΠ, ἨΟΜΘΝΟΕΥ, Ἱπιραίες 16 {ο Ἠϊπι 5 
α τερτοᾶβοἩ ἵπ Βορῃ, ΑΙ]. 1228. 

2805. ἐθκλείης ἐπίβησον. ῳῬσ]μο]. δόξης 
ἐπιβῆναι ποίησον. εθ οἩἨ 1], Β. 254. 
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200 ΟΜΗΡΟΥ ἸλΛΙΑΔΟΣ ϱϐ'. 

Αἴ κέν µοι δῴη Ζεύς τ᾽ αἰγίοχος καὶ ᾿Αθήνη 

Ἰλίου ἐξαλαπάξαι ἐὐκτίμενον πτολίεθρον, 

Πρώτῳ τοι μετ ἐμὲ πρεσρήϊον ἐν χερὶ θήσω, 
Η τρίποδ, ἠὲ δύω ἵππους αὐτοῖσιν ὄχεσφιν. 200 

Ἠὲ γυναῖχ’, ἥ κέν τοι ὁμὸν λέχος εἰσανα[λαίνοι. 

Τὸν ὃ) ἀπαμει[βόμενος προσεφώνεε Τεῦκρος ἀμύμων 

᾿Ατρείδη κύδιστε, τί µε σπεύδοντα καὶ αὐτὸν 
2 / ε) / ς! δύ ’ ΄ 
Οτρύνεις; ου μέν τοι, ὅση ὀύναμίς γε πᾶρεστι, 

Παύομαι, ἀλλ ἐξ οὗ προτὶ Ίλιον ὠσάμεθ) αὐτοὺς, 
Ἐκ τοῦ δὴ τόξοισι δεδεγµένος ἄνδρας ἐναίρω. 

Ὀκτὼ δὴ προέηκα τανυγλώχινας ὀϊστοὺς, 

Πάντες ὃ ἐν χροῖ πῆχθεν ἀρηϊθόων αἰζηῶν' 
Τοῦτον ὃ) οὐ δύναµαι [βαλέειν κύνα λυσσητῆρα. 

΄Η ῥα, καὶ ἄλλον ὀϊστὸν ἀπὸ νευρῆφιν ἴαλλεν 3900 

Ἔκτορος ἀντικρὺ, [βαλέειν δέ ἑ ἵετο θυµός. 

Καὶ τοῦ μέν ῥ ἀφάμαρθ". ὃ ὃ ἀμύμονα Γοργυθίωνα, 
Υἱὸν ἐὖν Πριάμοιο, κατὰ στῆθος βάλεν ἰφ' 

Τόν ῥ᾽ ἐξ Αἰσύμηθεν ὀπυιομένη τέκε µήτηρ; 
Καλὴ Καστιάνειρα, δέµας εἰκυῖα θεῇσι. 3056 

Μήκων ὃ ὡς ἑτέρωσε κάρη βάλεν, ἤτ᾽ ἐνὶ κήπῳ 

Καρπῷ βριθοµένη νοτίῃσί τε εἰαρινῇσιν' 
Ὃς ἑτέρωσ᾽ ἤμυσε κάρη πήληκι [βαρυνθέν. 

Τεῦκρος ὃ ἄλλον ὀϊστὸν ἀπὸ νευρῆφιν ἴαλλεν 

ἝἜκτορος ἀντικρὺ, [βαλέειν δέ ἑ ἵετο θυμός. 510 

᾽Αλλ” ὄγε καὶ τόθ᾽ ἅμαρτε' παρέσφηλε γὰρ ᾿Απόλλων' 
᾽Αλλ’ ᾽Αρχεπτόλεμον, θρασὺν Ἔκτορος ἡνιοχῆα, 

Ἱέμενον πόλεμόνδε, βάλε στῆθος παρὰ μαζόν' 
Ἠριπε ὃ ἐξ ὀχέων, ὑπερώησαν δέ οἱ ἵπποι 
Ὠκύποδες' τοῦ ὃ) αὖθι λύθη ψυχή τε µένος τε. 

989. πρεσβήϊον. Επδίαίμ. δῶρον τίµιον, 
ἤγουν τοῖς πρεσβυτέροις καὶ ἔντίμοις δι- 
δόµενον. Ἠεποα ΒΥΠΟΠΥΤΙΟΣΒ νη(Ἡ γέρας. 
Φεο οἨ Π]. Α. 118. 

290. αὐτοῖσιν ὄχεσφιν. Ῥεε αβονο οἩἨ ν. 
94: απᾶ οἱ πα οοπβίγαςΒΙοἩ, 1Π με πεχέ 
Ίπε, οὗ ΤΠ], . 452. 

306. µήκων δ ὡς ἑτέρωσε κ.τ.λ. ΤηΗϊ8 
Βἰπι]]ε ἵ5 νετγ ῬεααΗά δα], απά εχαςοί]γ ΥεΡρΓε- 
5επίς {πο ππαηπετ οἱ ἀοτσγίμίοη)5 ἀεαίῃ. 
γ]τρί] Ἠαβ αρρ]εᾶ 16 {ο έχε ἀεαί] οἳ ΈἘτγ- 
αἶας (ΑΠ. ΙΧ. 404): ἴπφιε ΓΗΙΠΙΕΤΟ οεγοία 
οοἰζαρεα»τεομπιδέ; Ῥαγραγεις οεζιέῖ οιίπι ος 
κιισοΐφις αγαίτο Πιαπφιεβοῖέ πιοτίεπς; {ζαβεοὈε 
Άαμρανετα οοἰζο Ιλεπιίδεγε οαριᾶέ, Ῥίιτίᾶ σιηο 
Τογίε σγαυαπίιν. ΤΗϊ5 ἵ5 Ἠπε]γ Ἱπιρτογοαα ἵπ 
ἴλε ἩοπιαἨ απίΠον να {με ρατίϊεπ]αχς οἳ 
εισοῖει αγαίγο Απᾶ ζα59ο σοο. Βτί 16 παΥ 
ος {πθ οἶλμες Παπά Ῥε οΏδετνεά 1π (Ἅνουιτ οἳ 

9]5 

ἨοπποΥ, {]ιαί {πε οἹγοαπηδίαπορ οἱ {ιο Ἠοαᾶ 
Ροΐπςσ οΡΡγεβεεᾶ απά ννεῖσ]εά ἆοντπ Ὦ} (να 
Ἠε]πιεί, 18 6ο τεπιατ]αβ]γ ]αδέ, ἐμαί 1 ἵδα 
πιοπᾶες γρ] οπαϊ (θεά 16: απᾶ {πε ταί]ετ, 
Ῥεσβαδο ο Ἰαά ῬατΗοπ]ατ]γ {ακεη ποῄῖςσθ 
Ῥεΐογε, επαί 16 νας ἴ]ε Ἠε]πιεί οἱ Εσγα]ας, 
ν/μ]σ]ι οσσαβῖοπεὰ ἐπο ἀϊβδοονετγ απά ΙΠ{ΓΟΓ- 
ἑαπαίε ἀεαί] οἱ 5 γοιπσ Ἰετο απᾶ Ἠΐ8 
{τιεπᾶ. Ῥοριβ. Πε Ῥεαπ {αἱ αἀάϊίοα, 
ἨούγεΥεΥ, οἳ ἴπε Ιάεα οοπίαϊπεᾶ ἵπ εασοῖσιθ 
αταίγο, Ίνα5 {]κεη ὮΥ γσ!] ἔγοπα Οαἱα]]. ΧΙ. 
25. Τ.ΧΤΙ. 40. ΈΤ]μεα οτἀεν οἳ οοπβδίσαοξῖοπ 
15: µήκων δὃ’ ὡς, ἥτ᾽ ἐνὶ κήπῳ κ. β.ν.τ. ε. 
ἑτέρωσε κάρη βάλεν. Όοπιρατο Ο. Λ.411: 
απά 5εο Μαι. αν. ατ. ξ 566. 0ΡΑ. 1. 

908. ἤμυσε. Φεθ ΟἨ Τ. Β. 148. 
919. ἱέμενον πὀλεμόνδε. Φοαῖ]. ἰέναι. 3ο 

Ἡ. Β. 154. οἴκαδε ἱέμενοι. ΤΗϊ5 ε]Πρεῖς, 
Ἠον/ενοτ, ἵ5 ποί ποβῖσεὰ Ὦγ Βο5. 



ὉΜΗΡΟΥ ἼἸλΙΑΔΟΣ ϐ'. 

Έκτορα ὃ) αἰνὸν ἄχος πύκασε φρένας ἡνιόχοιο" 

Τὸν μὲν ἔπειτ εἴασε, καὶ ἀχνύμενός περ ἑταίρου, 
Κεβριόνην ὃ ἐκέλευσεν ἀδελφεὸν, ἐγγὺς ἐόντα, 

ἵππων ἡνί ἑλεῖν' ὃ δ᾽ ἄρ᾽ οὐκ ἀπίθησεν ἀκούσας. 

Αὐτὸς ὃ ἐκ δίφροιο χαμαὶ θόρε παμφανόωντος, 
Ὑμερδαλέα ἰάχων' ὃ δὲ χερμάδιον λάβε χειρὶ, 

-- ε) 

Ῥη ὃ᾽ ἰθὺς Τεύκρου’ βαλέειν δέ ἑ θυμὸς ἀνώγει. 

"Ἠτοι ὃ μὲν φαρέτρης ἐξείλετο πικρὸν ὀϊστὸν, 
- - - ιό 

Θἥκε ὃ᾽ ἐπὶ νευρῇ' τὸν ὃ αὖ κορυθαίολος Εκτωρ 
αι ο) νρ » - ὅθ λ ΑΔ. 2 / Αὖ ἐρύοντα, παρ᾽ ὤμον, ὅθι κληϊς ἀποέργει 

Αὐχένα τε στῆθός τε, μάλιστα δὲ καίριόν ἐστι, 

Τῃ ῥ᾽ ἐπί οἱ μεμαῶτα βάλε λίθῳ ὀκριόεντι" 
ττι-- δέ ς 2 / δὲ κο ατα -. Ρηξε δέ οἱ νευρήν' νάρκησε δὲ χεὶρ ἐπὶ καρπῷ 

-- δὲ Ν Ε) Ν ΄ δέ ς 3) , 
Στῆ δὲ γνὺξ ἐριπὼν, τόξον δέ οἱ ἔκπεσε χειρός. 

»/ ὃ . 2 ἐλ , 

Αἴας ὃ οὐκ ἀμέλησε κασιγνήτοιο πεσόντος, 

᾽Αλλὰ θέων περίβη, καί οἱ σάκος ἀμφεκάλυψε. 

Τὸν μὲν ἔπειθ' ὑποδύντε δύω ἐρίηρες ἑταῖροι, 

Μηκιστεὺς, ᾿Εχίοιο πάϊς, καὶ δῖος ᾽Αλάστωρ, 
-- ψ. 

ΝΠας ἐπὶ γλαφυρὰς φερέτην βαρέα στενάχοντα. 

"Αόψ ὃ' αὖτις Τρώεσσιν Ολύμπιος ἐν µένος ὥρσεν. 
5 ι : Οἳ δ᾽ ἰθὺς τάφροιο [βαθείης ὥσαν Αχαιούς 

Ἕκτωρ ὃ ἐν πρώτοισι κίε, σθένεϊ [Αλεμεαίνων. 
« ὃ ϱ ’ / Ν 2 , Σν λέ 
Ὡς ὁ ὅτε τίς τε κύων συὸς ἀγρίου ἠὲ λέοντος 

"Απτηται κατόπισθε, ποσὶ ταχέεσσι πεποιθὼς, 
. ’ ὰ / ἕλ , , ὃ οφ Ισχία τε γλουτούς τε, ἑλισσόμενόν τε δοκεύει 
Ὀ ο »” / 2 ο 

Ὡς Έκτωρ ὥπαζε κάρη κοµόωντας Αχαιοὺς, 
Ν 

Αἰὲν ἀποκτείνων τὸν ὀπίστατον' οἳ δὲ φέβοντο. 

Αὐτὰρ ἐπεὶ διά τε σκόλοπας καὶ τάφρον ἔβησαν 

Φεύγοντες, πολλοὶ δὲ δάµεν Τρώων ὑπὸ χερσὶν, 
Δ ν δὴ ΔΝ α) » , / 

Οἳ μὲν ὁὴ παρὰ νηυσὶν ἐρητύοντο µένοντες, 

᾽Αλλήλοισί τε κεκλόµενοι, καὶ πᾶσι θεοῖσι 

Χεῖρας ἀνίσχοντες, µεγάλ᾽ εὐχετόωντο ἕκαστος. 
! 

Ἔκτωρ ὃ) ἀμφιπεριστρώφα καλλίτριχας ἵππους, 
Ὅ - ”/ .. δὲ Ν - 

οργοῦς ὄμματ᾽ ἔχων, ἠδὲ βροτολοιγοῦ ἼΑρηος. 
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928. νευρήν. ΊΤ]ο αἰγίπφ οἳ ἴἶα Ῥουν 
εν]άαη{]γ, ἔποπα ν. 994, ποῦ ἰλο επάοη οἳ 
{1ο ΓΙ. 

906. ἰθὺς τάφροιο. ῬΒαρρ]γ δια. 
907. σθἐνεῖ βλεμεαίνων. γίδια Π2ο- 

οἴεπς: Το βρεµεαίνων, ἴνοπι βρέµω, Γιο. 
Ῥε]ο]. σφοδρῶς ἐπιῤῥωννύμενος. ὮΏαπιπι 
οΏβοχνες: φπἱ α βλέπειν ἀεγίσαπί, απᾶςο ϱἶέ 
τὸ βλέμμα, ἰῑὲ ποπ οοφζαπέ, τογύιηι βλέπειν 
οµπι φιῖς βγοιίς Ποπιεγίοιηι ΠΟΠ 6896: ξ 
ἐφίίωγ πι ΕΠΟΠΕΥΟ ἱπας φιοφε πλ] ι]έγα ἆο- 
πἰαγὶ φροδεῦΐ. ΏῬγοργίο αµίεπι Ίιοο οἐγῦτίπι ἆᾳ 

ζεοπῖῖιε αά αργὶε γοπίζωγ, φιὲ οι ἐγιοὶ αιιὲ 
(αγγ ζὲ πιαγπαγο οοπίγα ᾖοβίοπι Τογιπίν, 
0οπιρατο Ἡ. Μ. 49. Ῥ. 99, 195. 

949. Τοργοῦς ὄμματ'. Ὀ66 οπ ΤΠ, Ἑ. 74]. 
Ἐπδίαί]ήις τεσοχἆς γόργονος α5 ἴῑιε τειά- 
ἵης οἱ Ζεποᾶσίέαδ. Ἐοί]μ ἔοσπις, γοργὼ απᾶ 
γοργὠν, Ἠνετε ἵπ πβο; Ῥπέ έλα {ΟΥΠΙΘΥ οπ] 
ἵπ Ἠοπετ απά Ἠεβίοά. ΤΠ Ἰαΐοτ απί]λοτβ, 
ὙΘ 45ο πηθεί γη γοργόνη,. Ἠετοάίαη. 
᾿Ἐπιμέρισμ. Ρ. 17. Γοργόνη" τερατοπρόσ- 
ωπος γυνή. Γοργώ, -ὃ αὐτό. 



262 

Τοὺς δὲ ἰδοῦσ᾽ ἐλέησε θεὰ λευκώλενος Μρη, 

ὉΜΗΡΟΥ ἼλΛΙΛΔΟΣ 6’, 

950 

Αἶψα ὃ ᾿Αθηναίην ἔπεα πτερύεντα π οσηύδα" η 
ιτ 9 --. 

Ω πόποι, αἰγιόχοιο Διὸς τέκος, οὐκέτι νῶϊὶ 
-- / 

Ὀλλυμένων Δαναῶν κεκαδησόµεθ’, ὑστάτιόν περ, 
5! δὴ αν - 2 λή ὄλ 

οι κεν κακον οιτον αναπΑΆ]ησαντες ολωνγται η 
ο) ὃ Ν ο ς α ς δὲ η] 2 ιο - 

Αν ϱος ενος ριπ]» ο οεἑ µαινεται ουκετ ανεκτως 3656 

Ἕκτωρ Πριαμίδης, καὶ δὴ κακὰ πολλὰ ἔοργε. 

Τὴν δ) αὖτε προσέειπε θεὰ γλαυκῶπις ᾿Αθήνη" 

Καὶ λίην οὗτός γε µένος θυµόν τ᾽ ὀλέσειε, 
Χερσὶν ὑπ᾿ ᾿Αργείων φθίµενος ἐν πατρίδι γαίῃ 
2 ΔΝ : Ν -.) Ν λ ’ ες) 2 - 
Αλλὰ πατηρ ὀυμος φρεσι µαΐίνεται ουκ ἀγαθῇσι, 360 
νὰ έτλ ὼλν ὰλ Ν ) - / 2 ; κ. 
-χετ ιος. αιεν α ιτρος. εμµων µενέων απερα ευς 

Οὐδέ τι τῶν µέμνηται, ὅ οἱ µάλα πολλάκις υἱὸν 
ΤΤι -- } 

Ῥειρόμενον σώεσκον ὑπ) Εὐρυσθῆος ἀέθλων. 
ΜΜ ΑΔ Ν λ / μι 3 να 2 -Ά 9 κ 

τοι ο μεν κΛαίεσκε προς ουρανον αυταρ εµε Ζεὺς 

Τῳῷ ἐπαλεξήσουσαν ἀπ᾿ οὐρανόθεν προΐαλλεν. 3605 
αν 

Εἰ γὰρ ἐγὼ τάδε ᾖδε᾽ ἐνὶ φρεσὶ πευκαλίµῃσιν, 
Εὖτέ µιν εἰς ᾿Αἴδαο πυλάρταο προὔπεμψεν 
.) 2 ( - ” 

Εξ ᾿Ερέβευς ἄξοντα κύνα στυγεροῦ ᾿Αἴδαο, 
ε 

Οὐκ ἂν ὑπεξέφυγε Στυγὸς ὕδατος αἰπὰ ῥέεθρα. 

Νῦν ὃ᾽ ἐμὲ μὲν στυγέει, Θέτιδος ὃ ἐξήνυσε [βουλὰς, 370 
ο η 

Π οἱ γούνατ’ ἔκυσσε, καὶ ἔλλαβε χειρὶ γενείου, 
Δισσομένη τιμῆσαι ᾿Αχιλλῆα πτολίπορθον. 
” ο Έσται μὰν, ὅτ᾽ ἂν αὖτε φίλην Γλαυκώπιδα εἴπῃ. 
. ὰ κ Ν 9 -- κε 1, ) ΄ [] Αλλὰ σὺ μὲν νῦν νῶϊν ἐπέντυε μώνυχας ἵππους, 
1 -- 

ΟΦ0’ ἂν ἐγὼ, καταδῦσα Διὸς δόµον αἰγιόχοιο, 3756 

Τεύχεσιν ἐς πόλεμον θωρήξομαι, ὄφρα ἴδωμαι, 

909. κεκαδησόµεθα. ὮΕΠίπου {τοπι κήδο- 
μαι, οΠ ΥΠ 4έγΟ, 35 εἰδήσω, ἴτοπα εἴδω,---ου 
γοπα κάζω, Γοπίοὸ {ου χάζω, γεσεῖο. Ἡ ἴἶια 
Ἰαΐΐοτ. ἴΊιεπ {λε ποίο οἱ Ιπίεγγοσαξίοη 5Ποιι]ἆ 
ρε οαποε]]εᾷ; απά {Π5, ΡεΓΏαΡς, 56επ]5 ία 
πΠΟΥΘ Ῥγοραβ]α, (Ποισ] ἴ]να οἴπεν πιθί]οά 
ἵ6 ΠΟΥΘ σεπεγα]]γ Γο]]ουγεᾶ. θε ΜΤαίέ. αν. 
αν. ξ 958. Τηίευρρ. αἆ ἨΗεβγο]μ. ὑπ του. 

90]. αλιτρός. ημιβ. Ἑπδίαίμ. ὁ τοῦ 
δέοντος ἁλιτὼν, ἤτοι ἁμαρτών. 3οεμπο]. 
ἁμαρτωλὸς, ἄδικος. Ἑ} 3ΥΠΕΟΡΕ {ου ἁλι- 
τηρὸς, ἴτοπι ἄλη, πηεπέῖς ΕΥΥΟΥ. ΞοΡΠ. 64. 
0. 97]. αλιτηρὸς φρὴν, οἴεοᾶ ϱΥ Εδίαίμῖας. 
Οὔνετς ἀετῖνο 1έ, ν]έ Βιερ]εης (ΤἼιες. Ππσ. 
σγώο. ἵπ ο.), ἴποτα α Ργῖο, απιᾶ λιτὴ, ἴπ σνηῖο]ι 
ς.5ο 16 πνοι]ά βἶσπ]{γ ἐπεπογαβο. 

964. κλαίεσκε. Ἠεγτοι]ας, ἵπ ΒοΡΙι. Έγας]ι. 
1070. οἴκτειρόν τέ µε Πολλοῖσιν οἰκτρὸν, 
ὅστις ὥστε παρθένος Ῥέβρυχα κλαίων' 
καὶ τόδ’ οὐκ ἂν εἷς ποτε Τόνδ’ ἄνδρα φαίη 
προσθ᾽ ἰδεῖν δεδρακότα, ᾿Αλλ᾽ ἀστένακτος 
αἰὲν εἰπόμην κακοῖς. Ὀεο οἩ Τ. Α. 948. 

ΟΕ Μίπετνα, α5 ἴα Ραΐγοπεβ8 οἳ Ἠεγοπ]ος, 
56ο ΜΤαβστανε απά ΕΙΠΙΒΙΕΥ ο Έπαν. Ηετας]. 
915. 

967. πυλάρταο. Ῥοπίαπι οσοἵιδαπι Ἰια- 
θεπέῖ. Ῥε]ο]. ἰσχυρῶς συναρµόζοντος καὶ 
κλείοντος τὰς πύλας, διὰ τὸ µηδένα ὑπο- 
στρέφειν ἐξ "Αιδου.--- προὔπεμψεν. ει]. 
Ἐπτγείπεις, 

968. ᾿Ερέβευς. [οπὶοὸ {ον ᾿Ἐρέβους. 3εε 
Ῥτε]βπῃ. 0Ρ586. 5εοί. ΤΥ.--κύνα ᾿Αἴδαο. Τα 
ΏάΠΙΘ οἱ (εγδεγις 8εΕΠΙ5 {ο Ἠανε Ῥεεῃ ἹἹΠ- 
ΚποννἩ {ο Ἠοππετ. Ἀεε Ῥαπξαῃ. ΤΠ. 26. 

97]. ἔλλαβε χειρὶ γενείου. ῬΗΠ. Ν. Η. 
11. 45. ἁπιφμῖς ἀγαοῖ ὄπ 5αρρ[οαζἰοπίδιις 
ηοπέιπι αἰθπάφσγο πιο εγαί. Ἐπατίρ. Ἠεο. 
740. ἱκετεύω σε τῶνδε γουνάτω», Καὶ σοῦ 
γενείου, δεξιᾶς τ᾽ εὐδαίμονος. Ῥεθ 35ο οἩ 
1. Α. 407: απά οοπἹρ8το Κ. 4564. Α οιξδ- 
ἴοπι 5οπιοευμαί αἰῆεά {ο {5 Ῥτεναϊ]εά 
ΆΠποΠςσ {λε Ἐπρίετη παίΙοης, να ννηοπα 
Ἰβεῖης ο Ῥεατά νγα5 ο οΙΒΙΟΠΙΑΣΥ {οτπα οἳ 
βα]αίαίίοπ. Άεε 2 βαΠῃ. ΣΧ. 9, 
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Εἰ νῶὶ Πριάμοιο πάϊς, κορυθαίολος Έκτωρ, 

Γηθήσει προφανεῖσα ἀνὰ πτολέµοιο γεφύρας 

Ἡ τις καὶ Τρώων κορέει κύνας ἠδ οἰωνοὺς 
Δ -- ν ΄ ' β.. 9 2 - 
ημω και σαρκεσσι πεσων επι νηυσιν Αχαιῶν. 390 

ὋὪς ἔφατ” οὐδ' ἀπίθησε θεὰ λευκώλενος "Ηρη. 

Ἡ μὲν ἐποιχομένη χρυσάµπυκας ἔντυεν ἵππους 
Μρη, πρέσβθα θεὰ, θυγάτηρ µεγάλοιο Ἐρόνοιο" 
Αὐτὰρ ᾿Αθηναίη, κούρη Διὸς αἰγιόχοιο, 

ῷ7 / 

Πέπλον μὲν κατέχευεν ἑανὸν πατρὸς ἔπ᾽ οὔδει, 3850 

Ποικίλον, ὅν ῥ' αὐτὴ ποιήσατο καὶ κάµε χερσίν 
Ἡ - - 

"Ἡ δὲ, χιτῶν᾽ ἐνδῦσα, Διὸς νεφεληγερέταο 

Τεύχεσιν ἐς πόλεμον θωρήσσετο δακρυόεντα’ 

ἛἜς ὃ ὄχεα φλόγεα ποσὶ [βήσετο, λάζετο ὃ' ἔγχος 

Βριθὺ, μέγα, στιβαρὸν, τῷ δάµνησι στίχας ἀνδρῶν 3890 
ιΠ ον -- / / . ΄ 

ρώων, τοῖσί τε κοτέσσεται ὀβριμοπάτρη. 
ϱ . , - ο πα Κα ζς) , 
Πρη δὲ μάστιγι θοῶς ἐπεμαίετ αρ ἵππους 

- Ν πα 

Αὐτόμαται δὲ πύλαι µύκον οὐρανοῦ. ἃς ἔχον Ώραι 2 2 

μα δν , , » 9 »/ , 
Τῆς ἐπιτέτραπται µέγας οὐρανὺὸς Οὔλυμπός τε, 
.) 2 - Ἰ] - 

Ημὲν ἀνακλῖναι πυκινὸν νέφος, ἠὸ ἐπιθεῖναι. 9056 
- «ες .) ο) ’ / ”/’ ιν 

Τῇ ῥα δι αὐτάων κεντρηνεκέας ἔχον ἵππους. 
7εὺ δὲ δρ 19ηθ ἐπεὶ Ἰὸ , να πα μις 
εὓς οὲ πατὴρ” 19ηῦεν ἐπεὶ Ἰδε, χώσατ ἄρ αἰνως 

Ἶριν ὃ) ὄτρυνε χρυσόπτερον ἀγγελέουσαν' 
/ η 5 - άλ , ο) . ηλ 

Ῥάσκ' ἴθι, Ἶρι ταχεῖα, πάλιν τρέπε, μηὸ ἔα ἄντην 

ἜἜρχεσθ” οὐ γὰρ καλὰ συνοισόµεθα πτόλεμόνδε. 400 
τ Ωδε γὰρ ἐξερέω, τὸ δὲ καὶ τετελεσμένον ἔσται' 

΄ 9 λ. ϱ, ον 6 3 ’ ϱ/ 

Γυιώσω μὲν σφωϊῖν ὑφ᾽ ἅρμασιν ὠκέας ἵππους, 
/ 

Αὐτὰς ὃ ἐκ δίφρου [βαλέω, κατά ϐ) ἅρματα ἄξω, 

Οὐδέ κεν ἐς δεκάτους περιτελλομένους ἐνιαυτοὺς 
[ Ελκε᾽ ἀπαλθήσεσθον, ἅ κεν µάρπτῆσι κεραυνὸς, 

377. εἰ νῶί γηθήσει προφανεῖσα. Τ]ο 
ποοιβα{Ίνε οἳ ἴἶε ομ]αοί, πνπὶος τοσα]ατ]γ 
ποζοπιραπῖθΒ {οβδθ νετος αοἰῖνε νε] ἆθ- 
ποίθ ΑΠΥ ππεηία] οπιοβοη, ἵδ {γ6(πεπΠ{]γ 
{οαπᾶ αἲξο ψί γενν Ππίταηβίάνο οἱ ἴ]να 
Ε4Π1ο οἶαθ. Τις ασαῖπ ἵπ Π., 1. 77. τίς 
ἂν τάδε γηθήσειε; ΤΗϊ5 ἄσατε ἵ5 οα]]εὰ απ 
Οπορίθηιις; απιᾶ οσσιτς {γθηπεΠί]γ ἵπ {ο 
Τνασϊῖο υντῖίθυς. ΌΟοπιρατο ΦοΡΗ, 4. Ἐ. 
906. ΑΙ. 106. 89. Ῥμ. 1914. Ἐπρ. 
ἨΠΙρΡ. 1956. Ἐ]ος. 991. Ενιπε]ς απά οἴ]ιουΒ 
απἀθνρίαπᾶ απ εᾖρείς οἳ ὁρῶν ον ἀκούων, 
38 ἴ]α 9156 πΙΑΥ Ῥο. Ἐαέ 1έ 8εεΙΩΡ 14{1ΙΟΥ, 
ἔαί νο εχρτεβδῖοη 15 Ιά]οππαίίο: απᾶά ια 
γοπείίαπ Βε]ο]μαδί ο ΤΙ. 1. ]α5ί]γ οΏβεχγες, 
οὐ λείπει τὸ ὁρῶν. Βεο Ῥεμαίαος ΟἩ ἨοΒ, 
Ρ. 160. Μαι. ατ. αντ. δ 408. 

978. πτολέμοιο γεφύρας. Επδίαίμ. τὰς 

405 

διὰ τοῦ ῥεύματος τῶν αἱμάτων διόδους. 
Ῥιί 5οε οπ 1]. Δ. 7]. 

979. ἦ τις καὶ Ἑρώων. Τ]μαί 15, 1Παπ4 
απ οπο. Ῥεο ον ΤΙ. Β. 3908. ᾖΤέ 15 ϱεΠογα]] 
ΒΙρΡοβεᾶ, Ἠονγενες, ἰλαί Ἠεοίον ἶ5 Ἰετθ 
πΊογο ραγ(Ιοπ]ατ]γ Ἱπίεπά ες. 

981. ὣς ἔφατ” οὐδ' ἀπίθησε κ.τ.λ. Τ]ϊ8 
Ῥαβρασε 15 περοα{εὰ [γοπι Ἡ. Ὦ. 719. 745. 

999. πάλιν τρέπε. Ἐπδίαίμ. στραφῆναι 
ὀπίσω καὶ ἀνακάμψαι τῆς ὁδοῦ ποίησον. 
Ὀεο 4ἱ8ο οἩ 1]. Β. 8. 

400. οὐ γὰρ καλὰ κ.τ.λ. ΤΠαί 15, κακώς 
συµβάλοιµεν ἂν µάχφ. Το ειαῖῖ }οῖπ ὑαί- 
ἴἶο, τοο ε]ια[ῇ ἀἴκαφγος, αἱ ἐλιοῖγ ρεγῖζ. 

409. γυιώσω. οί απι. 6ο ΟἨ Ἡῃ. 
7. 205. 

405. µάρπτῃσι. Ῥοῖ]. αὐτάς. Τε νγοτΏ 
µάρπτειν 18, Ῥγορεχ]γ, 2γε]ισπάεγε, αἰθίπφεγε ; 
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Οφρ' εἰδῇ Γλαυκῶπις, ὅτ᾽ ἂν ᾧ πατρὶ µάχηται. 
"Ἡρῃ ὃ’ οὔτι τόσον νεµεσίζοµαι, οὐδὲ χολοῦμαι 
Αἰεὶ γάρ µοι ἕωθεν ἐνικλᾷν, ὅ ττι νοήσω. 

ὋὪς ἔφατ” ὥρτο δὲ Ἶρις ἀελλόπος ἀγγελέουσα" 

Βήῆ δὲ κατ’ Ἰδαίων ὀρέων ἐς μακρὸν Ὄλυμπον. 410 

Πρώτῃσι δὲ πύλῃσι πολυπτύχου Οὐλύμποιο 
.}3 - 

᾿᾽Αντομένη κατέρυκε, δλιὸς δέ σφ᾽ ἔννεπε μῦθον' 
- --.. Δ - 

Πῆ µέµατον; τί σφῶϊν ἐνὶ φρεσὶ μαίνεται ἦτορ; 
.) 3 ’ η] / 2 Α 

Οὐκ ἐάα Ερονίδης ἐπαμυνέμεν ᾿Αργείοισιν. 

ἵΩδε γὰρ ἠπείλησε Κρόνου πάϊς, εἰ τελέει περ, 415 

Γυιώσειν μὲν σφῶϊν ὑφ ἅρμασιν ὠκέας ἵππους, 
Αὐτὰς ὃ ἐκ δίφρου βαλέειν, κατά ϐ) ἅρματα ἄξειν' 

εν) ’ 3 ΄ / .) 9 

Οὐδέ κεν ἐς δεκάτους περιτελλοµένους ἐνιαυτοὺς 
σ λ) ’ ή 4 . 

Έλκε᾽ ἀπαλθήσεσθον, ἅ κεν µάρπτῃσι κεραυνὺὸς, 

"Οφρ' εἰδῇς, Γλαυκῶπις, ὅτ᾽ ἂν σῷ πατρὶ µάχπαι. 430 

Ἡρῃ ὃ’ οὔτι τόσον νεµεσίζεται, οὐδὲ χολοῦται" 
Αἰεὶ γάρ οἱ ἔωθεν ἐνικλᾷν, ὅ ττι νοήσῃ. 

. Δ 

᾽Αλλὰ σὐγ’, αἰνοτάτη, κύον ἀδδεὲς. εἰ ἔτεόν γε 
π λ / Ν 3” λ ’ ” }.»- ολµήσεις Διὸς ἄντα πελώριον ἔγχος ἀεῖραι. 

- » 5 ο 
Ἡ μὲν ἄρ᾽ ὣς εἰποῦσ᾽ ἀπέβη πόδας ὠκέα Ἶρις 

Αὐτὰρ ᾿Αθηναίην Μρη πρὸς μῦθον ἔειπεν' 

ΊΩ πόποι, αἰγιόχοιο Διὸς τέκος, οὐκέτ ἔγωγε 

Νῶϊ ἐῶ Διὸς ἄντα, [)ροτῶν ἕνεκα, πτολεμίζειν. 

Τῶν ἄλλος μὲν ἀποφθίσθω, ἄλλος δὲ βιώτω, 

ὋὉς κε τύχῃ’ κεῖνος δὲ, τὰ ἃ φρονέων ἐνὶ θυµῷ, 450 

Τρωσί τε καὶ Δαναοῖσι δικαζέτω, ὡς ἐπιεικέςο. 
Φ ” , / / ιά ιο) 

Ώς ἄρα φωνήσασα, πάλιν τρέπε µώνυχας ἵππους. 
-. ο) τ -- 

Τῇσιν ὃ "Ωραι μὲν λῦσαν καλλίτριχας ἵππους, 

35 ἵπ Ἡ. 35. 946, απᾶ ἔἼοπορ αἰπᾳεπᾶο ἵπῃ- 
ΏγΙπεγες 1.6. {ο ἱπῃίοα. Ἰπ {ο ποχί πο, 
ὄφρα εἰδᾷ 16 εἰρεσα] ; ἐ]ιαί εἶιο πια ποιο 
Ώιο οοΠβε(πεηςσθ, 

408. ἐνικλᾷν. Ῥοείϊοὺ {ος ἐγκλᾷν. Έπ- 
5ίαίμ. ἐμποδὼν εἶναι καὶ κατακάµπτειν. 
καὶ ὡς οἷον κατακλᾷν τὰ εἰς ὀρθὸν ἐμοὶ 
βουλευθέντα" ἐκ μεταφορᾶς δὲ φυτών ὁρ- 
θοτένων εἴληπται τὸ ἐνικλᾷν. Ῥο ἵπ Πα, 
ἴπ][Γίπφετε ου ϱγο]ίῤεγο. ε 5Ἱου]ά 8αγ, {ο 
«παρ ο{]. 

411. πρώτῃσι πύλῃσι. 
ααῑίη, 

4320. ἀλλὰ σὐγ’, αἰνοτάτη, κ.τ.λ. Αΐἴον 
έπεδε ννοχάς, ννἩῖο] ατα αἀάοά Ὦγ 1τῖς Ίος- 
5614, έλεγε 5 4η αροβιορερῖς, βἰπηϊ]αχ {ο ΠΠ. 
Α. 941, νηηῖε] πΙαΥ Ῥο ἔπας 5αρρ]ϊεᾶ:---ἴῇ, 
Λοιρενεγ, Ίου (απο) ἆἄο αδεπιρὲ, ὅ-ο. Τε ννηὶ 
Ῥε αἱ γοισ Ρεν]. εο οπ ΤΙ. Α. 195. 1Ττῖς 
ΕΕΟΙΗΡ {ο αἰ]αάο {ο ιο ννογάς οἳ αφ αρίέεν ἵπ 

1η ᾖῬογίαγιι 

ν. 400. Ἐτποςίϊ απἀετείαπᾶς πο αροβίορεςῖ5, 
Ῥαΐ 5αρρ]ες ία 5εη5ε {μαςδ: αἱ ἔμ ϱγο/εοίο 
εγοσϊρείπια εί αιζάασιεεῖπια (5ἱ8), δὲ γετεγα 
τί ὅσ, Ῥπί Όιο αἀάτερ» 15 εγἰἀεπίγ ἵπ 
{πε νοσφΒνα. 

427. οὐκέτ' ἔγωγε ἐῶ. Ι πο (οπφεγ αἴ- 
τῖφε. 

450. ὃς κε τύχῃ. ῥΒεῖ. ἀποφθῖσθαι ἢ 
βιώναι. Ῥορθ ΟΏΒΕΙΥΕΒ {λαί {5 6ΧΡτεβ- 
εἴοπ οοπίγαάἹσί5 {πο ποβῖοῃ νο ἠαστο- 
Ρῖα5 απά οἴμετς Ἠαγο Ιπιρίρεά, τεδρεοίπςσ 
Έλα Ἠοπιετῖο ἀοοίπίπε οἱ Ἐαΐο. Ὀεο οἩ Ἡ. 
Β. 155. Τὲ 15 ομβεγναβρ]α, Ἠονενετ, {μας 
ἔπε νεγὈ τυγχάνω ἆοθβ ποῖ, ἵπ Ἠοππες, 
6ΟΠΝΕΥ {ιο Ίάεα οἳ οἶαπος, 35 εκρτεβδεᾶ ὮΥ 
Τύχη ἵη Ἰαΐετ νντ]ίεγς, απᾶ αἱδο ἵπ Ἠεεῖοά. 
ΈΠεοσοΠ. 2605 ποῦ {ο πιεπθίοη Όιαί (ο 
νγογάς Ιπππεά]α{εΙγ 5αοσθεᾶῖης τείετ {1θ 
ἀεοῖρίοη ἀῑτεσί]γ (ο εαρῖίετ. 
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Δ 3 3 

Καὶ τοὺς μὲν κατέδησαν ἐπ᾽ ἀμβρροσίῃσι κάπῃσιν, 
ο Ὢ ὸ/ ν 2 ἐς ΄ 
Άρματα ὃ ἔκλιναν πρὸς ἐνώπια παμφανόωντα. 4596 

Αὐταὶ δὲ χρυσέοισιν ἐπὶ κλισμοῖσι κάθιζον 
Μίγὸ ἄλλοισι θεοῖσι, φίλον τετιηµέναι ἤτορ. 

Ν μ 8. Σ.. ᾳ . ϱ Ζεὺς δὲ πατὴρ Ἴδηθεν ἐὔτροχον ἅρμα καὶ ἵππους 
Οὔλυμπόνδε δίωκε, θεῶν ὃ ἐξίκετο θώκους. 

- - .) 

Τῷ δὲ καὶ ἵππους μὲν λῦσε κλυτὸς ᾿Εννοσίγαιος, 440 

ὝΑρματα ὃ ἀμ[βωμοῖσι τίθει, κατὰ λῖτα πετάσσας. 
Αὐτὸς δὲ χρύσειον ἐπὶ θρόνον εὐρυόπα Ζεὺς 

"Ἔζετο' τῷ ὃ) ὑπὸ ποσσὶ µέγας πελεμίζετ᾽ Ὄλυμπος. 
Αἱ ὃ οἷαι Διὸς ἀμφὶς ᾿Αθηναίη τε καὶ Ἡρη 
εί 

σθην, οὐδέ τί µιν προσεφώνεον, οὐὸ ἐρέοντο. 445 

Αὐτὰρ ὃ ἔγνω ἧσιν ἐνὶ φρεσὶ, φώνησέν τε' 
ιν, 

Τίφθ᾽ οὕτω τετίησθον, ᾿Αθηναίη τε καὶ Ἡρη; 
Οὐ ε θὴ / ΄ / ” ὃ , η 

ὐ μὲν θὴν κάµετόν γε μάχη ἔνι κυδιανείρῃ 

ὈὈλλῦσαι Τρῷῶας, τοῖσι κότον αἰνὸν ἔθεσθε. 
4 ΔΝ - ή Πάντως, οἷον ἐμόν γε μένος καὶ χεῖρες ἄαπτοι, 450 

ε) ” ! ϱ {) αν ΕΕ) 2 / Οὐκ ἄν µε τρέψειαν, ὅσοι θεοί εἰσ᾽ ἐν ᾿Ολύμπῳ. 
--.. ! - 

Σφῶϊν δὲ πρίν περ τρόμος ἕλλαβε φαίδιµα γυῖα, 
Πρὶν πόλεμόν τ᾽ ἰδέειν, πολέμοιό τε µέρμερα ἔργα. 
ῖΩδε γὰρ ἐξερέω, τὸ δέ κεν τετελεσμένον ἦεν' 
Οὐ Ἆ ποια ο ’ ) / λ / - 

υκ ἂν εφ υμετέρων ὀχέων, πληγέντε κεραυνῳ, 4605 

3Αψ ἐς Ὄλυμπον ἵκεσθον, ἵν ἀθανάτων ἕδος ἐστίν. 

Ὃς ἔφαθ” αἱ ὃ ἐπέμυξαν ᾿Αθηναίη τε καὶ Ἡρη" 

Πλησίαι αἵγ ἥσθην, κακὰ δὲ Τρώεσσι µεδέσθην. 
Ὁ 5 Ητοι ᾿Αθηναίη ἀκέων ἦν, οὐδέ τι εἶπε, 

405. ἐνώπια. Τ]ε οµίετ πα]ΐ. Ἑπδίαιὴ. 
τοίχους, οἳ ἐν ὀφθαλμοῖς εἰσι τῶν παροδευ- 
όντων ἔξωθεν, διὸ καὶ παμφανόωντα τὰ 
τοιαῦτα. Ὁαπηπα, ἨΟΝΕΥΕσ, Ιπιργορετ]γ αὐ- 
ΡΙΙ6Β8 ἔο ερΙλεῦ παµφανόωντα, οΜεγίπη, 
5ο. Γγοπι ἔ]ιο 5Η, {ο ἅρματα, ννΠῖοἩ πού οπ]γ 
Ἰπιρεᾶος {πε οοπβίποΒοἩ, Ῥαέ ἵ5 ο]εατ]γ 
οοπίταςΙείεᾶ ὮΥ Ἡ. Ν. 961. 

44]. ἀμβωμοῖσι. Έοτ ἀνὰ βωμοῖο. Οπ 
Φεαεκίαἰς ου /γαπιο. Ἐπδίπίμία5 ΟΡΘΕΥΥΕΡ 
Όπαί βῶμος 15 ποῦ ομΙγ απ αἴαγ, Ῥαξ ΑΠΥ 
γαἶθεα 5Η/Ία06; 35 ἴ1πε ῶαςε οἳ α δἰαίπο, ὅτο. 
Φοο 04. Η. 100. Ο6 {ο οοηβἰτιοίίοη, 5ε8 
οη Ἡ. Α. 15.---λῖτα. «4 ἴἶπεπ οοτεγ]ά. ἩἨσο- 
ΒΥΕΙ. λιτί λινῷ περιβολαίφ. ᾖ1Τὲ Ὑαβ 
{ππον/π ΟΥεΥ {πο οματ]οῦ 45 α Ῥτοίεοίῖοπ 
{Γοπ1 {1ε ψεαίμετ απἆ ἔτοπι ἀπδί Ο6 {1ε 
ΏοΟΠ 19δε], 56ο Ῥγε]ϊτα. 0858. 5οοί. 1. 51. 

448. οὐ μὲν θὴν κάμετόν γε. Υε αἰᾷ ποί 
ἑοῦί ἔλοπ; Ἱποπίοπ]]γ. Τη9 ρατίε]ε θὴν ἴ8 
ΒΥΠΟΠΥΠΙΟΙΒ νη(Ἡ δή. Οοπαρατο Ἡ. Γ. 994. 
. 104. Λ. 906, απᾶ οδοπ]ετο. ῥοπις, 
ἨοπγενεΥ, τοαὰ δήν. 

450. οἷον ἐμόν γε µἔνος. ἘΟοχ ὅτι τοῖον 
κ.τ.λ. Οοπαϊπίη αἰῖ ο φοᾶς, ὅο. εἴπος--- 
Έμο τε]αίινο 15 {γεαπεπ{Ιγ ἐλαδ αδεά ἵπ 
ταίθγεποθ {ο α ποπ {ο]ονήπς, ἴπ ογάετ {ο 
οχρ]αϊη {έπο τεπηλΙπάεσ οἱ ἴ]ο ῬγοροβΙίοῃ. 
Οοπιρατο Ἡ. Σ. 95. 902. Χ. 947. εἰ ραρεῦο. 
Φοο Μαι. ατ. ατ. 5 480. 0088. 3. 

458. µέρµερα. ὼῬοεμο]. µερίμνης ἄξια, 
χαλεπά. Όεε Ἐπ]λπ]εα αἆ Εϊπῃ. ὑπ 0. 

454. Το ρατίῖσ]ε γὰρ, ἵπ 5 πε, 18 
εΙ]ρβσα]: μέ Ίου αοἰεᾷ αἰφείη; {ον ὅτο. 
Τη Όια {ο]]ονίηπς Ππο ἴπο Ῥαν[οῖριε ἵ5 ἵπ 
ιο πιαβου]ῖπο, ἵπ ΥΕΓΕΥΕΠΟΘ {ο «/ώπο απᾶ 
ΛΠίπεγτα. Ιπαῖ]αχ Ἰηδίαπςσθς ο ποΠ-αρθς- 
πηθπό Ῥείννθεπ λα αἀ]εσίνε απᾶ βαρρίαῃ- 
νο νν] ο {οαπᾶά ἵπ Τα. αντ. αν. ξ 406. 
1. Ὑαἱοκπεος οἩ Ἐν, ΗΙρρο]. 986. Τί Ἱαρ- 
Ρ6ῦΏ8 πποτα {γεαπεπίΙγ νι {πο ἆπαὶ ο 
Ῥαγ{1α1ρ]εΡ. 

457. ὣς ἔφαθ᾽ αἱ ὃ' ἐπέμυξαν κ.τ.λ. 
Ἠερεαίαᾶ ἔτοπι ΤΙ. Δ. 20. απᾶ ν. 9, 84: 
ΡΥ4. 
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Σκυζομένη Δι πατρὶ, χόλος δέ µιν ἄγριος ᾖρει' 
ρη δ οὐκ ἔχαδε στῆθος χόλον, ἀλλὰ προσηύδα 

ΟΜΗΡΟΥ ἼλΛΙΑΔΟΣ ϐ’. 

4600 

- - ή 

Αἰνότατε Κρονίδη, ποῖον τὸν μῦθον ἔειπες; 
Ξ κ Ες - 1ὸ 5 θέ 2 ) ο. 

Εὺ νυ και Ίμεις ιοµεν. ο τοι σύενος ουκ επιεικτον 

᾽Αλλ’ ἔμπης Δαναῶν ὀλοφυρόμεθ' αἰχμητάων, 
στ 3 

Οἵ κεν δὴ κακὸν οἶτον ἀναπλήσαντες ὄλωνται. 465 

᾽Αλλ) ἦτοι πολέμου μὲν ἀφεξόμεθ', εἰ σὺ κελεύεις' 
Ῥουλὴν ὃ ᾿Αργείοις ὑποθησόμεθ', ἥτις ὀνήσει, 
Ὁ Ν ’ ὄλ ὸ ὃ / - 

ς µη παντες ὀλωνγται. οουσσαµενοιο τεοιο. 

Τὴν ὃ ἀπαμειβόμενος προσέφη νεφεληγερέτα Ζεύς' 

᾿Ἠοῦς δὴ καὶ μᾶλλον ὑπερμενέα Κρονίωνα 
Ὄψεαι, αἴκ ἐθέλῃσθα, βοῶπις πότνια ρη, 

’ 

᾿Ολλύντ᾽ ᾽Αργείων πουλὺν στρατὸν αἰχμητάων. 
3 Δ λ / 2 / .α ο 

Οὐ γὰρ πρὶν πολέμου ἀποπαύσεται ὄβρριμος Έκτωρ, 
λ -. 

Πρὶν ὄρθαι παρὰ ναῦφι ποδώκεα Πηλείωνα, 
” -. π Φ Δ . Μαν / / 
Ηματι τῷ, ὅτ ἂν οἳ μὲν επὶ πρύμνῃσι µάχωνται, 

Στείνει ἐν αἰνοτάτῳ, περὶ Πατρόκλοιο πεσόντος. 

Ὃς γὰρ θέσφατόν ἐστι σέθεν ὃ ἐγὼ οὐκ ἀλεγίζω 
η] / 

Χωομένης, οὐὸ εἴ κε τὰ νείατα πείραθ ἵκηαι 
2 ι 

470. ἠοῦς. Ῥαραπᾶ. ἐξ. Γατῖην ἴτπ ο 
πιογπῖπη. Ἐπδίαίμ. ἐκ πρωῖας αὔριον. ο 
ασαϊπν. 6256. Ἔπε ῬτεροδίΠοη ἵ5 εχρτεξβδαᾶ 
ἵπ ΑτὶδίοΡρΗ. Τηεςπι. 2, ἐξ ἑωθινοῦ, βεῖ]. 
χρόνου. 

475. οὐ γὰρ πρὶν πολέμου κ.τ.λ. Τπ 
1]. Α. 647, ο αρίίες τιαᾶε α. Ρτοπιῖξο {0 «;ππο 
{λαί 5Ἠε ]οα]ά Ῥε πιαᾶε ασαια]πέεᾶ νηε]α 
Ἠ]5 ἀϊνιπο οοππδε]5 Ῥείοτο εγενγν οίπεν 
ἀεῖςγ; απᾶ αοοογάἹπσ]γ, Ιπ ΕΠῖ5 Ῥαξεαρε, Ἡε 
1ηλΚκες α ῬρατίίαΙι ἀϊδείοδατε οἱ ἴπεπι, Τε- 
βετνίησ {πο Ἠπα] ἀενε]ορπιεπί οἱ Ἠῖ5 Ρ]απς 
ΠΠ ιο ΒΠεεπίἩῃ Ῥοοῖ]ς. μες ντο πο 
οίπετ έπαπ {με Πα]β]πιεπέ οἱ {με Διὸς βουλὴ 
(Π. Α. δ), ἵῃ {πε πίζεν ἀεξίτασίίοη οἱ Ττου, 
οοΠδεαπεπέ προπ {πο ἀεαίῃ απά Ῥατία] οἳ 
Ἠεοίου ; ννμῖοὮ νγοπ]ᾶ, ἵπ αἲὶ Ἠππιαπ Ῥγο- 
ῬαΡιΠέγ, Ἠανε Ῥτοσθεάεᾶ τεσα]ατ]γ {ο 188 
πΩτηαίε επἀ, Ἠαά 16 πού Ῥεεπ Ἱπθεγταρίεά 
ὮΥ Όνε απσεν απᾶά 5εοεβδῖοηῃ οἳ Αολί]]ες. 
Ί[ε ετε Ίθαγτ, {Ίεπ, ἐλαῦ ο Ἠϊπάταπσρ 
ΙΠέεγρυβεά Ὦγ Ασᾖί]68, {με ἀεξῆπαᾶ Ἰηδίτα- 
πηεηί {ου εβεοίῖησ {Πῖ5 ΡΙτροςε, η] εγεηί- 
πα]]γ Ῥε ονεγοοπ1θ; Ῥαἱ πού 611] Ἡε 15 ασαϊπ 
τουβεᾷ Ιπίο αοΠοη ὮΥ {πε ἀεαί] οἳ Ῥαΐτο- 
εἶας, βίο] 15 {πο τπεαπς οἳ Ῥηϊησίης Ῥαε]ς 
πο οοχ5ε οἳ ορογαβῖοη ΙΠίο 18 Ῥγορος 
εἩαηπε]. Ἠεγπο, (ιεγείοτε, οΏδεγνες {πα]γ, 
ἐλαῖ πε Ῥαξξασε 15 τεπιατκαβ]ε {ον 185 1ε- 
{εχεπσε {ο ἴ]ε 6ΟΟΠΟΠΙΥ οἱ {πε Ῥοεπῃ, 5ἴπσς 
ο αρίέεγ που’ ποχο Επ]]γ ανον’5 Π]8 ἀεδίση, 
απᾶά Ώιε Ῥοεί Ῥγεραχο5 {πε ναγ {οΥ {ο 
Ἀοοη οΓ {1ο {ο]ονίπςσ Ῥοοςκβ. ἵε πιπδί 
τοπηατ]ς, ἩούενεΣ, {αί {πε {αοί 15 ἀῑτεοί]γ 

αἲ νατῖαπσθ νι ιο αβ5απαρίΊοη, ἐ]λαξ Τ16- 
{5 Ἠαά οοπαρ]είε]γ 5αοσεεᾶεᾶ ἵπ {πο ορ]εο 
οἱ Ἠεχ ΡΓΑΥΟΥ {ο ἑπρίον, απά {Παί Π15 «οπ]- 
Ρ]είε εχκροβΙίοπ οἱ Π]5 ἀερῖσης {ο {μαί σοᾶ- 
ἀε55 επ]ργασες ἴπε ΡΤΙΠΙΑΣΥ ατσαππεπί οἳ 
Ώιε Ῥοεπῃ. Ἐοχ, ΠΟεγεΥ π]άε]γ 5Ἠε παὶσηί 
Ἠανε Ιπίεγρτείεά πε απΠπ5πεν οἱ «πριν 
1η ΤΠ. Α. 625, 16 15 ογιἀάεπέ τοπ {πε αδ- 
5αγαπσθ 5αῃ5εαπεη{]γ σῖνεπ {0 Ίππο, απᾶ 
Ἠὶ5 ρατία] ἀεο]αγαίίοη οἳ 5 ἀεδῖσης ἴπ 
{5 Ῥ]ασε, ---- ΨΠΙε ἀεδίσηπς αγε ἀῑτεσί]γ 
οοπίγα1είοςγ οἱ πιο ης] οἱ ΑΕΠΙ]ε5, εκ- 
Ῥγεςθεά {π {ε Ῥταγεν οἱ ΤΠείϊῖς,---ίΠαί 5Ἡ9 
ΜΗ] τεπιαῖπεά ΙπΠ {οία] ἴσποταπορ οἳ (ο 
ἀεοτεες οἱ Ἐκλίε; απᾶ {λε 8απΠε ἴσπογαποθ 
6 πιαπΗεςδί Ἰπ Ἡου βίοηπςσ εκργεβεῖοη ΟΕ 
γεχαοη απᾶ ἀἰξαρροϊπίππεηί, Ὑ πει {Πεγ 
{ατΏη ο οοπίγατΥ Τἴο Ἠενγ εχρεσία{οΠπ, ἵπ 
1. Σ.94. Βεε Ῥτε]πι. 0058. 5εοῖ. 111. ΟΕ 
πο οοηδίγπσ(ίοη, 5εο οἩ 1]. Α. 97. 

474. ὄρθαι. Ὑτα]πβο ὦρθαι. 368, Ἠου- 
εγεν, Μαι. ᾱτ. αν. 5 244. ἙπίπιβπηΒ 
Ίαγσεν ἄνατι. 5 110. 9. 

478. οὐδ εἴ κε τὰ νείατα κ.τ.λ. Ίηπετο 
15 ποίμ]ης 1π {μεξε γνοτάς (]αί οππ 5ασρε»ί 
ΔΏΥ οπ15ε Οἱ αατπι 1π παρίίετ; Ῥαΐ {τοτα 
έλα πιεπίῖοπ οἱ Ταρείις απᾶ ῥαΐιτῃΏ, Ἡο 
ενϊἀεπί]γ α]]αάες {ο α τεπενγα] οἳ {πε παν 
π(Ἡ {έπε Τήαπ5, αἲ ἴ]ιο Ἱπςάσα[ίοη Ο[ Ίππο. 
ΤἘπε ἀθβοεπέ Ιπίο Ῥατίατας, ππετο έλα Τ]- 
{απ5 Ίνεγο οοπΏπεᾶ α[ίον {Παῖν αἰθεπιρί {ο 
τα-ϊηδίαίε βαίπτη, 48 5αρροδεᾶ {ο Ῥο αἲ 
πε πνεδίετη επἰτεπηΙέγ οἳ {πε εατίη. Ῥεο 
Ἠεβίοᾶ. ΤΠεοροπ. 72δ. 5ᾳᾳ. 
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μα ] 

Γαίης καὶ πόντοιο, ἵν Ἱαπετός τε Κρόνος τε 
4 - 2 

"Ἠμενοι οὔτ᾽ αὐγῆς ὑπερίονος ᾿Ηελίοιο 4860 

Τέρποντ’, οὔτ᾽ ἀνέμοισι' βαθὺς δέ τε Τάρταρος ἀμφίς. 
0ὐδ' ἣν ἔνθ' ἀφίκηαι ἀλωμένη, οὔ σευ ἔγωγε 

Σκυζομένης ἀλέγω, ἐπεὶ οὐ σέο κύντερον ἄλλο. 

Ὃς φάτο' τὸν ὃ) οὔτι προσέφη λευκώλενος Ἡρη. 

Ἐν ὃ ἔπεσ ᾿ Ώκεανῷ λαμπρὸν φάος ᾿Ηελίοιο, 480 

Ἕλκον νύκτα µέλαιναν ἐπὶ ζείδωρον ἄρουραν. 

Τρωσὶν μέν ῥ᾽ ἀέκουσιν ἔδυ φάος' αὐτὰρ ᾿Αχαιοῖς 
᾿Ασπασίη, τρίλλιστος, ἐπήλυθε νὺξ ἐρεβεννή. 

Τρώων ὃ αὗτ᾽ ἀγορὴν ποιήσατο φαίδιµος "Έκτωρ, 
- . - 

Νόσφι νεῶν ἀγαγὼν, ποταμῷ ἔπι δινήεντι, 4090 

Ἐν καθαρῳφ, ὅθι δὴ νεκύων διεφαίνετο χῶρος. 
Ἔξ ἵππων ὃ ἀποββάντες ἐπὶ χθόνα μῦθον ἄκουον, 

Τόν ῥ) Έκτωρ ἀγόρευε Δι φίλος' ἐν ὃ᾽ ἄρα χειρὶ 
”’ 4 η 6 ΄ - ιν ή . 

Έγχος ἔχ ἑνδεκάπηχυ' πάροιθε δὲ λάµπετο δουρὸς 

Αἰχμὴ χαλκείη, περὶ δὲ χρύσεος θέε πόρκης. 4056 

Τῷ ὅγ ἐρεισάμενος ἔπεα Τρώεσσι μετηύδα" 
Κέκλυτέ µευ, Τρῶες καὶ Δάρδανοι, ἠὸ ἐπίκουροι, 

- -/ 
Νῦν ἐφάμην, νΠάς τ᾽ ὀλέσας καὶ πάντας ᾿Αχαιοὺς, 
Ἂ / 
ΑΨ ἀπονοστήσειν προτὶ Ίλιον ἠνεμόεσσαν' 

᾽Αλλὰ πρὶν κνέφας ἦλθε, τὸ νῦν ἐσάωσε μάλιστα 500 

᾿᾽Αργείους καὶ νῆας ἐπὶ ῥηγμῖνι θαλάσσης. 

᾽Αλλ) ἦτοι νῦν μὲν πειθώμεθα νυκτὶ µελαίνῃ, 
Δόρπα τ᾽ ἐφοπλισόμεσθ” αὐτὰρ καλλίτριχας ἵππους 

Λύσαθ᾽ ὑπ᾽ ἐξ ὀχέων, παρὰ δέ σφισι [βάλλετ’ ἐδωδήν' 
Ἐκ πόλιος ὃ ἄξασθε [)όας καὶ ἴφια μῆλα 

Καρπαλίµως, οἶνον δὲ µελίφρονα οἰνίζεσθε, 

Σττόν τ᾽ ἐκ µεγάρων' ἐπὶ δὲ ξύλα πολλὰ λέγεσθε, 
ἝὪς κεν παννύχιοι, µέσφ ἠοῦς ἠριγενείης, 

Καίωμεν πυρὰ πολλὰ, σέλας ὃ εἰς οὐρανὸν ἵκῃ' 

480. ὑπερίονος ᾿Ηελίοιο. Πηρεγίοη γναβ 
ἔπε Ἐαί]ετ οἳ έ]λε Ῥπ, ἴπεποορ σπ]]εᾷ Ὕπε- 
ριονίδης, ἵπ Οὰ Μ. 176. 36ο Ηεοβῖοά. 
Έ]εοσοῃ. 37]. Ἠεποε ὑπερίων 5 Ῥεεπ 
Ειουσ]έ {ο Ὦο βγποοραίεά {ου Ὑπεριωνίων, 
Ῥαΐὲ 16 866Π15 Ῥείίεγ {ο απάεγδίαπα 16, ννθ]ι 
Ἠεγπε, 45 4 βἶπιρ]α αρ](Πεί. ο 85ο ΏαπηΠΙ 
εχρ]αῖηςβ 18, ὁ ὑπὲρ ἡμᾶς ἰὼν ἥλιος. 1έ 
οσσοτβ αραῖπ ἵπ ΤΙ. Τ. 998. 

485. κύντερον. ΊΠογε ἱπριαεπέ, Ίιογε αιι- 
ἀαοῖοιε; Ῥτορεχ]γ, Πιογε οωγτίἠ. 1 1 α 
οοπιρατα Ίνα, {ογπιεά ἔτοπα κύων, σαπῖς. Τ]ιε 
εαρετ]αίῖνα, κύντατος, οσσιχ5Ίπ Β1. Φ4ΡΡ]. 
817. ϐΌοπιρατο αἱδο ΤΙ. Κ.. 505. 

488. τρίλλιστος. Τ]γίσε-ιοϊε]ιεᾶ, ἀῑεείγα- 
υἷε; {ποπα τρὶς απᾶ λίσσοµαι. 

49]. ἐν καθαρῷ. άν. ΧΧΙΝΥ. 14. (απι- 
Ότ8 Ῥγις ασ ραΐεπ. Όοπιραχο Ἠ. Κ. 199. 
Ῥιπά. ΟἸγπαρ. Χ. 60. Βορμ. 64. Ο. 1576. 
Απβέ, Ἐοε]. 920.---νεκύων διεφαίνετο. Τ]ιαί 
16, ἐφαίνετο διὰ νεκύων, αργεατεᾷ απιοπφ 
ἴ]ο ἀεαᾶ. 

498. Πε ρατίῖε]α νῦν πιαδί Ῥο οοπβδἰγπεᾶ 
ψθι ἀπονοστήσειν. Ῥεθ οἩ ΤΙ. Α. 27. 

5029. πειθώµεθα νυκτί. 3εε οἨ 1. Η. 
255. 

506. οἴνον οἰνίζεσθε, Σϊτόν τ’. ΑΔ σειφπια. 
Φορ οἨ 1]. Α. 692. 

508. μέσφ᾽ ἠοῦς. Ῥεμο]. μέχρι τῆς ἡμέ- 
ρας. με Ῥοείο αἀγετν µέσφα ἵδ αἱδο 
{ουπά ἵπ 0α]πῃ, Η. ἵπ 065. 119. 



2608 

.) Μήπως καὶ διὰ νύκτα κάρη κοµόωντες ᾿Αχαιοὶ 

ὉΜΗΡΟΥ ἸλΙΑΔΟΣ ϱ’. 

510 

Φεύγειν ὁρμήσωνται ἐπ᾽ εὑρέα νώτα θαλάσσης. 
κ. Ν 2 , - ) - ο ο Μὴ μὰν ἀσπουδί γε νεῶν ἐπιβαῖεν ἔκηλοι 

.., Αλ / / . ” / 
ὡς τις τούτων Ύε βέλος καὶ οἴκοθι πέσσῃ, 

Βλήμενος ἢ ἰῷ ἢ ἔγχεϊ ὀξυόεντι, 
Νπὸς ἐπιθρώσκων' ἵνα τις στυγέῃσι καὶ ἄλλος 515 

Τρωσὶν ἔφ᾽ ἱπποδάμοισι φέρειν πολύδακρυν ἄρηα. 
Κήρυκες ὃ᾽ ἀνὰ ἄστυ Διὶ φίλοι ἀγγελλόντων, 
Παῖξας πρωθήβας πολιοκροτάφους τε γέροντας 

Λέξασθαι περὶ ἄστυ, θεοδµήτων ἐπὶ πύργων. 

Θηλύτεραι δὲ γυναῖκες ἐνὶ µεγάροισιν ἑκάστη 520 

Πῦρ µέγα καιόντων' φυλακὴ δέτις ἔμπεδος ἔστω, 
Μὴ λόχος εἰσέλθῃσι πόλιν, λαῶν ἀπεόντων. 

ἸΩδ' ἔστω, Τρῶες µεγαλήτορες, ὡς ἀγορεύω. 

Μύθος ὃ’, ὃς μὲν νῦν ὑγιὴς, εἰρημένος ἔστω' 

Τὸν ὃ) ἠοῦς Τρώεσσι μεθ’ ἱπποδάμοις ἀγορεύσω. οι 9 ὧι 

ὌἜλπομαι, εὐχόμενος Δι τ᾽ ἄλλοισί τε θεοῖσιν, 

᾿Εξελάαν ἐνθένδε κύνας κηρεσσιφορήτους, 

Οὓς Κῆρες φορέουσι µελαινάων ἐπὶ νηῶν. 

᾽Αλλ) ἦτοι ἐπὶ νυκτὶ φυλάξοµεν ἡμέας αὐτούς' 

Πρωϊ ὃ ὑπποῖοι σὺν τεύχεσι θωρηχθέντες 550 

Νηυσὶν ἐπὶ γλαφυρῇσιν ἐγείρομεν ὀξὺν ἄρηα. 
Εἴσομαι, αἲ κε μ᾿ ὁ Γυδείδης κρατερὸς Διομήδης 

610. διὰ νύκτα. Τ]γοισ] Γατοιγ οἳ ἴλιε 
πῖφα; 5 ἵη Ὑς. Ἐπ. ΥΙΠΙ. 658. ἄοπο 
ποοῖδ. Τε Φοπολ]αςί Ἱπιρτορετ]γ εκρ]αῖπβ 
1ξ ὮΥ διὰ νυκτὸς, ἴπ {]ιο πἰφ. Θεο Ἠοοβε- 
νθεη ον Ὑϊσετ, Ῥ. 471. Μαϊ αντ. ατ. 
6 590. 9. 

512. ἀσπουδί. Ἡ Η]ιοιί αἰ[οιζίη. ἸΜοβί 
ο]ῖοηπ5 Ἠανε ἀσπουδεί. Όπ αἄνοτος οἱ 
Ώ115 ο]αςς, 56ο Ἑ]οπιπε]ά”5 1958. οἩ 38ο]. 
Ῥτοπῃ. 216. 

619. βέλος καὶ οἴκοθι πέσσῃ. Τ]16 νατΏ 
πέσσειν, σ04Ν6γε, 15 Ἠετε αδεὰ Τη {πο 8εη5θ 
ΟΡ 8απατο. Επδίαϊμ. πέσσειν' θεραπεύειν. 
Ὦγ ἃ ΘΟΠΊΠΙΟΠ Βριγθ 46ο βέλος, α Ἰπέαροη, 
16 {γαηςδ{εγγεᾶ {ο βἶσπιγ {ιο ιεοιιπᾷ ιο]ιῖο]ι 
ἐπβιοί. ΟΕ Όιε νετὸ στυγεῖν, 568 ΟΠ ΤΠ. Α. 
196. Η. 112. 

519. λέξασθαι. ΤΗ45 γειΏ σεπεγα]]γ εἶσ- 
πἶῃος ἵπ ἩἨοπῃοΥ, {ο {ἱε ἄοιπ; Ἠθπος, {ο 
4ἱδροβε οπε”5 δε[{; δεῖ]. α5 α 5οηπεϊπα]. θα 
οἩ Π. Β. 616. 8ο ασαῖη ἵπ ΤΙ. Τ. 67. Τ]ο 
αἀ]εσίῖνε θηλύτεραι, ἵπ πε [ο]ονῖης πε, 
15 8ΙΠΙΡΙΥ α Ῥ]εοπαρίίο ερ]]εί, εκρτερβῖνε, 
ῬεΓΠαΡΡ, οἱ {λε πνεακπεςς οἳ {ηθ 50Σ, 45 
ΠΠ 6 {ΟΥ ΒΕΥΕΥΟΣ ἀπῑῑες. Τ]γας ΒορΡΗ. Τγασμ. 
1064. γυνὴ δὲ, θῆλυς οὖσα, κοὺκ ἀνδρὸς 
φύσιν». Ἐπτῖρ. Οτερί. 1208, τὸ σῶμα ὃ᾽ ἐν 
γυναιξὶ θηλείαις πρέπον. 

695. τὸν δὲ. 
{ἔγοπι {με Ἰα5ί πο, 

627. κηρεσσιφορήτους. Ἐτονϊᾶςά ἰπο 
πεχέ πε Ῥε σεπαίπε, οἱ νο] έλεγε ἵ5 
οοηβιἀεταρ]ο ἀοαὈί, ῖδ ερ οπεί 5 {α]]γ 
εκρ]αϊπεᾶ ὮΥ 16, {ο βἰσπΙ{γ, παζῖε ]αϊς αᾱ- 
φεοίο». ΤΠΙ5 Ἠπα, Πονεγεσ, νγα5 οπιἡνεά Ὦγ 
Ζεποάοίαξ αξ 5αρεγβιοιςδ, απᾶ 16 15 τε- 
1εείεᾶ ὮΥγ Ῥτ]μηκεπ (Εριςί. Οτῖέ. 1. Ρ. 66). 
Ιπάρεᾶ ἴιε Ἰαΐίεν ρατί οἳ Ηεσίοτ”5 5Ρρεεσ]ι 
Β66Π16 {ο Ἠανο Ὄθδεπ ἄοιβΙγ Ιπίετρο]αίεά» 
ον/ης, α5 Ῥ. Κπὶσηί τεπΙατ]κ5, {ο α Τοο]1δ]ι 
Ῥτορεηςῖέγ οἱ πε τΠαρδοᾶϊδί5 {ου απρΗ{γ- 
Ίησ πνμαί ἰμε Ῥοεῦ Ἠαά εχργεβδδεά νἩ α 
Βῆΐπς απά {οτοῖρ]ε Ῥτενίθγ. Βεείάες βἶπσ]ε 
ΝΕΥΦΟ5, Ίο {οἱ]ουν5 με αποϊεπί οτ]]ος 1π 
τε]εοίῖπς {με εοπο]αδῖοπ οί ἔπο 8Ρεεςῃ α[ἴον 
γ. 94. ῥῬιίάαδ: κηρεσσιφόρητος ὁ τὸν 
θάνατον φέρων. 

590. ὑπηοῖοι. Ἰοπ]οὸ {ου ὑπηφοι, πια- 
ωϊπι. Οἱ 5 αἀνετρία] πδο οἱ {πε αἆ]ες- 
νε πιαδουπε, 5ε6 οἩ Ἡ. Α. 414. ΈΤ]μεα 
Β4ΠΊ6 15 αδο α ]μαβπ Ἰάῖοπις α5 ἵη Υπρ. 
«Ἐπ, ΥΠ. 465. «ἴπεας 5ε πιαζίπως αφεζαῦ. 
ΤΈΠε Ρτεροβ](ίοη σὺν 15 5εραταίεᾶ {τοπα {πο 
νετβ ἐγείρομεν ὮΥ Τπιοςῖς. 

609. ὁ Τυδείδης. Θεε οἩἳ 1. Α. 11. 

Βοῖ. ὑγιῆ ὄντα μῦθον, 
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- - .) 

Πὰρ νηῶν πρὸς τεῖχος ἀπώσεται, ἤ κεν ἐγὼ τὸν 
- ή 

Χαλκῷ δμώσας ἔναρα [ῥροτόεντα φέρωμαι. 
Αὖὐ ἣν ἀρετὴν διαείσεται, αἲ κ᾿ ἐμὸν ἔγγο 595 ὕριον ἣν αρετὴν διαείσεται, αἲ κ᾿ ἐμὸν ἔγχος 

) ν] ’ .. 

Μείνῃ ἐπερχόμενον ἀλλ᾽ ἐν πρώτοισιν, ὀέίω ή ϱ 2 
Κείσεται οὐτηθεὶς, πολέες ὃ ἀμφ) αὐτὸν ἑταῖροι, 
” , ] , 3 ”” . Ἆ Ν ϱ) νΝ ων 

Ἠελίου ἀνιόντος ἐς αυριον’ αι γαρ εγων ὡς 
, 

Εἴην ἀθάνατος καὶ ἀγήραος ἤματα πάντα, 

Τιοίµην ὃ ὡς τίετ᾽ ᾿Αθηναίη καὶ Απόλλων, δ40 

Ὡς νῦν ἡμέρη ἥδε κακὸν φέρει ᾿Αργείοισιν. 

ὋὪς "Έκτωρ ἀγόρευ"' ἐπὶ δὲ Τρῶες κελάδησαν. 
Οἳ δ' ἵππους μὲν λῦσαν ὑπὸ ζυγοῦ ἱδρώοντας, 

ας εν » 8 τ ο 5 
Δῆσαν ὃ ἱμάντεσσι παρ) ἅρμασιν οἷσιν ἕκαστος 

κ πόλιος ὃ ἄξαντο βόας καὶ ἴφια μῆλα δ45 

Καρπαλίμως, οἶνον δὲ µελίφρονα οἰνίζοντον 

Σττόν τ᾽ ἐκ µεγάρων' ἐπὶ δὲ ξύλα πολλὰ λέγοντο. 
/ Κνίσην ὃ ἐκ πεδίου ἄνεμοι φέρον οὐρανὸν εἴσθ. 

Οἳ δὲ, μέγα φρονέοντες, ἐπὶ πτολέμοιο γεφύρας 
τό Εΐατο παννύχιοι' πυρὰ δέ σφισι καίετο πολλά. 650 

ς ο ο. 9 ) - ο Ν 2 9 , 

Ως ὃ ὅτ᾽ ἐν ουρανῳ ἄστρα φαεινην αμφὶ σελήνην 
ο ). 

Φαίνετ ἀριπρεπέα, ὅτε τ᾿ ἔπλετο νήνεµος αἰθὴρ, 
/ 2.9) - ν 9 [ή ”/ 
Ἐκ τ ἔφανεν πᾶσαι σκοπιαὶ, καὶ πρώονες ἄκροι, 

ν / . ) 40 δ᾽ ος | Ες 3/ Ιθἡ Καὶ νάπαι' οὐρανόθεν ὃ᾽ ἄρ) ὑπερράγη ἄσπετος αἰθὴρ. 
Πάντα δέ τ᾽ εἴδεται ἄστρα' γέγηθε δέ τε φρένα ποιµήν᾽ ὅδδ 

- / ε [ή 

Τόσσα, μεσηγὺ νεῶν ἠδὲ Ξάνθοιο ῥοάων, 

Τρώων καιόντων πυρὰ φαίνετο Ἰλιόθι πρό. 

595. ἣν ἀρετὴν διαείσεται. Πε ε]αῖῖ 
Ἅγουε Πε παζοµν. μα πδε οἱ ἴμο πϊάα]ο 
νετβ Τη {ΠΒ ΡαβΡᾶρο, 15 ἐο β4Π1θ α5 ἵη Π. 
7. 460. 

508. αἲ γὰρ ἐγὼν ὣς κ.τ.λ. [είπαπι ἐὔο 
ἴαιπ οσγίε οοπθοφμὺ ᾖροβεῦπι ἰππιπιογίαβίαίοπι, 
φπα1π σεγίε ογαφίῖπο ἄῑο «4 ο]ιζοί πιαῖε δἱδἰ Το 
5.5 ευεπῖγο οἰα επί. ΗΕΥΝΕ. 

64]. Τη 5οπιε ϱάΙΠοπ5, {ου νουβε5 49 
Ίετε Ἱπβεγίεά Ίπτοπι Ῥ]αίο (Α]Ιοϊριαᾶ, ΤΠ. 
πι ᾖπε), ννπῖοἩ ατε, {ο 8ἰ] ΑΡΡΕΔΤΑΠς6Θ, επ]- 
1πθ; απά ἴῑαε Πγδί οἱ ἴμεπι, αἲ Ἰεαςδί, {γοπα 
1ΐ5 οοηπποχῖοα γη {λαο βασγ]βοία] ἴθενπι 
κνίσην͵ ἵ5 {αΙτ]γ αββῖσηεά {ο {Πῖ5 Ῥ]ασο. Τέ 
16 Ῥιέ ῬτοΡεΥ {ο ϱῖνο {Πο ραξβδαρο ἵπ Γ]]:---- 

ἐπὶ δὲ ξύλα πολλὰ λέγοντο' 
"Ερδον δ' ἀθανάτοισι τεληέσσας ἑκατόμβας" 
Κνίσην ὃ ἐκ πεδίου ἄνεμοι φέρον οὐρανὸν 

εἴσω 
Ἡ δεῖαν' τῆς δ᾽ οὔτι θεοὶ µάκαρες δατέοντο, 
Οὐδ' ἔθελον' µάλα γάρ σφιν ἀπήχθετο 

”1λιος ἰρὴ, ᾿ 
Καὶ Πρίαμος, καὶ λαὸς ἐὐμμελίω Ἡριάμοιο. 

549. οἳ δὲ, μέγα φρονέοντες, κ.τ.λ. ες 

ου Έτν. Ἐμωπ. 41. Ῥεπί. ἄν, Ρ. 906: απᾶ 
6ΟΠΙραΥΕ ἨοηἨ], χι, 9. 16. 

5δ]. ὡς δ' ὅτ ἐν οὐρανῷ κ.τ.λ. Τ]5 
οοπιρασῖδοπ 18 ΙΠ{ΕΥΙΟΣ {ο ποπθ ἵπ ΗοπιοΥ. 
16 15 Όιο πιορί Ῥευα{α] π]σ]έ-ρίθςο {ναί 
«απ Ῥο {ουπᾶ ἴπ Ροείγ. ο Ῥτοβεηί5 γοι 
ΨΙίἩ α Ῥτοβρεσί οἱ ἐῑα Ἠθανεῃς, έ]ιο 8615. 
απᾶ {πε εαν]: με βΒίανς 5Ἠίπο, ἐ]πο αἰγ ἵ5 
8εΓεΠε, {ια νγογ]άἀ επ]ρ]έεπεᾶ, απά {ια 
ΏΊΟΟΠ ΠιοΙΠ{εᾶ ΙΠ ϱΙοΥΥ. ῬορΕ. Οἰαπᾶῖαπ 
Ἠαςδ Ῥτίεβγ Ἱπηίαίοᾶ ἐλῖς αἴπι]ο ἵπ Ό9η8, 
Ἠοῃ. 1. 459. ου ογαῖ, εξ Ἰαΐε εἰεἰζαγιηι 
Ίιογε οἰάεύαπι ἢΒατήαγίοος αγάεγε ]οο0. Ίο 
Ἰανο α οἶοδα Ῥητα]]οὶ αἶδο ἵπ Φσοοί(5 ἠ/1π- 
εὐγεῖ, ΤΠ. 39. 00η α 80ύγε οὗ ᾖγερ, Ι 1οεεή, 
1γοπι Πεἰφηέ απιᾶ Ἰ]ῖ απᾶ οἷἵ[ τυεγο 86Εη ; 
Σαο]ι τοι ποαγ]κο εάΐπος ᾖαισ; Γασι 
71οπι εποῖν ἴ]ιε εἰφπαῖ οαιιφ; Γαοίι α[ῖεν εαο]ι 
δν φἰαποεᾶ {ο εἰφ]λά, «49 είαγε αγίεο 14ῇΡΟΝ ἰ]ιο 
πϊφλιό. 

564. ὑπεῤῥάγη, «Ἀνεαῖ αγ, οἴεανε ος 
πε πιεαρλοτ]σα] αρρ]ϊοπίῖοπ οἳ ἐῖς νοτο 
16 νουΥ παίιτα], απᾶ α]]εᾶ {ο απ Ιάΐοπι οἳ 
ους οἵῃ. Τε δε οἳ {ο αοτῖδε ἵη {ἐς 
εοηδίγασΏοτ Ἠα8 Ῥεεπ τερεαίθά]γ πο[ῖοεᾶ. 
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Χίλι᾽ ἄρ᾽ ἐν πεδίῳ πυρὰ καίετο' πὰρ δὲ ἑ ἑκάστῳ 
Ἐἴατο πεντήκοντα, σέλᾳ πυρὸς αἰθομένοιο. 
πποι δὲ κρῖ λευκὸν ἐ ἐρεπτόμενοι καὶ ὀλύρας, 560 
Ἑσταότες παρ᾽ ὄχεσφιν, ἐύθρονον Πῶ μίμνον. 

ὅδδ. χίλύ ἄρ᾽ ἐν πεδίῳ κ.τ.λ. 366 ΟΠ 560. κρῖ λευκὸν κ.τ.λ. ες οἩ ΤΠ. Β, Ἡ. Β. 129. 196. 



ΤΗΣ 

ΟΜΗΡΟΥ ΤΔΛΙΑΔΟΣ 

ῬΑψωδ[αβ, ἡ ΓΡΑΜΜΑ, Ι’. 

ἜἘπιγραφαί. 

᾽ΑΠΟΠΕΙΡΑ, ΠΡΕΣΒΕΙΑ, ἡ ΛΙΤΑΙ. 

Ἕβλλως, 

Ἐκξεσίη ὃ' ᾽Αχιλῆος ἀπειθέος ἐστὶν ἸΩΤΑ. 

ΤΗΕ ΔΕΗαῦΌΜΕΝΤ., 

ΤΗΕ ΕΜΒΑΡΘΡΥ Το ΑΟΗΙΠΙ1ΕΡ. 

ΑΡΑΠΙΕΠΩΠΟΠ, ἁΓί6Υ {]πε Ἰαςδί ἆαγ 5 ἀθίεαξ, Ῥγοροδες {ο {ο ἄπτοε]κ5 {ο από {Πο βἴορο, απά 
τδέατηΏ {ο ἐΠαῖν οοππίΥ (Υν. 1--28). Ὠιϊοπιεᾶ οΡΡοβεΒ {Π5, απά ἸΝερίου 5οσοπά5 Ἠΐπι, 
Ρταϊθῖης Ἠ5 νηβάοπα απἆ χοβο]αίῖοπ. Ὠςο οχἀεχς {πο ριατὰ {ο Ῥο δἰτεηρί]επεά, απᾶά α 
οουπο]] βαπηπηοπεᾶ {ο ἀεμρογαία ναί παεαδιγεΒ αγθ {0 Ῥο {ο]]ουγεά 1π {5 ΕΠΙΕΥΡΕΠΟΥ 
(99-78). ΑΡΑΠΙΕΠΙΠΟΠ ΡαΥβα6ς {Πῖβ αἀγνίσα, απᾶ Νεσίου {αγίας Ῥγεναϊ]ς προηῃ Ἠϊπα 
{ο 5οπᾶά απιραββαάοΥβ {ο Ααλί]]α5, ἵπ οτάες {ο πιονθ ΗΙπα {ο α τεοοποϊΠαξίοπ (79---161). 
ΤἼγεςες απᾶ Α]ακ ατε πιαάε οἶοῖος οἵ, νο απο αοεοπιραπ]εά ὮΥ οἱἷά Ῥ]πωπίκ; απᾶ 

ελα ἀεριίαίίοη 19 Ἰπά]γ τεοεῖνεά ὮΥ Αομί]]ες (162---221). ΊΤΠεΥ πια] εαοὮ οἳ ἔλεπι 
Ν6ΣΥ πιονῖησ απᾶ Ῥγεββίης 8Ρροαοσᾳες, τί απο τε]εοίεά νη(] τοασῄπεῬς ῬΥ ΑοΠΙ]]65, 

νο, ποὐνη(ηβίαπάϊπρα, τείαϊης Ῥμωπῖκ ἵῃπ Ἠϊ5 {απ (222--.664). Τπο απιραββδαἆονβ 

τείανπ πηβισσθδΕ{]]Υ {ο ἴμο σαπΏΡ, απιά ιο ἴΤΟΟΡΒ Ῥεία]ε {επδε]νες {ο β]εερ (665 

--Ίρθ). 
ΤΠϊ5 Ῥοοῖς, απᾶ ἴπε πεχί Γο]]οφ/πᾳ, {αῑθ πρ ἴ]α 8Ρραςσθ οἱ οπο πὶρΗί, πο] ἶ ἐῑο ἐνγεπίγ- 

βονοπίἩ {τοπα {πε Ῥεσϊηπ]πρ οἱ {πο Ῥοεπι. 

βίαΏοπ οἱ {πε τεοῖαπ 5Η1Ρ8. 

Πε ΆΒοεπο 168 οἩ {1 8εα-5ΠοΓ6, αὖ έλα 

Ὢσ οἱ μὲν Τρῶες φυλακὰς ἔχον' αὐτὰρ ᾿Αχαιοὺς 
Θεσπεσίη ἔχε Φῦζα, Φόβου κρυόεντος ἑταίρη” ς 
Πένθεὶ ὃ ἀτλήτῳ βε[βολήατο πάντες ἄριστοι. 

2. Φῦζα. Τεγγογ, ἀϊθπιαἡ; απᾶ ἴλεπος, 
α ἀἱθροβήίοπ {ο Πϊφ. Ἠεποο Ἠετ ρογβδοπΠ- 
οπ{Ίοη α5 {πο οοπιραπΊοπ οἱ Φόβος, ννηῖο]ι 15 
Εἴπηϊ]αν {ο ἴλαί οἱ Ὠϊδοοτᾶ, α5 ἴ]ε βἰδίεν οί 
Ματς, ΤΠ. Δ. 440. Ὥαπητη: φῦζα εδ ἴπ απῖ- 
Ίπ0, Φόβος ἵπ γρεάϊῖύις ἡρεῖ. ἼΠο {ΟΓΠΠΕΥ, 
Ἰογγενοσ, 18 βοπιεβῖπαος αδεά {ον Πἱφιιέ ἠΐφεί[; 
αδ ἵῃ Ἡ. 5. 140. Ο. 63. απᾶ εἰδεν]εγο. 

9. βεβολήατο. Έοτ βεβόληντο, ὃ Ρ]. 
Ῥ]αρουῇ, Ῥα85. οἳ βολέω, α Ῥοείίο ἀθγῖναῖνα 
οἱ βάλλω. Ἠεποε αἱδο {με ραχΏοῖρ]ε βεβο- 
λημένος, ἴἵπ ν. Ὁ.---Τ]ιο βε]ο]ῖα ΨΠοϊοτῖαπα, 
νήσο] ΟΙατ]κε οοπΗπια]]γ οἶίος {τοαρ]οιί 
Ομ5 Ῥοοῖς, οΏβεννο: οἱ μὲν ἄλλοι περὶ φυ- 
γῆς ἐπιμέλειαν ἐποιοῦντο, οἱ δὲ ἄριστοι ἐν 
πένθει ἦσαν. 



212 ΟΜΗΡΟΥ ἸλΛΙΑΔΟΣ Τ. 

Ὡς ὃ) ἄνεμοι δύο πόντον ὀρίνετον ἰχθυόεντα, 

Ῥορέης καὶ Ζέφυρος, τώ τε Θρήῄκηθεν ἄητον, 5 

Ἐλθόντ’ ἐξαπίνης' ἄμυδις δέ τε κῦμα κελαινὸν 

Κορθύεται πολλὸν δὲ παρὲξ ἅλα φῦκος ἔχευαν' 
Ὃς ἐδαῖζετο θυμὸς ἐνὶ στήθεσσιν ᾽Αχαιῶν. 

᾿Ατρείδης ὃ’, ἄχεὶ µεγάλῳ βεβολημµένος ἦτορ, 

Φοίτα κηρύκεσσι λιγυφθόγγοισι κελεύων 16 

Κλήδην εἰς ἀγορὴν κικλήσκειν ἄνδρα ἕκαστον;. 

Μηδὲ βοᾷν' αὐτὸς δὲ μετὰ πρώτοισι πονεῖτο. 
"ζον ὃ) εἰν ἀγορῇ τετιηότες' ἀν ὃ ᾿Αγαμέμνων 

στατο δακρυχέων, ὥστε κρήνη µελάνυδρος, 

“Ἡ τε κατ αἰγίλιπος πέτρης δνοφερὸν χέει ὕδωρ. 156 

ὋὩς ὃ [βαρυστενάχων ἔπε ᾿Αργείοισι μετηύδα’ 
Ὦ φίλοι, Αργείων ἡγήτορες ἠδὲ µέδοντες, 

4. ὡς ὃ’ ἄνεμοι δύο κ.τ.λ. Τπε ρατί- 
οπ]ατ ρατίς οἱ ἐΠῖ5 εοπιρατίδοη αστθρ αἀπη]- 
ταβ]γ υγ] {πε ἀεδῖσπ οἱ ΗΟΠΙΕΥ, {ο εχρτοβς 
{ιο ἀῑδίασξιοηπ οἳ ο ἄπεεκδ; ἴἶα (Πο 
νηπάς τεργεδεηίῖπσ {πο ἀζετοπί ορῖηῖοη5 
οἱ έλα αΣΠΙΥ, οπο Ρρατί οἱ ΝΠΙΕΠ Ίνεγο Ἱη- 
ο]ϊπεά {ο τείατη, ἴμα οίπεΥ {ο 5ίαγ. ῬοΡε: 
Γτοπι Επδίαίμ]ας. Οοπιρατο Υσ. Απ. ΤΠ. 
416. Ἠεγπε οἈΏδείνεςδ, ΟΠ {πο οοΠπίαΣΥ, 
{μαί {με ἔοτσο οἳ ἴῑε οοπιρβτίδοπ οοηβῖδίβ 
η ἴπε ασϊίαίῖοπ οἳ {πο 8ε8, ΝΠΕΓΕΡΥ 5 
περγθβεπέεά {πε πιεπία] αρϊ(αίῖοηπ οἱ πε 
ἄπεε]ς. ἘΒοΐί]μ ἴπεςε Ιάεα5, ΠΟΊΥΕΥΕΣ, ΠΙΔΥ 
Ῥεγ]ιαρς δε Ἱπο]αάεά ἵπ {Πε βἰππ]]ε. Ο/{ έλα 
ν]ηάς Έοτγεας απά Ζερηγτα», 5εε οἩ ΠΠ. Β. 
1456. ἜΤ]ε αἀάϊῖοπ οἱ νν. 6, 7, ἶ5 πιετε]Υ 
ογηατπεηία]. 

6. ἄμυδις. 
ὁμοῦ. Όοπιρατε ΤΠ]. Κ. 900. Μ. 9δο. 
Δ. 6569. 

7. παρὲξ ἅλα. Ῥσεμο]. ἔξω παρὰ τὴν 
θάλασσαν. Μογε οΟΠΙΠΙΟΠΙΥ παρὲξ 15 αδεᾷ 

ΘΥΠΟΠΥΠΙΟΙΡ νη(ῃ ἅμα, οἱ 
04. 

αΏβο]αία]γ, οἳ. πι α ρεηϊἸνε. Όοπιρατε 
1. Κ. 949. Λ. 486. 

11. κλήδην κικλήσκειν. ΤΙ. Χ. 415. ἐξ- 
ονομακλήδην ὀνομάζων.--- ἄνδρα ἕκαστον. 
λε οοιποῖ] οοηδίδίεά οἱ πε οΠΙεί5 οΠΙΥ 5 
35 αΡΡρεατς {γοπη Υ. 17. 

19. μηδὲ βοᾷν. ἜΠε ΤεβδοΏ νἩγ Ασα- 
ΠΠΘΙΠΠΟΠ οοπππ]απά5 5 Πεγα]άς {ο 5Π]- 
ΤΙΟΠ {16 Ἰεαάετς 1Π 51]εησς, 15 {ος {εαν πα 
επεπαΥ 5Ἱοπ]ά ἀἴδοονετ (πεῖσ οοηδίεγπα Πο, 
Ὦγ τεᾶδοη οἱ {Παῖγ ΠΕΑΥΠΕΣ5, οἵΥ Ῥετοεῖνε 
ναί μεῖτ ἀερῖσης νγεγο ἵπ {5 εχίγεπ(γ. 
ῬοΡε: {ποπ Επδία(μῖας. 

19. τετιηότες. Ῥατί, Ρετ[. αοἲ, {0Υ τετι- 
ηκότες, αδεά 1π α ραβθῖνε βἰσπϊῇβοαίῖοῃ, 5 
Ασαϊπ Ἰηπ νυν. 0. 694. Η. ἵπ Αγρο]. 456. 
Ἐτεσῖδε]γ 1Π {ιο βαΤΠε 5εΠ56 Ίνε Ἠαγε τετιη- 
μένος ἦτορ 1η Π. Θ. 407. εἰ α[ῑθῖ. 

14. µελάνυδρος. Απ ερῖμεί Ἱπάισαίπς 

ἔο ἀἄερίι οἳ ἔῑα νναίετ. Ἐππρίάςς αἶδο 
58εΠ15 {ο Ἰαναο Ἰαά 16 1η νίεν ἵπ Απάτοσ. 
599. Λείβομαι δακρύοις κόρας' Στάζω, 
λισσάδος ὡς πέτρας Λιβὰς ἀνήλιος, ἆ 
τάλαινα. Όοπιρατε ν. 116. οἳ νε βαπιο 
ΡΙΑΥ; απά ασαῖἩ ἵπ Βαρρ]. 78. ΄᾿Απληστος 
ἅδε μ ἐξάγει χάρις γόων Πολύπονος, ὡς 
ἐξ ἀλιβάτου πέτρας Ὑγρὰ ῥέουσα σταγών. 

15. αἰγίλιπος. Φίεερ, γεοϊρίίοιε. Ῥοεμο]. 
ὑψηλῆς, ἣν ἂν καὶ αἲξ ἀπολίπῃ διὰ τὸ 
ἄγαν ὑψηλὸν καὶ δύσβατον ἔν γὰρ τοῖς 
κρημνοῖς αἳ αἶγες ὡς ἐπίπαν νέµονται. 
--δνοφερόν. Ἠεβγε]μ. σκοτεινὸν, μέλαν. 
Ῥεβειάθς {ἐΠῖς5 ποτά, ἔπεγο ατα Ῥαΐέ {ηταοε 
οίπενς ἵπ ίπε ἄτεε]ς Ἰαπσυασο υΠΙἩ Ῥερῖπ 
Μα ιο Ἰδέέετς ὃν : νϊλ. δνοπαλίζω, δνό- 
φος, απά δνόψ. Ῥεε Ἑ]οπιβε]ά οη «4ἱδοῃ. 
ΟποξρΗ. 797. Ἑιαέίπαπη (Τμεχί]. ΤΙ. 109) 
τοίεγς {1ο {ογΠΙΒ γγόφος, ζόφος, κνέφας, 
νέφος, {ο ἴπε ΞαΠΠε τοοῦ. 

17. ὦ φίλοι, κ.τ.λ. ΤΠΙ5 ερεεε] οἱ Ασα- 
ΏΊΘΠΙΠΟΠ. 15 γερεαθεά πνοτά {ου πνοτᾶ ἔγοπι 
Ἡ. Β. 110. Τὲ 15 α ᾳπεδᾶοηῃ απΠοηςΡ {πο 
ογΙσ5. Ἡονγθγετ, νΠοίπεν 16 ννας ἀεμνετεά 
35 πε τεα] βεπθϊπιεπί5 οἱ ἴλο σεπετα], ΟΕ 
Ἰπέθηᾶεἆ, α5 Ώθίογθ, {ο 5οαπά (με ἀῑδροβίδίοπ 
οἱ {λε αππιΥ. Τὲ εεγαϊη]γ αΡρεατς {ο Ῥα 
ἔπα ποτε Ῥτοβαβ]ε οοπο]ιδῖοη, {μαῦ Ῥτε- 
οἴσε]γ {ἴῑε 5απ1ο Ἰπνοτᾶςδ Ίνετε Ιπθεπάεά {ο 
Ῥτοάισθ Ργεςῖςε]γ ἔλε 84Π19 ε[ῄθοί. Τ1οἨΥ- 
αἴας οἱ Ἡπ[ίοαγπαδνιι5 (Α. Ἠμοί, ος. ὃ. 9.) 
Ώχριες βἰγοης]γ {ου {15 νῖενν οἳ {μεθ 6358: 
απά βαοι 5 ανἰἀεπίΙγ {πε Ῥρατροτύ οἳ 
ιο ΙπβογΙρᾶοπ, ᾽Απόπειρα, Ῥτεβχεά ἴο ἴπο 
Ῥοουἷς.  Ὠϊοπιεά απᾶ ἨΝεδίου Ίνεγε πθςεδ- 
ϱαχῖ]γ ααηιαϊπεά νι ιο Ιπίεπίίοτ οἳ 
ΑσάΠΙΕΠΙΠΟΠ, απά {Ππεῖτ 8Ρεεσῃε» πιπςδέ 
Βιογείογε Ὦθ οοπβϊάεγεά α5 Ῥτοουεεᾶῖης ἵπ α 
ἔοπθ οἳ {εϊσπεᾶ περγοβοἩ, {ον πο ΡΙΥΡο5θ 
οἳ βαγίπετῖηρ 5 Ρίαπ5; απᾶ οἳ τερτεβδβῖηρ, 
ΡΥ α Ρτγείεπάεά Ιπάϊρηκίῖοι αἲ Ἠΐ5 ΡΓοΡΟΒΩΙ, 
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ώφ / Σ / ”” 3 ’ ϱ. 

Ζεύς µε µέγα Κρονίδης ἄτῃ ἐνέδησε [λαρείῃ, 
Ἀχέτλιος, ὃς πρὶν μέν µοι ὑπέσχετο καὶ κατένευσεν, 

”/ νὰ 

Ίλιον ἐκπέρσαντ εὐτείχεον ἀπονέεσθαὶ' 20 
- 3” ͵ 

Νῦν δὲ κακὴν ἀἁπάτην [βουλεύσατο, καί µε κελεύει 
/ Δυσκλέα "Αργος ἱκέσθαι, ἐπεὶ πολὺν ὤλεσα λαόν. 

! Δν κ. - 

Οὕτω που Δι μέλλει ὑπερμενέὶ φίλον εἶναι, 
Ν 

Ὃς δὴ πολλάων πολίων κατέλυσε κάρηναν.« 
. 9) Ν , . - 9 , » 9 , 5 Ηδ’ ἔτι καὶ λύσει τοῦ γὰρ κράτος ἐστὶ µέγιστον. 9 
. / 

Αλλ᾽ ἄγεθ', ὡς ἂν ἐγὼν εἴπω, πειθώμεθα πάντες. 

Φεύγωμεν σὺν νηυσὶ φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν' 
Όυ γὰρ ἔτι Τροίην αἱρήσομεν εὐρυάγυιαν. 

ων) 5 .. ς » 3/ / ”νκὰ κ - Ως ἔφαθ” οἱ δ) ἄρα πάντες ἀκὴν ἐγένοντο σιωπῇΠ. 
| - - 

Δὴν ὃ ἄνεω ἦσαν τετιηότες υἶες ᾿Αχαιῶν' 90 

᾿Οψὲ δὲ δὴ µετέειπε βοὴν ἀγαθὸς Διομήδης" 

᾿Ατρείδη, σοι πρῶτα µαχήσοµαι ἀφραδέοντι, 

“Ἡ θέµις ἐστὶν, ἄναξ, ἀγορῇ' σὺ δὲ µή τι χολωθῇς. 
᾽Αλκὴν µέν µοι πρῶτος ὀνείδισας ἐν Δαναοῖσι, 

3 - Φὰς ἔμεν ἀπτόλεμον καὶ ἀνάλκιδα" ταῦτα δὲ πάντα 30 

Ἴσασ) ᾿᾽Αργείων ἡμὲν νέοι ἠδὲ γέροντες. 
Σοὶ δὲ διάνδιχα δῶκε Κρόνου παῖς ἀγκυλομήτεω" 
Σκήπτρῳ μέν τοι θῶκε τετιμῆσθαι περὶ πάντων’ 
Αλ 9 δ) ”/ δῶ ϱ / 2 Ν / κὴν ὃ οὔτοι δῶκεν, ὅ τε κράτος ἐστὶ µέγιστον. 
Δαιμόνί, οὕτω που µάλα ἔλπεαι υἷας ᾿Αχαιῶν 40 
.] , 3 τς « » , Απτολέµους τ᾽ ἔμεναι καὶ ἀνάλκιδας, ὡς ἀγορεύεις ; 
Εἰ δέ σοι αὐτῷ θυμὸς ἐπέσσυται, ὥστε νέεσθαι, 
/ ὁ /΄ ς Ν -- ’ 5! / 

Ερχεο' πάρ τοι ὁδὸς, νΠες δέ τοι ἄγχι θαλάσσης 
ς - 

Εσταᾶσ’, αἵ τοι ἔποντο Μυκήνηθεν µάλα πολλαί. 
᾽Αλλ) ἄλλοι µενέουσι κάρη κοµόωντες ᾿Αχαιοὶ, 40 

Ἐϊσόκε περ Τροίην διαπέρσοµεν' εἰ δὲ καὶ αὐτοὶ, 

Φευγόντων σὺν νηυσὶ φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν' 
Νάϊ δ’, ἐγὼ Σθένελός τε, µαχησόμεθ’ εἰσόκε τέκµωρ 

Ἰλίου εὕρωμεν' σὺν γὰρ θεῷ εἰλήλουθμεν. 

Όλε τὶδῖπσ Ιπο]ΙπαΓίοη οἱ {1ο ἄτεο] {ο το- 
{ατη. ἘοβΒΙΡΙγ, ΠΟΝΕΝΕΣ, νν. 2]---95 πΙΑΥ 
Ῥε απ Ιπίεγρο]αξίοη. 

90. µή τι χολωθῇς. Τη Ργο]ΗΡΙ6ίοπβ νΥέἩ 
μὴ, ἴἶπο βαρ]αποίῖγα 5 ρεπεγα]]γ αδεά ἵπ 
Όλο αοτἰθ; 1 {μοθ Ργοεβεπί 15 βεᾶ, ἵέ ἵΒ ἵπ 
Ένα Ἱπρεγαίῖνα. Βορᾗ. (94. Ο. δι. ὃν 
μήτ’ ὀκνεῖτε, µήτ᾽ ἀφῆτ) ἔπος κακόν. ορ 
Ῥοχβδοπ οἩ Ἐιπῖρ. Ἠοο. 1166. ΟΕ {λα 
Ρηγαςο ἣ θέµις ἐστὶν, 596 ο ΤΠ. Β. 75. 

90. φὰς ἔμεν ἀπτόλεμον κ.τ.λ. Τηϊ8 
α]πάες {ο {χε χερι]κο οἳ ΑσαΠΙΘΙΗΠΟΝ ἵῃ ΠΠ. 
Δ. 970. Ῥεε ΟΠ ν. 401. 

97. διάνδιχα. ἘΤΟΡΟΣΙΥ, ἀῑοεῦπ ; ἔνοποο 

ε ὑϊπίς αἴζεγιππ. Ῥεμο]. Ψϊοίον. διῃρηµένως, 
τὸ ἕτερον τῶν δυοῖν, οὐχ ἑκάτερον. 

45. πάρ τοι ὁδός. Τοχ πάρεστί σοι. 
46. εἰ δὲ καὶ αὐτοί. Ῥοαῖ. φεύγειν θὲέ- 

λουσι. Ἔ]ο αροβιορεβίς ναδ Ῥτοβαβ]γ 54ρ- 
Ρ]εά ῬΥ ἴπαο ρερίατε οἱ {με Βρεα]κεν. ἘῬιαέ 
566 οἩ ΙΙ. Α. 402. 

48. νῶϊ ὃ', ἐγὼ Σθένελός τε. Όεοβαν ἆθ- 
οἶαχαβ {ο ἴ]λο 8απιο ο[οοί, ἵπ Ἑ. α. 1. 40. 
Φιοᾶ οὗ Ῥγαίεγεα ΊΕΠιΟ δεημαίιγ, {απιεπι 88 
οοπίγα («εΥΠιαπο οἳ «4γιουϊίωπι οιπι φοῖα 
ἀεοΐπια [οφίοπο ἠδ γι. 

49. σὺν γὰρ θεῷ εἰλήλουθμεν. «Ίεο νο- 
Τεπίο, αππιιοµίε; 1.6. 1 Γανεπίίῦμ. Ῥεο 

τ 
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ὋὪς ἔφαθ” οἱ ὃ ἄρα πάντες ἐπίαχον υἷες Αχαιῶν, 50 

Μῦθον ἀγασσάμενοι Διομήδεος ἱπποδάμοιο. 
5 » ὁ ; / ε , , ώ 

Τοῖσι ὃ ανιστάµενος µετεφωνεεν ἱππότα Νέστωρ 

Τυδείδη, πέρι μὲν πολέμῳ ἔνι καρτερὸς ἐσσὶ, 
Καὶ βουλῇ μετὰ πάντας ὁμήλικας ἔπλευ ἄριστος" 

” - 

Οὔτις τοι τὸν μῦθον ὀνόσσεται, ὅσσοι ᾿Αγαιοὶ ν 2 2 55 

Οὐδὲ πάλιν ἐρέει ἀτὰρ οὐ τέλος ἵκεο μύθων. 
ης Ν ν / ἓ) κ ήσι ! 9 /.. Μ Η μὴν καὶ νέος ἐσσὶ, ἐμὸς δέ κε καὶ πάϊς εἴης 
« - » / 

Οπλότερος γενεῇφιν' ἀτὰρ πεπνυµένα βάζεις 
. / -- ο μας ν Ξ ” - Αργείων βασιλῆας, ἐπεὶ κατὰ μοῖραν ἔειπες. 
2 ας 5 Δ - ῃ ” 5 
Αλλ αγ» εγῶν, ος σειο γεραιτερος ευχομαι ειναι, 60 

2 / “- Ό 

Εξείπω, καὶ πάντα ὀἄξομαι οὐδέ κέτίς µοι 
. 2 .) .” 

Μῦθον ἀτιμήσει, οὐδὲ κρείων ᾿Αγαμέμνων. 
. / τω) « αρ 5 3 ς νρα 
Αφρήτωρ, ἀθέμιστος, ἀνέστιός ἐστιν ἐκεῖνος, 

ὀ λέ η] ε) ὃ ’ 3 ’ 
Ός πολέμου ἔραται ἐπιδημίου, ὀκρυόεντος. 

᾽Αλλ) ἦτοι νῦν μὲν πειθώμεθα νυκτὶ µελαίνῃ, 65 

Δόρπα τ᾽ ἐφοπλισόμεσθα' φυλακτῆρες δὲ ἕκαστοι 
Λεξάσθων παρὰ τάφρον ὀρυκτὴν τείχεος ἐκτός. 

- ” Κούροισι μὲν ταῦτ ἐπιτέλλομαι' αὐτὰρ ἔπειτα, 
᾿Ατρείδη, σὺ μὲν ἄρχε' σὺ γὰρ [βασιλεύτατός ἐσσι. 

- ” ή . 

Δαίνυ δαῖτα γέρουσιν' ἔοικέ τοι, οὔτοι ἀεικές' 

ΤΠ. Β. 901. 5ᾳᾳ. Όοπιρατε Π. Ἐ. 185. Λ. 
791. Ο. 405. Ὦ. 400. 04. Λ. 962. Ο. 5690. 
Σ.952. Επτ. ΜΤεᾶ. 0256. Χεπ. Απαῦδ.ΠΠΙ.2.8. 
Φο2 ΚΙηπσς χν]ῇ.25.Τ.ΧΧ. Καὶ νῦν μὴ ἄνευ 
Κυρίου ἀνέβημεν ἐπὶ τὸν τόπον τοῦτον 
τοῦ διαφθεῖραι αὐτόν. Οἱ εἰλήλουθμεν, 
5εε οἩ Π. Α. 104. 

68. ὁπλότερος. Ῥεε οἩ ΤΙ. Β. 07. Οπο 
ου Ώνο Μ85. Πετε τεαά ὁπλότατος. Ῥεε, 
Ἠονενεν, Μαΐτ. τ. ἄτ. 5 457. 

59. ᾽Αργείων βασιλῆας. Τ]πετο 15 4η 
ε]]ιρεῖς οἱ {πε Ῥγεροβί6]οπ πρός. Όοπιρατε 
1. Ε. 170. 217. τ. 207. 

65. ἀφρήτωρ, ἀθέμιστος, ἀνέστιος. 1ὲ 
νη]] Ὦε Ῥτορεν {ο ρῖνο α ρατῖσπ]ατ εχρ]]- 
οβέῖοπ οἱ εαο] οὗ έπεσε γγοτάς :--ἀφρήτωρ, 
5αγ5 Επδίαί(βῖας, αἴσπ]πες οπε {μαί ἵδ α 
φαφαλοπᾶ, οἱ Τογείσπε. Τε Δίπεπίαπς 
Κερί α τεσῖςίετ, ἵπ νΒ]εἩ αἲ] ἐλαί πγετε 
Ῥοση Ἴνεγε επτο]]εᾶ, ππεπος 1 εαςῖ]γ αρ- 
Ῥθατεᾶ νο πεγε ΕΠίσεπς, οΥ ποῖ: ἀφρήτωρ 
{πετείοτε εἸσηῖβεβ οπε νο 15 ἀερτίνεά οἳ 
Ώπο ρτῖνί]εσε οἳ α οἴάσεῃ:---ἀθέμιστος 18 
οπθ νο Ίας {ογ[είθεά αἲ] τιρ]Ώέ {ο Ῥε Ῥτο- 
{εοίεᾶ Ὦγ ἔῑπε Ίαν οἳ Ἠϊ5 οοπΠίτΥ:---ἀνέσ- 
τιος, οΠ8 {Παί Ἠα5 πο Ἱαλϊαᾶοπ; ος ταίΠετ, 
οπε {λαί να5 πού Ῥετπηθίεά Το Ῥατίακο οἳ 
8ΗΏΥ {απηῖ]γ βαοτῖῃοε. Έοσ Ἑστία 15 α [απ]γ 
Ροάάεδε; απά ο αρίέεν δοτπείῖπηες 18 σα]]εά 
Ζεὺς ἑστιοῦχος. Τπετε 15 α 5οτέ οἱ ρτα- 
ἀαίϊοη 1η έπεςδε πονάς: ἀθέμιστος βἱσηίβεβ 
ἃ Πιαῃ Οιαί Ἠας Ἰο5ί ἴπε Ῥτϊνί]εσες οἱ Ἠϊ8 

7ο 

εοππαγ; ἀφρήτωρ, ἴλοξε οἵ Ἠΐ5 ονη ρε; 
απά ἀνέστιος, ἴἶιοβε οἱ Ἠϊβ ΟΠ {ΑΠΠΙ]Υ. 
ῬοῬΕ. εε οἩ 1]. Β. 962. Τί 15 οοπππιοΠΙγ 
5πρροβεᾶ, {ποασα Ἀεδίος Ἰπίτοάασες {5 
οββεγναίϊοἩ 1π Ρεπεταὶ ἔεττης, ἴ]ιαί 16 ννας 
Ἰπάϊτοσί]γ αἴππεᾶ αἲ ΑΡΑΠΙΕΠΙΠΟΗ, ἵπ οτἆετ 
{ο Ἱπάασε Ἠϊπῃ {ο 5εε] α τεοοπεϊ]αᾶοῃ να 
ΑοΠἩ!]]ε5, Όεο Ώίοπγς. Ηα]ισατη. 4ε ατίε, 8 
8. Οἴσοετο Ίας εορῖεά 1 ἵπ ΡΗΠΙΡΡ. ΧΤΙΠΙΤ. 1. 
Ἅζαπι πεο Ῥτίναίος ῇ0005, πέο ριθίσας ζεφες 
πἰείμγ, πες [Αδετίαϊ Ίπγα οατα Ἰκαύεγε, 
Ύπειι ἀἰεοογάϊσ, φεπι σαᾶες οἴσίιπα, «ει 
θεία οἴοί[ο ἀείεσίαί. ἩἨοταςε πιοβί Ρτο- 
ῬαΡ]γ Ιπίεπάεᾶ {ο εχρτεςς ἴπεςε {πτεε ερ]- 
πείς ἵπ βατ. ΤΙ. 5. 15. εἶπε σφεπίε, ογαεπέι8 
Μαπφμῖπε ]γαίεγπο, Γισήΐτις. Οοππρατε αἶδο 
Αγὶ6έ. Ῥαο. 1056. Ατϊφίοί. ΡοΜί. 1. 3. 
Ῥο]γῦ. ΧΤΙ. 26. ὃ. Βίοβ. βετπῃ. 48. 

67. παρὰ τάφρον. Ῥεμο]. ΨΠείογ. ἔσω 
τῆς τάφρου ; ἴλαί 15, δείισεεπ ἔ]ιο ιεαἰζ απιά 
ἴμε Ίος. Ῥεε ν. 8]. Τ]ε νετρ λεξάσθων 
156 πο Ιπ έπε ἀπαί, Ῥαίέ {πε Ρ]αγα] 5ΥΠσο- 
Ραίεὰ {ογ λεξάσθωσαν. εθ οἩ Ἡ. Α. 607. 
θ. 519. 

69. ἄρχε. Ιεαὰ ἴ]ε αυ. Ὁοππρατε . 89. 
Φο Ἱπίτα ν. 055. ΤΙ. Α. 495. 1. 4920. 447. 
Λ. 472. απά εἶξενπετα. 

70. δαίνυ δαῖτα γέρουσιν. Ἑ]αίατολ (ε 
4ιάϊεπα. Ροεἱς) πίτες ποῖῖσε οἱ Ες Ρῖεεα 
οἱ ἀεοοταπα ἵπ Ἀεείογ, Ὢ πο, ν/πεπ ε ἵπ- 
{επάεά {ο πιογε ἔυσ α ππεάιαίοηυ να 
ΑςΠΙ]ε5, «Ἡοξε ποί {ο ἆο 1έ ἵπ Ῥαρ]ς, Ῥαί 
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Πλεῖαί τοι οἴνου κλισίαι, τὸν νῆες ᾿Αχαιῶν 
. Ημάτιαι Θρήκηθεν ἔπ᾽ εὐρέα πόντον ἄγουσι' 

” / 
Πασά τοι ἔσθ᾽ ὑποδεξίη, πολέεσσι ὃ ἀνάσσεις. 

- κ.) - 

Πολλῶν ὃ) ἀγρομένων, τῷ πείσεαι, ὅς κεν ἀρίστην 

Ῥουλὴν [βουλεύσῃ' µάλα δὲ χρεὼ πάντας ᾽Αχαιοὺς Τ5 

Ἐσθλῆς καὶ πυκινῆς, ὅτι δήίοι ἐγγύθι νηῶν 

Καΐουσι πυρὰ πολλά" τίς ἂν τάδε γηθήσειε; 

Νὺξ ο) ᾖδ᾽ ἠὲ διαῤραίσει στρατὸν, ἠὲ σαώσει. 

ὋὩς ἔφαθ"” οἳ ὃ ἄρα τοῦ µάλα μὲν κλύὀν, ἠδ ἐπίθοντο. 
. - κ 

Εκ δὲ φυλακτῆρες σὺν τεύχεσιν ἐσσεύοντο, 80 

᾽Αμϕί τε Νεστορίδην Θρασυμήδεα, ποιμένα λαῶν, 

Ἠδ' ἀμφ᾽ ᾿Ασκάλαφον καὶ Ἰάλμενον, υἷας ὌἈρηος, 

᾽Αμϕί τε Μηριόνην, ᾿ΑφαρΏά τε, Δηϊπυρόν τε, 

Ἠδ' ἀμφὶ Ερείοντος υἱὸν, Λυκομήδεα δῖον. 
σ »3/ « 
Επτ᾽ ἔσαν ἡγεμόνες φυλάκων, ἑκατὸν δὲ ἑκάστῳ 86 

Κοῦροι ἅμα στεῖχον, δολίχ᾽ ἔγχεα χερσὶν ἔχοντες' 

Καδδὲ µέσον τάφρου καὶ τείχεος Ίζοῦ ἰόντες' 

Ἔϊνθα δὲ πυρ κήαντο, τίθεντο δὲ δόρπον ἕκαστος. 
᾿Ατρείδης δὲ γέροντας ἀολλέας ἦγεν ᾿Αχαιῶν 

ἛἜνς κλισίην, παρὰ δέ σφι τίθει µενοεικέα δαῖτα" 90 
ΑΔ ας πλ 1] .. - Οἳ δ' ἐπ᾽ ὀνείαθ' ἑτοῖμα προκείµενα χεῖρας ἵαλλον. 
εν) ντ 

Αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος ἐξ ἔρον ἕντο, 

Τοῖς ὁ γέρων πάµπρωτος ὑφαίνειν ἤρχετο μῆτιν 

Νέστωρ, οὗ καὶ πρόσθεν ἀρίστη φαίνετο [Ρουλή. 
|, .. 

Ο σφιν ἐὔφρονέων ἀγορήσατο καὶ µετέειπεν’ 05 

᾿Ατρείδη κύδιστε, ἄναξ ἀνδρῶν, ᾿ Αγαμέμνων. 
.. 

Ἐν σοὶ μὲν λήξω, σέο ὃ ἄρξομαι, οὕνεκα πολλῶν 

Ῥτγοροδεά α Ῥγ]ναίθ πιθοβπςρ οἳ {πο ο]ῖαί5 
{ον ναί επἀ. ῬοΡρΕε. θε 3ἱ5ο ΘΥΠΙΡΟΒ. 
ΥΠ. 9. Πἱοηγβ. Ἠα]ίσατη. μὐἱ 6αρτγα. ΟΕ 
{πε {ουτηπ]α ἔοικέ τοι, οὔτοι ἀεικὲς, 8ὲ8 ΟΠ 
11. Α. 416. 

72. ἡμάτιαι. Ἐπβίαίμ. ἤγουν καθ᾽ ἑκάσ- 
την ἡμέραν. Ῥεε 0Ἠ Ἡ]. Α. 414.--θρήκηθεν. 
66 οἨ ΤΙ. Η. 467. 

75. ὑποδεξίη. Τ]ισ πιεαπα οἱ ῥγοτϊαἴπφ ΤοΥ 
ἔιε επογαϊηπιεπέ οἱ α φιεδί. εΠο]. ἡ πρὸς 
ὑποδοχὴν δαψίλεια. ΟΕ ἔἶα εκρτεββίοιι 
βουλὴν βουλεύειν, ἵπ ν. 76, 596 οἨ ΦΟΡΗ. 
Απί. 65]. Ρεπί, άτ. Ρ. 247. 

76. ἐσθλῆς καὶ πυκινῆς. ΒαΡΡΙΥ βουλῆς, 
Τγοπα {λε Ρνεσεάῖης 1πΠοθ. ΊΠοετε 18 αἶδο απ 
ε)]ιροίς οἱ ἔε νετρ ἱκάνει, οἨ βιάει, επο] 
οἳ νο] αγε βαρρ]ίοά Ὦγ Ηοππετ Ίπ ΠΠ. Κ. 
110. 172. τεδρεονε]γ. Τε νετΏ ἵ5 οπιΙζ- 
{θὰ 1Π {πε 84Π1Θ οχργεβείος, Ἱηίτα νυν. 197. 
608. Ἡ. Κ. 40. Λ. 605. Σ. 406. εε 35ο 
οἨ ν. 967. Ιηΐγα, 

77.τίς ἂν τάδε γηθήσειε; Φεοοη1].Θ. 577. 
90. µενοεικέα δαῖτα. ῥἈε]ο]. τῷ μένει 

εἴκουσα», αὐταρκῆ. Ἐίγιιπ. Μ. µενοεικές" 
τὸ τῷ μένει καὶ τῇ ψυχῇ εἰκὸς καὶ ἀρεστόν. 
Τὲ «μοι]ά Β6εεπι {ιαί ΑΠΙΟΗΡ ἴμα αποϊεπίβ 
ΕΕΠΟΥΑΙΙΥ, πιαίθετς οἳ Ιπιπιθάϊαίθ απά εχ- 
Έπεπιο Ἱππροτίαποθ ΕΤΕ ΥΕΣΥ ΟΟΠΙΠΙΟΠΙΥ 
ἀϊβοιδβθά αἲ Ῥαπαιείβθ. Οοπιρατο Ηετοά. 
1. 1959. Ταοῖς, ἄετπι. ο. 22. 

9]. ὀνείατα. ολο]. βρώματα τὴν ὄνη- 
σιν παρέχοντα. Τ16 πνοχᾶ, Ἰοννενο, Ἰα8 
, ΠΙΟ] ΠΠΟΥΘ οχ{εηθίνε αρΡ]ΙοπΦΙοΠ. ΑγΡο. 
Τιοκ. ἵπ γ. οἱ μὲν γλωσσογράφοι ψιλῶς ἀπο- 
δεδώκασὶ βρώματα” οὐκ ἔστι δὲ, ἀλλ᾽ ἐτύ- 
µως πάντα τὰ ὄνησιν παρέχοντα. ΟΌοιη- 
Ρατο Ἡ. Χ. 455. Ο4. Δ. 444. 

95. ὑφαίνειν μῆτιν. Ῥεε οἨ ΠΠ. Τ. 212. 
97. ἔν σοὶ μὲν λήξω, κ.τ.λ. Ί]εβδο 

πνογάς αγα εκργεββῖνε οἱ Πϊρ]ι γοβρεοί απά 
νεπογα{ίοἩ, ἐ]θ ΥΕΑΒΟΠ οἱ γΥ]ο]ι 15 1ΠΙΠΙΘ- 
4ἱα[ε]γ αβεῖρπεᾶ. Ἠεγπε, Ἠονψενοσ, Ροϊηίβ 
δὲ ἄρξομαι, απᾶ ]οἵηπβ {πε {ο]]ονῖηρ εἰααβθ 
ΜΗ τῷ σε χρὴ κ.τ.λ. 1π ν. 100. Εαί ἴἶα 
οΟΠΙΠΙΟΠ Ῥιποσίπαίοη ἶ5 οεγίαΙΠ]γ {λε Ῥερί; 
απά 16 86ΕΠΙ5 Ρεγ/{εοί]γ παίγα] ἐπαί ΝοΡίος, 

το 
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Λαῶν ἐσσὶ ἄναξ, καί τοι Ζεὺς ἐγγυάλιξε 

Σκηπτρόν τ ἠδὲ θέµιστας, ἵνα σφίσι [ουλεύῃσθα. 
Τῳ σε χρὴ πέρι μὲν φάσθαι ἔπος, ἠδ ἐπακοῦσαι, 100 

Κρηῆναι δὲ καὶ ἄλλῳ, ὅταν τινὰ θυμὸς ἀνώγῃ 
Ἐϊπεῖν εἰς ἀγαθόν' σέο ὃ ἕξεται, ὃ ττι κεν ἄρχη. 2 ή 

Αὐτὰρ ἐγὼν ἐρέω, ὥς µοι δοκεῖ εἶναι ἄριστα. 
η ) - 

Οὐ γάρ τις νόον ἄλλος ἀμείνονα τοῦδε νοήσει, 
τ διά / 9 άλ ὃν ” Ν -- 

Οἷον ἐγω νοέω, ημὲν πάλαι, ηὸ ἔτι καὶ νυν, 10: [ο] ὧι 

-- - 9 

᾿Εξέτι τοῦ, ὅτε Διογενεῦς Βρισηΐδα κούρην 
Χωομένου ᾿ΑχιλΏος ἔβης κλισίηθεν ἀπούρας, 

”/’ νε , , « , , πι) 
Οὔ τι καθ ἡμέτερόν γε νόον’ µάλα γάρ τοι ἔγωγε 

Πόλλ᾽ ἀπεμυθεόμην' σὺ δὲ, σῷ µεγαλήτορι θυμῳ 
. 

Εϊξας, ἄνδρα φέριστον, ὃν ἀθάνατοί περ ἔτισαν, γισ 
Ἠ / . ελὼ Δ ” / - ἀλλ .) ν 'ᾠ τίµησας' ἑλὼν γὰρ ἔχεις γέρας' ἀλλ᾽ ἔτι καὶ νῦν 
Φραζώμεσθ’, ὥς κέν µιν ἀρεσσάμενοι πεπίθοιµεν 

- 

’ ι στ) -- ” / / 
 ΑΔώροισί τ αγανοῖσιν επεσσί τε μειλιχίοισι. 

Τὸν ὃ αὖτε προσέειπεν ἄναξ ἀνδρῶν Αγαμέμνων" 
ὮὮ γέρον, οὔ τι ψεῦδος ἐμὰς ἄτας κατέλεξας' 115 
5 , 9 ολ τν . , η) , - 
Αασάμην, οὐδ αὐτὸς ἀναίνομαι' ἀντί νυ πολλῶν 

- ” - 

Λαῶν ἐστιν ἀνὴρ. ὅν τε Ζεὺς κῆρι φιλήσῃ, 

1π αΡΡ]γῖησ {ο ΑΡΑΠΙΕΠΙΠΟΠ ΑΠ ΘΧΡΥΕΡΡΙΟΠ 
ϱ{ τεβροοί, ΝΠΙοἩ 15 πΊογο ΓΥεαπεΠί]γ αᾱ- 
ἀτεβδεᾶ {ο {πε σοᾷς, 5Ποι]ά 5ἰκίε Ἠ]5 τεαδοπ 
{09 5ο ἀοῑπσ. Έμπεορη. ν. 1. Ὦ ἄνα, Λη- 
τοὺς υἱὲ, Διὸς τέκος, οὕποτε σεῖο Λήσομαι 
ἀρχόμενος, οὐδ' ἀποπαυόμενος' ᾽Αλλ᾽ αἰεὶ 
πρῶτόν τε καὶ ὕστατον, ἔν τε µέσοισιν 
᾿Αείσω. Ἠοπι, Ἠγπι. ΧΙΧ. 4. πρῶτόν τε 
καὶ ὕστατον αἰὲν ἀείδει, 5ο]. ᾿Απολλῶνα. 
Ἐπεοον. Τἀγ]. ΧΥΤΠΙ. 1, νετε α ]]κο ΥΘᾶΣοη 
15 αἶδο αβείσπεᾶ: Εκ Διὸς ἀρχώμεσθα, καὶ 
ἐς Διὰ λήγετε, Μοῦσαι, ᾿Αθανάτων τὸν 
ἄριστον ἐπὴν ἄδωμεν ἀοιδαῖς ᾿Ανδρῶν δ᾽ 
αὖ Πτολεμαῖος ἐνὶ πρῶτοισι λεγέσθω, Καὶ 
πύµατος, καὶ µέσσος' ὁ γὰρ προφερέστατος 
ἀνδρῶν. Όοπιρατε Αγαΐ. ΡΙΦη. 14. Ἠε- 
εἶοά. Ἐτασπι, αρ. ΓΒιβίαίμ. αἆ ΤΠ. Σ. 670. 
᾿Αρχόμενοι δὲ Λίνον καὶ λήγοντες καλέ- 
ουσι. 1ηρ]] Ἰας {ο]]ουγνεὰ Ἠοιπετ Ἱπ Εε]ος. 
ΥΤΙΙ. 21. 4 {ε ργπορέωπε, δὲ ἀεεϊπεί. Απιά 
Ῥετῃαρ5 Ἠοτασα, ἵπ Ερῖςέ, Τ. 1. 1. Βίπια 
αἰσίε πηἰ]ιῖ, «ἩΊππια ἀἰσεπᾶε Οαπιωπα. Ἠεπσε, 
45ο, ΜΙ]ίοι, Ῥ. 1.. Υ. 165. Επι ᾖγδί, [πι 
ζα5ί, πι πιἰακί, απᾶ τοἰί]ιοιέ επ. 

99. σκ]πτρόν τ) ἠδὲ θέµιστας, κ.τ.λ. 
Φεο οἩ Ἡ. Α. 258. Β. 904. 906. 

100. τῷ σε χρὴ κ.τ.λ. ΟΟΠΙΡΑΥΘ ΦορΗ. 
Απίς. 719: απ {ο ἴ]ε Ῥατα]]εί5 οἴθεά Ίπ 
ἔπε ποίο, Ῥεπί, ἄτ. Ρ. 258, αάά Ώεπιοςίῃ. 
Οἶγπάι. ΤΙ. 1. προσήκει προθύµως ἐθέλειν 
ἀκούειν τῶν βουλομένων συμβουλεύειν.--- 
πέρι. ΤΟΥ περισσῶς, εερεοἰα(ἴη. 

103, εἰς ἀγαθόν. Τηαῦ 15, ἀγαθῶς. ο 

Χεπ. Απαδ. ΤΥ. 7. 9. εἷσ καλὸν ἥκετε, {ου 
καλῶς.--σέο ὃ᾽ ἔξεται. Ῥεπες ἐᾳ ον. Όοπι- 
Ρατε Ο4. 7. 197. Λ. 946. Ἠοπι. Ἠγπι. 
ΧΧΥΤΙΙ. 6. Τε εκργεβείοη 15 οᾳνα]επίό 
{ο ἐν σοὶ εἶναι ἵπ Βορῃ. (4. Ἐ. 914. απά 
15 εαδῖ]γ ἀεάιποῖρ]ε ἔγοπα {πο 56Π56 αΥίσ]ι 
ἔχεσθαι πδια]]γ Ῥεατς νη(Ἡ α σεπἰἤνε. Ῥεε 
Ἡοορενεεπ οἩ Υϊσετ, Ρ. 201. Μα. αν. 
ατ. ξ 9066. 6. Ἔλμε γετρ ἄρχειν 15 ενα 
αδεᾶ {π {Πο 5εη5ε οἳ νικᾷν, κρατεῖν,ἴο ετοεῖ, 
ἴο ὐε μτε[εγαδία. 

106. Διογενεῦς Ἡρισηΐδα κούρην. Έον 
Διογενοῦς ἈἘρισῆος κούρην. ἜἼπε «έοή- 
αἰγασίίοη 15 βἰηί]ασ υγ (λαῦ ποίῖοεὰ οἩ. 
Ἡ. Β. 64. 

109. πὀλλ᾽ ἀπεμυθεόμην. 
ΠΠ. Α. 254. 215. 

112. ἀρεσσάμενοι. εε οἨ ΤΙ. Δ. 963: 
απά «οπιρατο Ἱπίτα γ. 120. Τ. 179. εί ραξ- 
αἴῃ. ΤΠε Ῥτοποιῃ µιν 5Ποι]ά {οἱ]ου; πε- 
πίθοιµεν. 

116. ἀντί νυ πολλῶν κ.τ.λ. 19 εγιῖ- 
ταζεπέ ἴο, ἆ προ]. Ἐπδίαίμ. εἷς ἀνὴρ 
θεοφιλἠὴς πολλών ἀντάξιος ἄλλων. ᾖἈῬεε 
οἳ ΠΠ. Θ. 955. Έπετε ἵ5 α βἰππῖ]ας 5οη{]- 
απεηέ 1π 1οδῇ. κκ. 10. ΤΧΧ. Εἷς ὑμῶν 
ἐδίωξε χιλίους, ὅτι Κύριος ὁ Θεὸς ἡμῶν 
οὗτος ἐξεπολέμει ὑμῖν. Όοπιραχε Ῥεα]ηι 
αν]ΙΠ. 16. ΟΕ ἐε πουπ ἄτη, ἵπ ν. 116, 
{τοπι πν]Ισ]ι {με νενρ ἀασάμην ἶ5 [οτπιεᾶ, 
5εε οἨ ΤΠ. Α. 4132. Τ. 9]: απιά οἳ νε ρατίῖ- 
οἱε νυ, οἩ Ἡ. Α. 27. Βείογοε ψεῦδος, νθ 
τηαδύ 5ΙΡΡΙΥ κατά. 

ἹΝαπιε]γ, π 
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Ὡς νῦν τοῦτον ἔτισε, δάµασσε δὲ λαὸν ᾽Αχαιῶν. 

ἸΑλλ) ἐπεὶ ἀασάμην φρεσὶ λευγαλέῃσι πιθήσας, 
ὃς 

ΛΑΨ ἐθέλω ἀρέσαι, δόµεναί τ ἀπερείσι) ἄποινα. 120 
- ορ / Ὑμῖν ὃ ἐν πάντεσσι περικλυτὰ δῶρ᾽ ὀνομήνω" 

“Επτ' ἀπύρους τρίποδας, δέκα δὲ χρυσοῖο τάλαντα, 
- Αἴθωνας δὲ λέβητας ἐείκοσι, δώδεκα ὃ ἵππους 

Πηγοὺς, ἀθλοφόρους, οἳ ἀέθλια ποσσὶν ἄροντο. 
.. ! 3 α τ ΄ / 

Οὔ κεν ἁλήϊος εἴη ἀνὴρ, ᾧ τόσσα γένοιτο; 1256 
λ -- 

Οὐδέ κεν ἀκτήμων ἐριτίμοιο χρυσοῖου 
. } 

"Ὅσσα µοι ἠνείκαντο ἀέθλια µώνυχες ἵπποι. 
Δώσω ὃ ἑπτὰ 

Λεσβίδας, ἃς, 

᾿Εξελόμην, αἳ κάλλει ἐνίκων φῦλα γυναικῶν. 

- 3 / ”/ η) ἰδ ΄ 

γυναῖκας ἀμύμονα ἔργ εἰδυίας, 
.. . 9 

ὅτε Λέσβον ἐὐκτιμένην ἕλεν αὐτὸς, 

190 
ον / ς ὃ ’ . Ν δ ” Δ 4 Φ 2 / 

Τὰς μέν οἳ δώσω" μετὰ ὃ ἔσσεται, ἣν τότ᾽ ἀπηύρων 

Κούρην Βρισῆος' καὶ ἐπὶ µέγαν ὄὅρκον ὀμοῦμαι, 
Μήποτε τῆς εὐνῆς ἐπιβήμεναι ἠδὲ μιγῆναι, 

"Ἡ θέµις ἀνθρώπων πέλει, ἀνδρῶν ἠδὲ γυναικῶν. 
-- / , / στ 

Ταῦτα μὲν αὐτίκα παντα παρέσσεται’ εἰ δέ κεν αυτε 195 

"Αστυ µέγα Πριάµοιο θεοὶ δώωσ᾽ ἀλαπάξαι, 

ΝΠα ἅλις χρυσοῦ καὶ χαλκοῦ νηησάσθω 

Βἰσελθὼν, ὅτε κεν δατεώµεθα ληϊδ Αχαιοί. 
Τρωϊάδας δὲ γυναῖκας ἐείκοσιν αὐτὸς ἑλέσθω, 

ε 

Αἵ κε μετ) ᾿Αργείην ᾿Ἑλένην κάλλισται ἔωσιν. 

119. λευγαλέῃσι. Ῥενπίσίοις, ἀεείγιοίζος. 
Ῥομο]. Ὑ]οίβ. οἱονεὶ λοιγαλέῃσι, ἀπὸ τοῦ 
λοιγός' λέγει δὲ, τῇ ὀργῇ πεισθείς. 

122. ἕπτ᾽ ἀπύρους τρίποδας, κ.τ.λ. 
Ον] α.αᾶες {ο {παεδο Ργοβοηί5, ννηῖο] Ασα- 
ΠΗΘΙΗΠΟΠ ἀεβίσπεᾶ {ου ΑΕΠΙ]]68, η Ερὶ56, 
Ἠετοῖά, ΤΠΙ. 90. 4 ιπογιπί ὑἰαπάα φγαπᾶἰα 
ἄοπα γεσε: Υ ἐπί Γιζ00 ΟΡόΥΟΛΟ 6ὺ «γα 
[εθείας; Εί ἐγίροᾶας δορίοηι, Ῥοπάεγε εἴ αγία 
Φάτε: «4άαϊία κιπί ἠΠὶς αιιγὶ ὑἷ φιωΐπφια 
ἰαζεπία; «Ρῖ 80, αἄθιαίν οἴποεγο 8ΕΠΙΡΕΥ, 
εφμᾶ; Οιοάφιό διρεγτασιπ, Ίόογπια Ῥγῶ- 
κίαπίο Ῥιεἰίω Πιορίᾶε», ευεγκά οογρογα σαγία 
ἄοπιο. Όοπιριτε 85ο Ὑϊτρ. «π. ΙΧ. 269. 
Βαᾳ. 1Π{ αΡρεατς οπι ΑίΠποπαας (11. 9. 
Ῥ. ο7), λαοί λε αποϊεπί ναβ6Β, οπ]]αά Ίγὶ- 
2968, ννενο οἳ πο ἀεδοτ]ρίῖουβ; ο οπθ ο 
Ἠχαβς, ΤΠΟΤΕ ϱεπετα]]γ οπ]]οᾷ λέβητες, α ἵη 
{πε {ο]ονήπσ Ἰπα, απᾶ δεᾷ {ος Ῥοϊ]ησ 
ἈναίεχΣ ἴπε οίπον ογπαππεηία], απά πο Ἱπ- 
{επάεᾶ {ο Ὦε εχροβεᾶ {ο ἴ]ιε ᾖγτα, ἵπ ν/]]σ]ι 
{Πεν ταϊχεά {λεῖν πν]πθ. Ἠεποο {ο ερῖ- 
Ώιεί ἄπυρος. θεα Μεβϊτῖαςο 91 ἰἶχα ρᾶββασα 
οἳ Ονἰὰ οἴίεᾷ αφογο (Τ. Τ. ϱ.2564), απά αἱδο 
Έα ποίο οἩ ΠΠ. Σ, 979. 9 Ίιανο 3180 ἄπυ- 
ρον λέβητα ἵπ Ἡ. Ψ. 967. Τ]ιο νγεὶρ]έ απά 
να]πε οἳ ια {α]επί οἱ ρο]ά ενα Πιε- 
Ώοπεά ἵ5 α]ορεί]εν απάείεγηιϊπεςα 35 ἵπ 

140 

πρ. Ἐπ. ΧΙ. 995. 4πιγὶ εὐογίθημε {αζοπία. 
ΤΙΗ5 πιεία] 866Π15, ἸιούΎ6υεγ, {ο Ἰαγο Ῥεεῃ 
εχίνεπ]θΙγ 8οαγςοθ ἵπ ἄτοεσε, εῖηπσ 5)- 
ρα ἵπ νετ βπια]] απαπθϊ ος {τοπ ΤῬγα, 
απὰ Μαοεᾶοπῖα, Ὕηεγο 16 γα5 οο]]εοίεά 8 
έπο ταῖπς γναβ]εά 1ὲ ἀουνη {γοπι ἐς ππο- 
ἰαΐπςδ (Τπαογά. ΤΝ. 105). Ῥεε, Ἠον6νεν, 
Φαπη. Εοα(ι(5 ΜΙςοε]. 0055. Τ. 4. 

124. πηγούς. (Ὀπιρασί, Αίποπᾳ. ἈῬεμο]. 
εὐτραφεῖς, εὐπαγεῖς, ἀφ᾿ οὗ γενναίους. 
Ἠθισο ἴῑο α]εσίῖνο πηγεσίµαλλος, ἵπ Ἡ. 
Τ. 197. Τπϊρ απάοαΡρίεά]γ Βεεπ]5 {ο Ῥο ἐιο 
παθ πιθαηῖηρ ο {ο νοτὰ. 9οπθ, Ἠου- 
6ν6Υ, τεπάεσ 16 µέλανας, ὑίασμ. ἩἨεβγοῃ. 
πηγόν' οἱἳ μὲν λευκὸν, οἱ δὲ μέλαν. ἩἨσαπερ 
Ῥ]οπιβο]ά οἩ Οα]Ηπι, Η. Ώΐαπ, 90, βασσερίβ 
α. πᾷάΙε πεγργείβῖοἩ, απᾶ τεπάεις ἴδ 
Λἱεδαζίεᾶ. 

190. ἀλήϊος. Ὢοογ. Φομο]. ὁ ἄνευ λείας. 
139. Λέσβον ἕλεν αὐτός. Βεο οἨ ν. 928. 

Ιπίγα, 
192. κούρην Β. Ἆοο οἩ ΤΠ. Β. 98. 
194. ἢ θέµις κ.τ.λ. εο οἩ ΠΠ. Β. 78. 
197. Τ]ε αἆνειῷρ ἅλις ἵδ {ο Ὦο {α]κοπ αῇ- 

5ο]ι{ε]γ, α5 ἴπ Ἡ. Β. 90. Τ. 984. Τ]ο σεπῖ- 
Έγο ἶ5 ἀερομάσπί προπ {πε γοτΏ νηησάσθω. 
Ὀεο Μαϊζ. αν. απ, 5 990.Ρ. Ἐπβί, νηησάσ- 
θω: ἤτοι σωρευσάτω. 



2758 ΟΜΗΡΟΥ ἼΔΛΙΑΔΟΣ Ι. 

Εἰ δέ κεν Αργος ἱκοίμεθ' ᾿Αχαιϊκὸν, οὖθαρ ἀρούρης, 
Γαμβῥός κέν µοι ἔοι τίσω δέ µιν ἶσον Ορέστῃ, 

Ὃς µοι τηλύγετος τρέφεται θαλίῃ ἐνὶ πολλῇ. 

Τρεῖς δέ µοί εἰσι θύγατρες ἐνὶ µεγάρῳ ἐὐπήκτῳ, 
Χρυσόθεμις, καὶ Λαοδίκη, καὶ Ἴφιάνασσα" 

Τάων. ἥν κ᾿ ἐθέλῃσι, φίλην ἀνάεδνον ἀγέσθω 
Πρὸς οἶκον Πηλῆος' ἐγὼ ὃ ἐπὶ µείλια δώσω 

Πολλὰ µάλ’, ὅσσ᾽ οὕπω τις ἑῇ ἐπέδωκε θυγατρί. 

Ἑπτὰ ἓέ οἱ ξώσω εὖ ναιόµενα πτολίεθρα, 

Καρδαμύλην, ᾿Ενόπην τε, καὶ Ἰρὴν ποιήεσσαν., 

Φηράς τε ζαθέας, ἠὸ Άνθειαν βαθύλειμον, 

Καλήν τ᾽ Αἴπειαν, καὶ Πήδασον ἀμπελόεσσαν. 
Πασαι ὃ ἐγγὺς ἁλὸς, νέαται Πύλου ἠμαθόεντος. 

Ἐν ὃ) ἄνδρες ναίουσι πολύῤῥηνες, πολυ[θοῦται, 

Οἵ κ ἑ δωτίνῃσι, θεὸν ὡς, τιµήσουσι, 

Καΐ οἱ ὑπὸ σκήπτρῳ λιπαρὰς τελέουσι θέµιστας. 
Ταῦτά κε οἱ τελέσαιµι µεταλλήξαντι χόλοιο. 

Δμηθήτω:--᾿ Αἴδης τοι ἀμείλιχος ἠὸ ἀδάμαστος, 

Τοῦνεκα καί τε [2ροτοῖσι θεῶν ἔχθιστος ἁπάντων' 

1456 

150 

1556 

Καί µοι ὑποστήτω, ὕσσον [βασιλεύτερός εἰμι, 160 
Ἠδ. ϱ ε. / » 5 

οσσον Ύενεῃ προγενεστερος ευχομαι ειναι. 

14]. οὗθαρ ἀρούρης. ΑΡο]. Ἰμεχ. µετα- 
φορικῶς λέγει τὸ κάρπιµον τῆς γῆς. 3ο 
Οα]]ϊπα, Ἡ. Ὀε]. 48. νήσοιο µαστόν. ΑΙ- 
εΠοδίταίας αριά Αἴλεπ. ΤΙ. Ῥ. 111. Ἐν 
Λέσβου κλεινῆς Εφέσῳ περικύμονι µαστφ. 
Ἠεποε Υ]τς. Απ. 1. ὅ8Ι. πθεγε σἰεύα. Οοπι- 
Ρατε αἱ5ο «π. ΥΠ. 203. 

149. τηλύγετος. Ῥεε οπ Π. Τ. 175. 
145. Τ]ε παπιος οἳ {ια ἔητεε ἀαασβίοτ5 

οἳ Ασαπιεπιποη απο ἀπτετεπί]γ ρῖνειπ Ὦ} 
Ἠοπιεν απά {πε Ττασίο ντῖέες. Ἰπ Επτῖρ. 
Ονοςί. 29. ἴ]εγ απε παπιεᾶ (Ἠγηεοίλεπῖς, 
{γ]φεπία, Ἀπά Ἠ]εσίγα. Επαριαίμίας 5αρ- 
Ῥοβε5 {λαξ Τιαοάϊεο απά Τρµίαπαξξα τε- 
εροοβϊνε]γ οογγεςροπἀθά νι Ε]εσία απά 
1ρΗϊσεπία, Ῥορμος]ες πιεπᾶοπς οπἱγ ΟΗΣγ- 
εοΐμοπιῖ5 απάἀ Ἐ]εοίτα; απά Γρμίαπαξεα 
15 παπιθά ἵῃπ Ἰωπογθέ. Ι. 86. ΙΤ ἶ5 εἶεατ, 
Ἡοψενεν, ἔροπα ἐλῖς Ῥαξξασε, ἐ]λαί {Πο 5αοτ]- 
Άοε οἳ 11ο Ἰαΐέετ αἲ Απ]ῖς 15 α [40]ε οἳ Ἰαΐετ 
ἀαίε να {λε ασε οἳ Ἠοπιετ. ἴπ πε (ατ- 
πιῖπα (ηρτγία Έχετε ἵναξ παεη{ῖοη Οἱ ἴπγο 80- 
Ίουγης οἳ {με ἄτεε]5 αἱ Απ]; απ 16 πναβΒ 
ἀπτῖπσ {]ιο 5οεοπᾶ ἐἶιαί ἔἶλε ἱπππιο]αίίοη οἳ 
1ρῃ]σεπῖα σνας ρεγ{οτπιεᾶ, 

146. ἀνάεδνον. ΤΠ ἴἶια Ἠετοῖο ασθ5, ἵπ- 
οἰθαᾶ οἳ {ο ουδίοπι, Ισ α[γθγννανάβ 
σεπετα]]γ Ργεναϊ]εᾶ, οἳ ἴλε Ῥτιάε Ῥεϊηρίης 
ἃ ἀ40ΝΧΥ {ο Ἠεν Ἠαςυαπά, 5ε τεσοϊγεά α 
Ῥογβοπ γοπα {πε τίάεστοοπα. Τμεςδε ΡΓε- 
κεηές πνεγε οα]]εᾷ ἔδνα ΟΥ µείλια. ὮἈῬεο 
Αχϊςίοξ, Ῥο]ΐε. ΤΙ. 8; απά οοππρανο Π. ΤΠ. 

178. 190. 0Ο. Α. 277. Β. 65. Τ]19 5απιθ 
ουξδίοπα Ῥγεγαϊ]εά αἱδο ἵη {πε ραϊίατοῃαὶ 
Ἀρθ8. Θεε (ΕΠ68. αχὶν. 22. χκαχἰν. 12. 1 
ΦΑΤΠΙ. ΧνΠ]. 25. 

151. βαθύλειμον. [ργεϊζε. 3εε Ίμεχ. Ῥεπί. 
ατ. ν. βαθύχθων. Τπεξδε 5ενεΏ οἴῖες Ίετο 
ἰέπαίεά οἩ ἴἶνε 564-οομδέ, οἩ {πε Ῥοτάετς ος 
Ἐγ]ος, ἵῃ λΠεδεεπία. Ῥεε οἨ ΤΙ. Ε. 645. 

168. νέαται. Επβία!]. ἔσχαται, ὡς ὁ- 
μοροῦσαι τῇ Πύλῳ. Ἐκοερί ἵπ Επῖ5 βἱηρ]ε 
Ῥαβξασε, ΗΟΠΠΕΥ αἱ αΥ5 ΕεΠΙΡΙΟΥΒ {πε {οτῃι 
νείατοςο. Το 5ΙΡΡΟΡΕ, Ἠονεγνετ, ἴῑιαί, ἴπ 
ἔπε Ῥγεδεπί Ἰηδίαποε, 1 ἶ5 {πε Ὁ ρ]ατ. Ρετῇ. 
ρᾳ55. Τοη. οῇ ναίΐω, ἵ5 πο οπΙγ αμδατά ἴπ 
Πςε]ῇ, Όαέ α νίο]εποε {ο {με οοπβίτασΏοῃ. 

164. πολύῤῥηνες, πολυβοῦται. Φε ΟΠ 
ΤΠ. Β. 106, Η. 467. 

166. δωτίνῃσι. Τοἴωπίαγη σε; 5 οΡ- 
Ῥοβεἀ {ο θέµιστας, η πε {ο]]ονίπς πε, 
γΠΙοἩ τηιδέ Ὦο απἀεγσίουά {ο θἰσπΙ{γ ἐγίισμέε. 

168. ᾿Αἴδης τοι ἀμείλιχος κ.τ.λ. Ἰτπ 
εκρ]απαίίοηπ οἱ {ἐπῖς Ῥαδεασε, Επδίαθήας 
αἀάπσθς ἐΠῖς ἔγασπιεπέ Ίγοπι πο ίοῦς οἳ 
Αεε]ιγ]ας: όνος θεῶν γὰρ Θάνατος οὐ 
δώρων ἐρᾷ Οὐδ ἄν τι θύων οὐδ' ἐπι- 
σπένξων λάβοις Οὐδ' ἐστὶ βωμὸς, οὐδὲ 
παιανίζεται. Ἀεε ἙΒταπεκ οπ Ασπ5ίορΗ. 
ἘῬαπ. 1991]. Ἠεποο Ἠοται. 04. ΠΠ. 14. 6. 
ἠζαο]ἰγιπαδί]εηι ΡἰιμΜοπα. Υἱς. ἄεους. 1Υ. 
469. Ἰ[απεδφπε ααλῖξ, τε(επιφιο ἐγεπιεπαιεν 
αν. ἠπεπιαπῖ ᾖτεοῖδι πιαπεµεεοέτε 
οογάα. 
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Τὸν ὃ ἡμεί[ετ᾽ ἔπειτα Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ' 

᾿Ατρείδη κύδιστε, ἄναξ ἀνδρῶν, ᾿Αγάμεμνον, 
- κ αν 

Δῶρα μὲν οὐκέτ ὀνοστὰ διδοῖς ᾽Αχιληϊ ἄνακτι. 
᾽Αλλ) ἄγετε, κλητοὺς ὀτρύνομεν. οἵ κε τάχιστα 105 

"Ελθωσ) ἐς κλισίην Πηληϊάδεω ᾽ΑχιλΏος. 

Εἰ δ) ἄγε, τοὺς ἂν ἐγὼ ἐπιόψομαυ οἳ δὲ πιθέσθων. 
Φοῖνιξ μὲν πρώτιστα, Δι φίλος, ἡγησάσθω" 

Αὐτὰρ ἔπειτ Αἴας τε µέγας καὶ ὃτος ᾿Οδυσσεύς' 

Κηρύκων ὃ Οδίος τε καὶ Εὐρυβάτης ἅμ᾽ ἐπέσθων. 170 

Φέρτε δὲ χερσὶν ὕδωρ, εὐφημῆσαί τε κέλεσθε, 
Ὄφρα Δὰ Κρονίδῃ ἀρησόμεθ, αἲ κ᾿ ἐλεήσῃ. 

Ὃς φάτο' τοῖσι δὲ πᾶσιν ἑαδότα μῦθον ἔειπεν. 
- η 

Αυτίκα κήρυκες μὲν ὕδωρ ἐπὶ χεῖρας ἔχευαν, 

Κοῦροι δὲ κρητῆρας ἐπεστέψαντο ποτοῖο" 15 
- / / ΝΚώμησαν ὃ ἄρα πᾶσιν, ἐπαρξάμενοι δεπάεσσιν. 

- ὶ] ή 3 

Αὐτὰρ ἐπεὶ σπεῖσάν τε, πίον ϐϱ) ὅσον ἤθελε θυμὸς, 

Ὡρμῶντ' ἐκ κλισίης ᾿Αγαμέμνονος ᾿Ατρείδαο. 
Τοῖσι δὲ πόλλ᾽ ἐπέτελλε Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ; 

Δενδίλλων ἐς ἕκαστον, Οδυσσῆϊ δὲ μάλιστα, 150 

Πειρᾷν, ὡς πεπίθοιεν ἀμύμονα Πηλείωνα. 

Τὼ δὲ βάτην παρὰ θῖνα πολυφλοίσβοιο θαλάσσης, 

Πολλὰ µάλ’ εὐχομένω γαιηόχῳ ᾿Εννοσιγαίῳ 

164. οὐκέτ' ὀνοστά. Θομο]. οὐ µεμπτά. 
Ἠετε, απά ἵπ Τ. Δ. 699, Ἠεγπε αἱβδο εοπ- 
βιάευ5 οὐκέτι α5 ΠΙΕΤΕΙΥ εφαἰνα]επέ να 
οὐκ: Ῥαΐέ ἔλα {α]] {ογοο οξ ἴῑε οοπιροαπἆἀ 
Ῥαγίείε 5 Ίετε αἱ Ἰεαμδέ Ῥεγοορίίρ]θ,--- 
διδοῖς. Του (εν. Απά 8ο ν. 261. 

167. πιθέσθων. ΤΗ18 τααγ εἴίμεν Ῥε ρ]ι- 
τα], εοπ{γαοίεάἀ {0Υ πιθεσθωσαν, 35 λεξάσ- 
θων Ἰπ ν. 67. 5αρτα; οἳ 1 πιαγ Ὦο ο 
ἀπα], 1π τείεχεηερ {ο ΑΊαχ απά Ὄ]γεςες, 
βἴπορ Ἑ]ωπὶκ ἀἱά ποί οοπβΜἑαίο οπε οἱ 
πε οπΙραξςΥ, Ῥαΐ νναβ ππετε]γ γεαιεβίαᾶ {ο 
οοπάποέ έπεπα {ο ΑοἩΙ]θ5. Πέ 15 ῬτοβραΡ]ε 
ἐπαί Ῥλωπίς, νο Ἰαά πεβτεᾶ νι 5 
ραρί ΑσοΠί]ες, Ἰαά οοπ1ε ΙΠπίο ἴα ϱΑΠΙΡ 
{ο Κπονν έλα εγεπί οἳ ἴ]ιε ἆαγ ; απά Νεβίοτ 
Ἀοοογά(πρ]γ {οοκ αἀναπίαρο οἱ Πΐ5 Ῥγθβεποθ 
{ο ραϊῃ {πο αΠΙΡΑΞΒΔἀΟΥ8 απ 46σθ55 {ο Πῖ5 
{τιεπά, απά 18ε Ἠ]5 οννη ἵπῃιεπος {0 Ῥτο- 
ουτε {επι α, {ανουγαβ]ε χεοερίίοη. Όοπι- 
Ρᾶτο ν. 189. 

171. εὐφημῆσαι. Ῥτενίοιβ {ο οβετῖης πρ 
Επεῖν Ῥταγετς, α{ἴετ {λα Ῥεορ]ε Ἰαά ρυτῖ- 
Πεᾷ Ώνεπιβε]νες, α οτῖετ Ρτος]αϊηιθᾶ β1]επςθ. 
Τη15 ννας ἆοπε ὮΥ ἐἶια ννυτὰ εὐφημεῖν, νο] 
15 Ῥγεσίδε]γ ΑΥΠΟΠΥΠΙΟΙΘ να {πο Τατ 
{ΟΣΙΗ ά0ετε ἰἰπφμῖ. Ῥθε ου. 04. ΤΠΙ. 1.9. 
Τε ννογά Ἱππρ]]θς, ἵπ ἴπε Πνδί Ῥ]ασθ, ία 
αὐθίμηϊησ Ίποπι ΑΠΥ Ἱτε]ρίοις οἱ Π]- 

οπιεπεᾶ εχΡργεβδῖοη; απά ίπεπ εἰ]ειί]γ ]οίῃ- 
Ίπσ 1Π Ῥταγ6υ. Τ]μεδε ΡγαγθΓβ, 1 ἔΊχετο 
ν/α5 πο 5αογ]Πσαε, νγετε αἲ ]εαδί {ο]]ουνεά ὮΥ 
Α Πραοι οἳ νπο (ν. 177), απᾶ {πεαπεπ{]γ 
ὮΥ απ οβετίηπς ο Ιποεπβο. 

179. ἑαδότα. Ῥατί. ρετῇ, Ποπι ἀνδάνω, 
Ῥετί, ἔαδα, {οπι ἧδω. Ὀ6ε Ῥτε]ίπα. 0568. 
5εοί. ΤΥ. 

176. νώµησαν ὃ’ ἄρα πᾶσιν, κ.τ.λ. 3ε6 
οἩ 1. Α. 47]. 

180. δενδίλλων. Οσιῖο οοποεγίεπθ. ΤΠ 
ΑγΙΦίοΡΗ. Έ]νερτη. 846, ἴ]να γνοτὰ ἵλλος ος- 
οασΒ, Νεο {6 βΙσπΙΠες είραῦας; Ὕηεηοε {Πο 
βταπιπιατίαης απἀετείοοά δενδίλλειν {ο ἵπῃ- 
ΡΙΥ, οοπίογέῖς οσι{ῖ αζξγίοσγε. 39 Ηοτ. βαΐ. 
1. 9. 656. Πἱβίογφιεπς οσο. με βἴπιρ]θ 
πηθαπῖηρ 16 απ]ίε φι/Πεῖοπί {ον {λε 8εηΕε, 
{τοπ διγεῖν, απᾶ ἵλλοος, οσιζι. Οοπιραχθ 
35ο ΑγΡοϊ. Ἐλοάᾶ. ΤΠΙ. 280. 

182. τὼ δὲ βάτην. ἨΝαπιε]γ, Α]ακπ απᾶ 
Ὀγβςος: απᾶ 5ο {πτοιρ]οιῦ. 

1895. γαιηόχῳ ᾿Εννοσιγαίῳ. Ῥοπιε Ίαγα 
ἐπουρΏέ λαί (νερο ἵννο ερΙλείς οἱ Νερ- 
{ππο, {0Υ 516 15 ἵπ {αοί {ια Ἰα{ΐ{ου ας υνε]ὶ 
45 ἴπο {0ΥΠΊ6Υ, 4Υθ ΥΠΟΠΥΠΙΟΙ5. Νου 
γαιήοχος Ιπαρ]ϊεΒ, Ρτορετ]γ, α οβ8έΦΟΥ οἱ 
{ο αφ: απά ἴνας, ἵπ απ α]εά 5εη56, 16 
1 αη ερ]]εί οἳ ἨὨίαπα, 48 ἴε ῬαίτοπεβΒ 
οἳ ΤΠεβεβ, ἵπ ΦορΗ. (4. Τ. 160: Παδί α5 
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[Ῥηϊδίως πεπιθεῖν µεγάλας φρένας Αἰακίδαο. 
Μυρμιδόνων ὃ ἐπί τε κλισίας καὶ νῆας ἱκέσθην' 156 

Τὸν ὃ᾽ εὗρον φρένα τερπόµενον φόρμιγγι λιγείῃ, 
Καλῇ, δαιδαλέῃ, ἐπὶ ὃ ἀργύρεον ζυγὸν ἦεν' 
Τὴν ἄρετ᾽ ἐξ ἐνάρων, πόλιν ᾿Ηετίωνος ὀλέσσας. 

σι ππά κ ” / . 3 ’ 2 - 

Τῇ ὅγε θυμὸν ἔτερπεν, ἄειδε ὃ ἄρα κλέα ἀνδρῶν. 

Πάτροκλος δέ οἱ οἷος ἐναντίος ἧστο σιωπῆ, 190 

Δέγμενος Αἰακίδην, ὁπότε λήξειεν ἀείδξων. 

Τὼ δὲ [άτην προτέρω, ἡγεῖτο δὲ δίος ᾿Οδυσσεύς' 

Στὰν δὲ πρόσθ᾽ αὐτοῖο' ταφὼν ὃ) ἀνόρουσεν ᾽Αχιλλεὺς 

Αὐτῆ σὺν φόρμιγγι, λιπὼν ἔδος, ἔνθα θάασσεν. 
Ἱ ’ - 

ὋὪς ὃ αὕτως Πάτροκλος, ἐπεὶ ἴδε φῶτας, ἀνέστη. 

ΤῬὼ καὶ δεικνύµενος προσέφη πόδας ὠκὺς ᾽Αχιλλεύς' 

Χαίρετον ἦ φίλοι ἄνδρες ἱκάνετον' ἦ τι µάλα χρεώ’ 

Οἵ µοι σκυζοµένῳ περ ᾽Αχαιῶν φίλτατοί ἐστον. ' 

ὋὪς ἄρα φωνήσας προτέρω ἄγε δῖος ᾽Αχιλλεὺς, 

πολιοῦχος 5 αρρ]εᾶ {ο ίπεντα, 38 {πε 
{πίοίαν ἀεῑιγ οἳ ΑίΠεπδ. Όπ 1πε οί]μεσ 
Ἠαπά, ἐνοσίγαιος, οπά 15 εφιϊνα]επί ἐνο- 
σίχθων, ἀεποίο5 οπε πο βαλε ἴ]ια εατίῇ : 
απά 16 ν.δ απ ορίπΊοι {μαέ Νερέαπα, γε] 
Ἠὶ5 ἐπ]άεπί, Ίναδ ἴμε Ῥτοάσοεν οἳ εατίη- 
αππκες, 

1897. ἀργύρεον ζυγόν. ΤΗἱ5 15 ιο τεπᾶ- 
Ίησ οἳ οπε ΜΡ., απᾶ 5ο 18 ἵ5 οἴίεὰ Ὦγ Ρ]α- 
ἑατε]ι ἆε ἸΠμκιοίς, ἵπ Ἱπ. Ἔλπε ΟΟΠΙΠΙΟΠ 
χοαᾶῖπα 5 ζυγός. ΒΙΕΡΗΕΗΡ, η Τήε9. ἄγ. 
1πᾳ., ἀοαδίς 1 με πνογᾶά οσσατ5 η έπε 
ποπίου; Ῥαέ Ἠογπο οΨφβευτες, (Παῦ Ῥοέμ 
Γοττης Ίεγαο αποϊεη{]γ ἵπ πδεο. Τ]ε ζυγὸν 
ας έ]ιο πεο]; οἳ ἴλε Ίντα, πνμΙςἩ ἐπε Ῥ]αγετ 
Ἠε]ά ἵπ Ἠ]5 1ε[ί Ἠαπά. ἘΤ]μο Ίψτο τνας ἴ]ο 
πηοξδέ οε]εργαίεά τηιις]οα] Ἰηδίγαππεηί απποΏς 
ἴπο ἄτεεζς, απά 16 ννας {ε οπδίοπ ος Κπσ5 
απᾶ Ἠεγοες ΙΠ ϱβτ]γ ἐἶππες {ο Ρ]αν {ποεγοοῃ. 
Ὀθο Τῃ. Τ. ὅ4. Ικη. Υ. Η. ΠΠ. 5. γης. 
Αη. Τ. 744. 

188. πόλιν ᾿Ἠετίωνος. Τ]ερε. 
1. Β. 691. 

189. κλέα ἀνδρῶν. ΈΤπετε ἵδ  ΥετΥ ἵη- 
σεπῖοας οοπ]εσίπτο τεςρεοίῖησ {πε Ἱπιροτέ 
οἳ Όνοςδο πνογάς, ἵπ με ἸΓακειπι (γίοπα, 
Τ. ΤΙ. ϱρ. 249. 5αᾳ. με εαρείαπέῖνε κλέος 
15 {οαπά πο νΠεγε ἴπ {με Ρ]αγα], ἵπ Ποππες 
αἱ Ἰεαςδέ, εχοερέ 1π {Πῖ5 Ῥ]ασε, Ἱπία ν. 520, 
απᾶά ασαῖπ 1π Ο. Θ. 75: απἀ 1ὲ 15 α ποτά 
{ο ννπ]σ], Ἰ]κο [ππιο ἵπ Ἐπσ]ίςα, ἴπε ρ]ατα] 
πατηΡεσ ἶ5 5οατοε]ν αρρ]σαυ]ε. Πέ ἵ5 ποῦ 
Ἱπιρτοβαβ]ε (παί έλεγα Ίνετε ἔπεπ ἵηπ εχῖςί- 
επςε α 5εί ο{ β]ογί Ῥοεπ]ς, οπο οἱ ΥνΠΙΕἩ 
να αρρτορτίαξε]γ απ ]εὰ, {γοπα {πε παπηε 
οἳ {μα Ἰεγο ποια ΤΕ εε]ευγαίθᾶ, κλέος Τυ- 
δέος, κλέος Ῥελλεροφόντου, ΟΥ 48 ἴ]ε «359 
πηϊσλέ ες 5 Ίνα Ἰαά {ογπιετ]γ ἴπε Γιαν 
οἱ Πναπταῖ, ἴπε [αι οἳ Τγὶείγαπι, απᾶ ἴἶιαε 
Ἰκα. Ἠ/πεπ 8ΡοΚεΠ οἱ οο]]εσίῖνε]γ, ἴΊχεγε- 

ὦθεθ ΟΠ 

{0γ9, ἔπεςο Ῥοεπῃς που]ά Ρτορεχ]γ Ῥο οα]]εᾶ, 
Ιῃ πε Ρ]ατα] παππῬεσ, κλέα. ΤΠ ἐς 5αρ- 
Ροβ]εῖοπ Ῥο οογγεοξ, {πε εΡεεσ] οἱ ῬΠμαπῖς, 
Ίπχν ΗΊΟἩ Ἶε επάρανοιχς {ο αβρεαςε {με αΏρετ 
οἳ ΑοἩ]]]65, σν]] αρΡρεατ {απ ππογε Ῥεγίίπεπέ, 
παπι 1ῇ ννε απἀετείαηᾶ έ]λε εκῃγεςδίοπ 1Π {θ 
πεηεγα] 5εη9ο οἳ ΥΙγσῇ/5 {Γεγοιυι Γαιάςες, ἵπ 
Εε]οσ. ΙΥ. 96. Αἴεν αἰ]αάῖης, ἴπ ν. 620, 
ἰο ἴε κλέα ἀνδρῶν, γη νε Αοί]]ες 
Ἰαά Ῥθεη απιαθῖης Ἠϊπηδεϊ, ο γε]αίες α 
εἨογέ παττα νε, οἳ π]οἩ ἈΤε]εασοτ 15 1 
εαβ]εοί, απά νπῖε] τας ῬτγοβαβΙγ οπε οἳ 
ἐπὶ ἀεβοτῖρίίοη οἳ ῬοεΠ15, απά πηὶσ]έ Ῥο 
ἀϊκιπσηϊε]εά α5 κλέος Μελεάγρου, ος {πθ 
1αὴ οἱ Ἠεεαφεγ. ΤΠε τεἰαίῖοτ ον Ἠ]σ]ι εἶνε 
παγταίΊγα Ῥεαχς5 {ο ἴἶε επρ]ογπιεπί 1η 
ννἩΙοἩ {ου {ουπά Ἠϊπι επσασεᾶ, ποπ]ά 
ἔμτας ρτοάασε απ εχοε]]επί ατοιπιεπέωῖι α 
Ἰοπεῖποπι, απᾶ α 5ἄοπς εκοϊεπιεηέ {ο Ἱπη]- 
{ία ἴ]ο εχαπαρ]ε5 οἳ ἔπε Ἠεγοες 3 Ἠο5θ 
Ῥταϊδες ποτε οε]εργαίεά. ΤΠ οοπΗνπηα{ῖοἩ 
οἳ 15 εοπ]εσίατε, ἴπε ςαάεπέ ουν] τεαςΙ]γ 
Ῥεγσθῖνο, ἴλαί ἔμο πείτε 455ΙΠΙΘΡ α Ρθσ]- 
Πατ οἸαγασίον ἵπ ἔλα πατταΏνε α]]αᾶάεά {ο, 
απά α Ρ]εβδῖης οπάεπος {λγοασμοτέ, ὦνΙ«Ἡ 
15 εἰγ]κησὶγ ἀἰδιπεί ἔτοπι {πο ἁτατηαίῖο 
τῃγίμτη οξ {χε 8Ρεεσῃες. Τη α 5ΕΠ8ε ΡΥε- 
οἶδε]γ εἴππ]]ατ, αἰέλοασῃ ἔπε ογ]ῆο ἀοθς πού 
5θεπι {ο Ἠαγνε Ώεοεῃ αλνατε οἱ 1, ἔπε Ῥ]αταὶ 
κλέα ο6οΙΥ5 Ιπ Ἠεείοᾶ. Τμοος. 100. ΑΡοῇ!, 
ἘἨμοά. Τ. 1. 

192. προτέρω. Γογωατᾶ. Ῥολο]. προσω- 
τέρω. ἐνδοτέρω. 3ο ἵπ ν. 199. 

196. δεικνύµενος. Ἐπδίπίμ. ἀντὶ τοῦ 
δεξιούµενος. ΤΠΙ5 16 ἴἶνε ΡΥπΙΒΣΥ αοοερία- 
ἔἶοπ οἱ {1ο ποσά. Ῥεεο Ώαπιτη ἐπ τος. 

197. ἡ τι µάλα χρεώ. ᾖῥΒεῖ. ἐφ᾽ ὑμᾶς 
ἱκάνει. ὧθθ ΟΠ Υ. 76. Τπετο 56 4ηΏ Ίπου- 
Ἰογοπςς ἵπ θῖς ςαλαἰαθίοτη, Ιπάϊσαέῖπσ ἴλθ 
εροα]κοτ’ς ασ]ίαίῖοι οἱ θαγρτῖςθ, 



ΟΜΗΡΟΥ ἼΛΙΑΔΟΣ Τ’. 

Εἶσεν ὃ ἐν κλισμοῖσι τάπησί τε πορφυρέοισιν’ 900 
Αἶψα δὲ Πάτροκλον προσεφώνεεν, ἐγγὺς ἐόντα" 

Μείζονα δὴ κρητῆρα, Μενοιτίου υἱὲ, καθίστα, 

Ζωρότερον δὲ κέραιε, δέπας ὃ ἔντυνον ἑκάστῳ' 
Οἱ γὰρ φίλτατοι ἄνδρες ἐμῷ ὑπέασι µελάθρῳ. 
Ὃς φάτο' Πάτροκλος δὲ φίλῳ ἐπεπείθεθ' ἑταίρῳ. -. 39056 

Αὐτὰρ ὅγε κρεῖον μέγα κάββαλεν ἐν πυρὸς αὐγῇ, 
Ἐν ὃ) ἄρα νῶτον ἔθηκ ὅἷος καὶ πίονος αἰγὸς, 

ἛἜνν δὲ συὸς σιάλοιο ῥάΧχιν τεθαλυῖαν ἀλοιφῇ. 

Τῳ ὃ' ἔχεν Αὐτομέδων, τάµνε ὃ ἄρα δῖος ᾽Αχιλλεύς 
Καὶ τὰ μὲν εὖ µίστυλλε, καὶ ἀμφ ὀβελοῖσιν ἔπειρει 910 
Πυρ δὲ Μενοιτιάδης δαῖε μέγα, ἰσόθεος φώς. 

Αὐτὰρ ἐπεὶ κατὰ πῦρ ἐκάη, καὶ φλὸξ ἐμαράνθη, 
᾿᾽Ανθρακιὴν στορέσας ὀ[ελοὺς ἐφύπερθε τάνυσσε, 
Πάσσε ὃ) ἁλὸς θείοια, κρατευτάων ἐπαείρας. 

ς -- / 

Αὐτὰρ ἔπεί ῥ) ὥπτησε, καὶ εἰν ἐλεοῖσιν ἔχευε, 915 

Πάτροκλ ἓν σῖτον ἑλὼν ἐπένειμε τραπέζι άτροκλος μὲν σῖτον ἑλὼν ἐπένειμε τρ Ώ 

205. ζωρότερον. Τ]α γυοτᾶ ζῶρος Ίια5 
Ῥοεπ νατίοιΘΙγ Ππετρτείεά. Απρίοί]ε (Γοεύ. 
ο. 25) απάειδίαπᾶβ 16 {ο ππεαπ θᾶττον, 
φπἱο[ρίή.  Αοσονάϊης 1ο ολους, 16 βΙσπΙβοβ 
Πα, ποπα ζέω, Ἰογυεο. ἘῬπὸ πο ἴγπο 
ποαπῖπς 15 Ῥηγο. Ἠετοί. ΥΙ. 84. Κλεο- 
µένεα δὲ λέγουσι, ἡκόντων τῶν Σκυθέων, 
μαθεῖν τὴν ἀκρητοποσίην παρ αὐτέων' ἔκ 
τε τόσου, ὡς αὐτοὶ λέγουσι, ἐπεὰν ζωρότε- 
ρον βούλωνται πιέειν͵ ἐπισκύθισον λέγουσι. 
6ο αἱδο ΑίΠεπ. Χ. 6. ἙῬ]πίατοῃ. ΘΥΙΠΡΟΒ. 
γ. 4. πο ιπάΙ]αίοά 15 τεσοπηταεπάεα {ο 
Ώιε ασεά Ὦγ Οεἶδας (1. 9). 

206. αὐτὰρ ὅγε κρεῖον κ.τ.λ. Το 
ἀθβονίρίῖοη νο] 15 Ίεγα σῖνου, {λοισ]ι 
ηοῦ ΥετΥ ταοοποϊ]εκρ]ο νηίἩ πιοᾷετη Ιάεαρ, 
οβηποί Ῥα6 Ἰπίετεςύ ἴ]λο οἸαδρίσαὶ δίαἀεπέ, 
5 α {α]ἡ{α] Ῥϊοίατε οἱ ἐἶιο ΠΙάἨποΥΒ οἱ ἔ]λο 
Ἰεγοῖςο Ἀσεςδ. Τ]αίν πηοα]5, {ποιρ] Ρρἰαίῃ, 
566Π1 {ο Ἰανο Ῥθουπ Ῥ]οπβ[α] 5: απά ἴ]ιθ 
Ἰο5δέ Πήπιδε]{ {οο]ς ἔλο ολ]εξ Ῥατῦ Ἰπ Ῥγ6- 
Ραχτῖπσ {Πο οπἰογΙππιοηέ, απᾶά ΡΕΠΕΥΑΙΙΥ 
Ἰ]οᾷ απά ἀγεδθεά (ο απῖπια] Ἠϊπηβε]{, 
Ὁοπιρατα ΤΙ. Η. 914. εἰ Ῥαξβδίη ; απᾶ 5ε9 
οῦ ν. 222. ΤΠο 84π1οθ Ῥηϊπηϊ νο οτΙβίΟΠΙΒ 
Ῥγοναϊ]εὰ 45ο απιοπσ ἔμο εαγ]Υ ρασΙατεΠβ. 
Τη επ. αγηϊ. 4, ΑΡΤΑΙΑΠΙ Ῥγορατεβ {με 
πηθαί, Πε Ἠϊ5 υν{ο τηα]κε5 {πο Ῥτοας ; 
απᾶ ο Ἠϊπιβε]{ Βεχνος 16 {ο ΠΒ ραο5ίβ. 
Α. ἀοπρί αεχὶδίοᾷ απποης ἴο αποϊεηί5, 
ἨΠείμαν κρεῖον βρηϊ]ῆοά Ίο [ον ἀδε[ῇ 
ος ο λαο ἵπ ννΠῖοἩ 16 να Ῥοῖ]οά, Τ]α 
8ΕΠ56 ΟΓ {πο Ῥαδβασο ἵ5 αἱ νατίαποθ νηθ]ῃ 
Ώιε Γοπ1ος Ἱπετργείαίίοη; απά πε ]αΐ- 
(ου 15 οοπέγαἁϊσιεᾶ Ὦγ (πο οιδίοπα, νν]ῖο]ι 
απ [ογπΙ]γ Ῥτεναϊ]εά 1π {1οβθο πιο, οἱ 
τοββίίηρ ἰλεῖν πιεαί. 6ο ΟΠ ΤΠ, Α. 4660. 

Ἠεποο Ἐγποδίϊ οοπο]αάςς, ἴ]ιαῦ ἴλο υνοτά 
κρεῖον 1ναβ α ἆγεβεεν, τράπεζα μαγειρικὴ, 
προπ. ΠΙΟ] {Πο ϱ1ὔζ0856 45 Ῥ]ασεά, ἴπ 
ονζοχ {ο Ῥο ἀῑνιάεά Ἱπίο ]οἶπίδ. Το γονᾷς 
ἐν πυρὸς αὐγῇ 5Ισηϊγ, ἵπ λε ἴἰφί οἱ ἰ]ε 
νε, πνΠΙοἩ βετνεὰ {με Ῥιχροβεβ οί α Ια1- 
{ενῃ. Τ]ια Φο]μο], 11ρ5. οοπρασοςθ {πε 
βἰπί]ας εχρτεδδίοη, ἐν ἡλίου αὐγῇ. Ῥεε 
1. Θ. 480. 

208. συὸς σιάλοιο. Αγο]]. Ἰεχ. λιπαροῦ 
καὶ εὐτραφοῦς. ΤΠΙΡ 8εεΠ]Β {ο Ῥα {πο γιο 
πηραπίηπᾳ οἳ {πο αἀ]εσινθ, πν Πίο 18 αἱδο 
αδοά 5 α βιρβίπηῆνο οἱ Ἰ]κε Ἱπιροτίς 
ἐποαρ]ι οὔμεν βἰσπίΠοαοπ5 Ἠανε δει 48- 
βἰσιαά {ο Ἱ6. Ἐέγτα. Μ. σίαλος' ἄῤῥην σῦς, 
παρὰ τὸ ἄφρον ἀφίεσθαι, σίαλος γὰρ ὁ 
ἄφρος. Βιΐ 5εο θε]πείά. μεα. {πι 0. 

211. δαῖε. Θεε οἩ ΤΙ. Β. 4. 
214. θείοιο. Ὁο]ο]. ὙΥἱου. ἢ ὅτι τὰς φι- 

λίας συνάγει, ἢ διὰ τὸ ἄσηπτα τηρεῖν τὰ 
πασσόµενα. ΟΕ ἴια οοηβίγιοίΙοη, 566 ΟἨ 
Ἡ. Ὦ. 208. ΈΤ]ιο ννογά κρατευταὶ 15 αδια]1γ 
Ἱπίετρτείεά οεγιηι Γήογα. ΤΠεγ νεγο Ρτο- 
Ῥαδ]γ α 5ογό ο{ Ῥτορ, βΙπηί]αν {ο ναί ἴ6 
σα]]εᾷ α ἐγζσεί, οἩ υυλ]ο]ι με ὀβελοὶ ταβίεᾶ. 
Φο]λο]. κρατευτάων' τών βασέων, ἐφ᾽ ὧν 
οἱ ὀβέλισκοι τίθενται, ὁπτωμένων τών 
κρεῶν. 

915. ἐλεοῖσιν. Τε οορρίπφ-δζοσ]ε; Ρ]αα] 
{ον αἱησι]αν. ΤΠο ἐλεὸς ν/αβ α {αρ]ο Ἡροπ 
ψηιῖο ἴπο πιομῦ γναβ Ρ]ασεά, αἴίεν 16 νναβ 
ἄταννη {Τοπ1 ἴῑιο βρῖί, Ῥοίογο 16 145 Ρ]ασοά 
ἩΡοπ {1ο {αρ]α, προπ νο] {Πεν βαρρεά. 
Ὄρου ]β ]αΐζου Πῇ5 τεβρεσῖνθ Ρογ/ῖοι ν/αβ 
Ῥ]ασες {ο απο] σιιεςδί, πΙίΠ αι Ρίεος οἱ Ώτοιά 
1η ο, ΒΠΙΑΙ] σαπἰθίγιηη, οἳ Ῥηβ]κεί. 
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Καλοῖς ἑ ἐν κανέοισιν’ ᾿ἅτᾶρ κρέα νεῖμεν ᾽Αχιλλεύς. 

Αὐτὸς ὃ ἀντίον ἶζεν ᾿ΟὈδυσσῆος θείοιο. 

Τοίχου τοῦ ἑτέροιο" θεοῖσι δὲ θῦσαι ἀνώγει 
Πάτροκλον, ὃν ἑταῖρον' ὃ δ᾽ ἐν πυρὶ [Λάλλε θυηλάς" 

ΑΝ - - 

Οἳ δ) ἐπ᾽ ὀνείαθ ἑτοῖμα προκείµενα χεῖρας ἴαλλον. 

Αὐτὰρ ἐ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος ἐξ ἔρον ἕντο, 

Νεῦσ᾽ Αἴας Φοίνικι νόησε δὲ δτος ᾿Οδυσσεὺς, 

Πλησάμενος ὃ οἴνοιο δέπας δε[δεκτ᾽ ᾿Αχιλῆα' 

Χατρ᾽ ̓ ᾽Αχιλεῦ' δαιτὸς μὲν Εέσης. οὐκ ἐπιδευεῖς, 

Ἠμὲν ἐνὶ κλισίῃ ̓ Αγαμέμνονος Ατρείδαο, 

᾿Ηδὲ καὶ ἐνθάδε νῦν' πάρα γὰρ µενοεικέα πολλὰ 
Δαίνυσθ” ἀλλ᾽ οὐ δαιτὸς ἐπηράτου ἔργα μέμηλεν' 

᾽Αλλὰ λίην µέγα πῆμα, Διοτρεφὲς., εἰσορόωντες 

:,Δείδιµεν ἐν δοιῇ δὲ, σαωαέμεν ἢ ἀπολέσθαι 250 

᾿ΦιΝπάς ἐὔσσέλμους, εἰ μὴ σύγε δύσεαι ἀλκήν. 
᾿Εγγὺς γὰρ ψηῶν καὶ τείχεος αὖλιν ἔθεντο 
Τρῶες ὑπέρθυμοι τηλεκλητοί τ᾿ ἐπίκουροι, 
Κηάμενοι πυρὰ πολλὰ κατὰ στρατὺν, οὐδ' ἔτι φασὶ 

918. ἶζεν. Το αποϊεπέ ἄγεεΚΑ ἀῑά ποῦ 
χοοε]ῖπο οπ οοπσ]ε5 αἲ ἰπεῖτ τηθα]5, α5 Ίναβ8 
α[τεγννατάς {πε οιδίοπα; Ῥαΐ {1εγ βαΐε αἲ 
69916. ο αἶδο ἀῑά {ἠε εατΙγ Ἠερτεννς, α5 
ἈΡβρεατςβ Ίποπι «επ, χΗΠ. 99. 1 Ῥαπι. χν. 
11. 8. οχχν!]. ὃ. απᾶ οίΠετ Ῥαξεαρες ο 
Ῥοτϊρίατθ. Ίπ αἴἴεγ ππεβ, Ἡούενετ, {μα 
Ῥογδίαη ουδίοτα γνα5 σταάια]]γ Ιπίτοᾶισεᾶ, 
απά Ώ1εγ ἐοο]ς Οιεῖν πιεα]ς ἵπ α τεοΠπίης 
Ῥοδίπτθ. Ῥεε ΑπΙΟς υ]. 4. Ἰ. Ἐτεκ. κχΙ. 
47. Τορίέ 1. 4. Εδίπετ 1. 6. να. δ. Μαϊο, 
Χχν]. Ἰ. Ίμα]α ν. 96. 

220. θυηλάς. Ῥε]μο]. τὰς ἀπαρχάς. Ῥεα 
οἩ Π. Η. 914. 

992. ἐξ ἔρον ἕντο. ΑΒ ἴπε ἀεριίῖες Ἠαά 
α]τεαάγ βαργεᾶ (νν. 178. 226), Ατίδίατοηας 
νιοπ]ά τεαάἀ ἂψ ἐπάσαντο, 351ποῬ (Ίιεγ ο8Π 
ΟΠΊΥ Ῥε 5αρροδεά {ο Ἠανε ραγίαεη 5]ΙσΗ{]Υ 
οἳ Ἠὶ5 τεραςί, ὮΥ νναγ οἳ οοπιρΗππεπέ {ο 
Αομί]ες. ΤΗϊ56 ποβοπ τηαΥ 56 νετΥ νε]! 
νηἩ {Πε Ἰάεας οἱ ποάετη ῬοΠίαπεςς, Ῥιέ 
5οατσε]γ υηΘ]1 {Πε ΊεΒς οἰν]]δεά ΠΙΑΠΠΕΤΕ οἳ 
Ώπε Πετοῖς αρο. 

995. χαϊρ᾽, ᾿Αχιλεῦ' δαιτὸς κ.τ.λ. Α8 
ηΟ ΡεΓΒΟΠΒ ΠΊοτο Πέ {οχ ίμε οσσαβῖοη εοι]ά 
Ἠανε Ῥεεπ 5ε]εοίεὰ {]ναπ {]χοβε ἐο γποπα {μα 
ΕΠΙΡΗΞΦΥ Ίνα5 επἰτηδίεᾶ, 5ο ποίμῖηπςσ οοι]ά 
Ῥε Ῥείΐίεχ εοποεϊνεᾶ, ος Ῥείίέεν Επιεά, ἴπαπ 
{πε 8Ρθ6εσΠεςδ πνΠΙοἩ {Πε Ῥοεί Ἠας Ραί Ἰπίο 
ἐπαῖν πιοπίῃς. Ἔ]με 5ουπά τεαβοπῖηςσ απἆ 
εἸοαπεπί αἀάγοςς οἱ Τγεςες; {ιο παῖ]ά απἀ 
αΠοοίϊοπαίε εχροβίι]αίῖοπς οἳ Ῥ]ορηῖκ: απά 
έπο ἀῑκάαϊπ[α] τεργοας]ες ο{ Α]αχ; α5 {ΠεΥ 
Άγε Ῥετ[εοί]γ αἀαρίεά {ο {πε τεβρεείῖνθ 
εΠαγβοίετΒ οἱ {16 βρεαΚετς, 5ο {Πεγ αγο ἵπ- 
ἐνοάισεᾶ ῬτοοῖδεΙγ ἵη {πο ονάετ ἵπ νηῖο] 

{116Υ ατε ολ]οπ]αίεᾶ {ο Ῥτοάασε {1ο ρτεαίεδέ 
εΏεοί.. ΤΠο ορίπίοη οἱ ΟαΙπΙΠαη τεβρεοί- 
ης ἴπεπι πν]] Ῥε {οαπά ἵπ {πε ποίε οἨ Τ. 
Β. 284. ἨγΠἩ (λε αἀ]εοίῖγε ἐπιδευεῖς, ἴ]ια 
γετὮ ἐσμὲν πιαδί Ῥε 5αρρ]ες ; Νο] 18 
{γεφιεπί]γ {ο ο15ε, ΨΊεη α γοτὴ, 35 ἐπι- 
δεύοµεν ἵπ {λε Ργεβεπέ Ιπβίλπςε, ἴ5τεφαϊγεά 
ὮΥ Ί]ε 6εΠ56. Όεο Μαΐΐ. αν. ατ. δ 9060. 
Τ]ε οῬρ]εοί οἱ Ὀ]γεεες, ἵη βἰαΏπς {αΐ {ο 
χεσερίῖοη ση πνΠΙο] {ΠεΥ Ἰαά πιεί Τοπ 
ΑοΠί]]εβ Ίνα πο Ίεβς βρ]επάιά απ {Πεγ 
εχρετῖεποθᾶ {γοπι ΑΡΑΠΙΕΠΙΠΟΠ ΗΙΤηΡΕΙ{, νας 
1η ογάεσ {ο Ῥγεραγε Ἠϊπι σταάια]]γ {ος (λε 
ππρ]εαδαπίέ 0] εοί οἱ Επεῖτ ετταπά. 

228. δαιτὸς ἔργα. Α Ρετῖρηταβί5 {υγ 
δαῖς. Τη. α βἰππ]]αχ ΤΙΔΠΠΟΣ Ἰαΐου υτῖέενς 
ιδεᾷ χρῆμα. Ἠετοά. Ι. 96. συὸς χρῆμα. 
ΑτδίορΗ. εβρ. 927. χρῆμα ἀνδρός. 3ο 
86ο Ίπ Ἱαβα; Ῥπαάτ. ΕαΡ. ΤΥ. 7. εἶφμα 
168 ερεεί οἵΏι. Ῥεο Μαι. ατ. ατ. 5 450. 6. 

2950. ἐν δοιῇ. ἴπ ἀοιδθ. Ἀε]ο]. ἐν δισ- 
ταγµῷ, ἐν διχοστασίᾳ. Οα1]πι. Ἡ. ον. 
5. ἐν δοιῇ µάλα θυµός. Ἔμε εοπείταοίῖοτ 
οἱ ἰπῖ5 Ῥαξξαρε, νΥΠΙεἩ 15 βοπιενΠαί Ῥετ- 
Ῥ]εχεᾶ, πιαδέ 5ίαπά {μαβδ: ἐν δοιῇ δὲ ἐστι 
τὸ πρᾶγμα, ἢ ἡμᾶς σαώσειν τὰς νῆας, 
ἢ αὐτὰς ἀπολέσθαι. με Πτδί νετρ ΙΒ 
αοἴϊνε, ἴπο οἴπεν Ιπίταπβινο. ΤΗϊ5 «οή- 
{α51οΠ, Ἡονενετ, 15 5ἰτΙηρΙγ εχρτγεςδῖνε οἳ 
{με 5ρεαΚκει”5 ΕΠΙΟίΙΟΠ. 

29]. δύσεαι ἀλκήν. ες οἩ Π. Α. 149. 
992. αὖλιν ἔθεντο. Ῥσλο]. ἐστρατοπέ- 

δευσαν. Ἠεποθ {λε νετΏ αὐλίζεσθαι, η 
0. Μ. 265. 3. 419. 

994. οὐδ' ἔτι φασὶ Σχ. ΊΤ]ει ετρεοί ἴ]αί 
το γφζοςς ε]ια[ῖ πο (οπφεν δίαπᾶ οµγ φγοιπά, 
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Σχήσεσθ’, ἀλλ᾽ ἐν νηυσὶ µελαίνῄῃσι πεσέεσθαι. 

2590 

2550 

Ζεὺς δέ σφι Κρονίδης ἐνδέξια σήµατα φαίνων 
᾿ ο ο ο α18 ας μις / 
Αστράπτει Έκτωρ δὲ µέγα σθένεὶ Ελεμεαίνων 

Μαίνεται ἐκπάγλως, πίσυνος Δι, οὐδέ τι τίει 
: ͵ Ἀνέρας οὐδὲ θεοὺς, κρατερὴ δέ ἑ λύσσα δέδυκεν. 

᾿Αραται δὲ τάχιστα φανήµεναί Ηῶ δῖαν' 240 
- - ] 

Στεῦται γὰρ νηῶν ἀποκόψειν ἄκρα κόρυµ/βα, 
” ΄ ον ) ΄ λ - 9 .) Ν 1 8 

Αυτάς τ ἐμπρήσειν μαλεροῦ πυρὸς, αὐταρ Αχαιοὺς 

Δγώσειν παρὰ τῇσιν ὀρινομένους ὑπὸ καπνοῦ. 
Ταὔτ᾽ αἰνῶς δείδοικα κατὰ φρένα, µή οἱ ἀπειλὰς 

᾿Εκτελέσωσι θεοὶ, ἡμῖν δὲ δὴ αἴσιμον εἴη 245 
σύ 3) 6 

Φθίσθαι ἐνὶ Τροίῃ, ἑκὰς ᾿Αργεος ἱπποβύότοιο. 
/ » ο ᾽Αλλ ἄνα, εἰ µέμονάς γε, καὶ ὀψέ περ, υἷας ᾽Αχαιῶν 

Τειρομένους ἐρύεσθαι ὑπὸ Τρώων ὀρυμαγδοῦ. 
- ή 1 

Αὐτῷ τοι µετόπισθ) ἄχος ἔσσεται, οὐδέ τι μῆχος 

“Ῥεχθέντος κακοῦ ἔστ᾽ ἄκος εὑρεῖν' ἀλλὰ πολὺ πρὶν 250 

Φράζευ, ὅπως Δαναοῖσιν ἀλεξήσεις κακὺν ἦμαρ. 

μέ Γαἱ1 ασ προπ οιγ ειήμε. Όοπιρατο ΤΠ]. 
Ὦ. 1756. Λ. 82ὀ. Μ. 107. 126. απ εἶδο- 
ν/Ἠεγθ, Ο]ατκο απάἁ οίπετβ απάετδίαπά {ο 
νγογάβ, ΙΠΙιργορεσ]γ, Ιπ τε[επεπσθ {ο {πα 
Τγο]αηβ8. 

956. Ζεὺς δὲ σφι Κρονίδης κ.τ.λ. Οἴσετο, 
αποθῖπσ ΓγοπΙ ΠΠΕΠΙΟΣΥ, β8ΡΐσΗ5 έλερο νγοτάς 
{ο ΑΊαχ; ἄε Πίοϊπ. 11. 99. Ποπιογίοις 4]αα, 
αριά «4ο]ώίίεπι φμεγεπς ἄε ]εγοσϊίαίο Ίτο]α- 
ΙΟΥΙΗΠ πεδοῖο φητᾶ, Ίνοο Πιοίο πηιποίαί: Ῥτο- 
βΡρετα εαρίῖίες Ἠὶ5 ἀεχίτῖς Γα]σοτίραβ οά1ς, 

909. λύσσα. Ῥε]ο]. Ψἱαύ. µανία, παρὰ 
τὸ λύειν τὸν νοῦν. εε Υ8οκηςΥ οἳ Απι- 
ΤΊΟΗ. Ρ. 148. 

94]. στεῦται. ολο]. διαβεβαιοῦται, 
ὑπισχνεῖται. 3εο οἩ ΤΙ. Ὦ. 89. ἙΥ ο 
κόρυµβα, ἴἶο Ῥοπο]Παςέ απά οἴπετ5 απάει- 
βίαπά {πε ἀκροστόλια, ος ἴα εχἰγειηΙίγ οἳ 
πε Ῥτου, οἱ νο 16 ἵνας αδυιαὶ η 
6ΟΠ4ΙΙΕΓΟΣ {ο ἀερτίνε {πο ΕΙΡ, απᾶ ἀεά]- 
οδίθ 16 ἵπ {ο {εππρ]ο5 οἳ {Πε ροᾶβ. ες Χεη. 
Ηε]!. ΤΙ. 8. 8. Ὠϊοά. Βὶο. ΧΧ. 57. ΕΒιαί ας 
{ο θίετης οἱ {πα γεδβε]ς Ίνεγο ἀγανπ προῃ 
Ἰαπά, απά οοπβδεαιεπ{]γ έατπεά {ονατάς (]α 
Ττο]απς, Ηεοίον ννου]ἀ πεσεβεατῖ]γ {ακε Ἠϊ6 
βΒΡο!]5 {τοπ {πεπσε, απά Ίεανε {]ιθ Ρτον5 {ο 
ἔποθ τε. θε οἩ 1]. Α. 499. Ἠεποο 1 
86ΕΠ15 {]αί {λε κόρυµβα, ἵπ ἰΠῖ6 Ῥ]ασο αὖ 
Ἰεαςί, Ὕεχγο ποῖ ἰπο ἀκροστόλια, Ῥαῦ ια 
ἄφλαστα, ος αρίικίγία, Ίπ ἴπο 8ίετη, προῦ 
νηῖο Αα. δα γης εγεοίεά σηθ]ι α τίρροπ 
οἳ βίνεαππεν. ἘΤηϊ5 ἵ5 ενἰἀεπί]γ {πο ϱμ5ο 
ἵπ Αρο]οπ. Ἠλοά. ΤΙ. 608. Ἔμπης ὃδ) 
ἀφλάστοιο παρέθρισαν ἄκρα κόρυµβα. Αο- 
οοταϊηᾳ, ἨΟύΕΥΟΣ, {ο ο Ἐίγπι. Μας. Ρ. 
177, ἴιθ ἄφλαστα απᾶ κόρυµβα απο ἆἀἱδ- 
Ἠπεί: ἄφλαστα διαφέρει τῶν κορύμβων' 

ἄφλαστα μὲν λέγεται τὰ πρυµνήσια. κὀ- 
ρυµβα δὲ τὰ πρωρήσια. Τ1θ Εποί 8ΘΕΠΙ8 
{ο Ῥε, (]ιαί κόρυµβος Βἰσηϊβος ἵπ σεπεγα] 
ΔΏΥ αγεὈ, ΟΥ 8απΙΠΗΙ6, απά ΤΠαΥ {λεγείυτε 
Ῥο αρρ]εά ΙπάΙΠεγεΠ{Ιγ {ο ἐ1ε βἴεγη οΥ {ια 
ΡΙΟΥ οξ α νεββε]. ἨΗεβγο]. καθόλου πάντα 
τὰ µετέωρα, καὶ εἰς ὕψος ἀνατείνοντα, κο- 
ρύμβους λέγουσιν. Απά αραϊπ: κόρυμβα" 
ὑπ) ἐνίων τὰ ἄφλαστα, τὰ ἀκροστόλια. 
ΤΗ5 Ἰαΐέοτ οἴίαίῖοι εν]ἀεπί]γ Ἱπε]ιιάες Ῥοί]ι 
αρρ[σβίίοης οἳ {1ο ποτά. Πέ πιαγ Ρε οἳ- 
5εγνεά, ἐμαί ἵπ ἴπε βἵπσι]αγ {λε πιαβοι]ῖπο, 
κόρυµβος, 5 ϱεπετα]]γ επιρ]ογεᾶ, απἆ {ο 
πειίεν Ιπ ο Ῥ]ατα]. Ἠετοά. ΥΤΙ. 918. 
οὔρεος τὸν κόρυµβον. 68 οἩ ΤΙ. Α. 919. 

242. πυρός. Ῥιαβαιᾶ. διὰ, 45 ἵηπ Τ. Β. 
415. Τη ἴ]ιο πεχέ πε, πιοδί οἀϊίοπβ τοιᾶά 
ἀτυζομένους, αξ ἵπ ΤΠ. Θ. 185: Ῥαί (ιο 
τεμά]πσ οἳ ἐ]ιε {εχί Ἠα5 {]ιε Ῥεςδέ αιΠοτίεῖοβ 
ἵπ 168 {πνοισ, Απά 5ο Ἠεγπο. 

249. οὐδὲ τι μῆχος κ.τ.λ. ΒορΠ. Ττας]. 
744. τὸ γὰρ Φανθὲν τίς ἂν δύναιτ᾽ ἀγέν- 
νητον ποιεῖν; Ῥιπά. ΟΙγπιρ. ΤΙ. 29. τῶν 
δὲ πεπραγμένων, ἀποίητον οὐδ' ἂν Χρόνος 
ὁ πάντων πατὴρ δύναιτο θέµεν ἔργων 
τέλος. Ἰμιοῖπη ἆσ ΠΗἱβ. Βογ. τὰ μὲν 
πραχθέντα οὐδὲ Κλωθὼ ἂν ἔτι ἀνακλώ- 
σειεν, οὐδὲ "Ατροπος µετατρέχειε. Οἷο. ὧε 
Σπ. 1. Θμοά επίπι φεπιεῖ αἀηεῖεκιηι εδ, ο0- 
ἐγσεγὶ γεργἰπιίφηο ποπ Ῥοϊεί. ΊΤ]ε Ξοεπο]αδέ 
οἩ ΡΙπά. ἴοο. ο. τεκᾶν μῆχαρ, Ὀαί μῆχος 
16 οογγοοί. εθ ΠΠ. Β. 942. Τ]ε οοπδίγιο- 
Ποπ 18, οὐδέ τι μῆχος κ. ῥ. ἐστὶ, ὥστε 
εὑρεῖν ἄκος. ΓΙ] ἴἶιο ζουπιος ρατί οἳ (ἶιο 
Ίπο ννθ Πιαγ οΟΠΙΡΑΤΕ Ἠογ. Ἐρὶ»ί. 1.9. 69. 
Θμζ ποπ πιοάεγαδίέωγ γα, Γη]οοίήι οοῖοί εδ8ο, 
ἀοἴογ φιοᾷ φιιαφεγῖέ εξ Ἠιεθ. 
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ὮὮ πέπον, ἦ μέν σοί γε πατὴρ ἐπετέλλετο Πηλεὺς 
"ὌἨματι τῷ, ὅτε σ᾿ ἐκ Φθίης ᾿Αγαμέμνονι πέμπε' 
Τέκνον ἐμὸν, κάρτος μὲν ᾿Αθηναίη τεκαὶ Ἡρη 

Δώσουσ’, αἵ κ᾿ ἐθέλωσι σὺ δὲ µεγαλήτορα θυμὸν 
” » / , ο ον ή : Ίσχειν ἐν στήθεσσι' φιλοφροσύνη γὰρ ἀμείνων 
Ληγέμεναι ὃ ἔριδος κακοµηχάνου, ὄφρα σε μᾶλλον 
Τίωσ᾽ ᾿Αργείων ἡμὲν νέοι ἠδὲ γέροντες. 

Ὃς ἐπέτελλ᾽ ὁ γέρων' σὺ δὲ λήθεαι ἀλλ᾽ ἔτι καὶ νῦν 

Παύε’ ἔα δὲ χόλον θυμαλγέα" σοὶ δ᾽ ᾿Αγαμέμνων 
”Αξια δῶρα δίδωσι µεταλλήξαντι χόλοιο. 

Εὶ δὲ, σὺ µέν µευ ἄκουσον, ἐγὼ δέ κέτοι καταλέξω, 
ο 5 ῃ ε -- 2 / Ξ 
Όσσα τοι ἐν κλισίῃσιν ὑπέσχετο δῶρ᾽ ᾿Αγαμέμνων 

"Ἔπτ ἀπύρους τρίποδας, δέκα δὲ χρυσοῖο τάλαντα, 

2556 

2600 

Αἴθωνας δὲ λέβητας ἐείκοσι, δώδεκα ὃ ἵππους 905 

Πηγοὺς, ἀθλοφόρους, οἳ ἀέθλια ποσσὶν ἄροντο. 

Οὔ κεν ἀλήϊος εἴη ἀνὴρ. ᾧ τόσσα γένοιτο, 
.] -- 

Οὐδέ κεν ἀκτήμων ἐριτίμοιο χρυσοῖο, 
” »! 

σσ) ᾿Αγαμέμνονος ἵπποι ἀέθλια ποσσὶν ἄροντο. 
Δώσει ὃ ἑπτὰ γυναῖκας ἀμύμονα ἔργ᾽ εἰδυίας, 270 

Λεσβίδας, ἃς, ὅτε Λέσβρον ἐὔκτιμένην ἕλες αὐτὸς, 

Ἐξέλεθ), αἳ τότε κάλλει ἐνίκων φῦλα γυναικῶν. 

Τὰς μέν τοὶ δώσει μετὰ ὃ᾽ ἔσσεται, ἣν τότ᾽ ἀπηύρα 
Κούρην Βρισπος' καὶ ἐπὶ µέγαν ὅρκον ὀμεῖται; 

Μήποτε τῆς εὐνῆς ἐπι[βήμεναι ἠδὲ μιγῆναι, 975 

“Ἡ θέµις ἐστὶν, ἄναξ, ἤτ᾽ ἀνδρῶν ῆτε γυναικῶν. 

Ταῦτα μὲν αὐτίκα πάντα παρέσσεται εἰ δέ κεν αὖτε 
”"Αστυ µέγα Πριάμοιο θεοὶ δώωσ᾽ ἀλαπάξαι, 
ΝΠα ἅλις χρυσοῦ καὶ χαλκοῦ νηήσασθαι 

Εἰσελθὼν, ὅτε κεν δατεώµεθα ληϊδ) ᾿Αχαιοί. 2980 
Τρωϊάδας δὲ γυναῖκας ἐείκοσιν αὐτὸς ἑλέσθαι, 

Αἵ κε µετ ᾿Αργείην Ἑλένην κάλλισται ἔωσιν. 

Εὶ δέ κεν "Αργος ἱκοίμεθ) ᾿Αχαιϊκὸν, οὖθαρ ἀρούρης, 
Γαμβῥός κέν οἱ ἔοις' τίσει δέ σε ἶσον Ὀρέστῃ, 

956. θυμὺν Ἴσχειν ἐν στήθεσσι. ΟνΙᾶ. 
Ἠογτοῖά. Ἐριεί. ΤΤΙ. 80. Ἐίποε απῖπιος ἴγαπι- 
οπ6 ἕπαπ, φῖ οσίεγα οἶποῖ. Ἡοται. 04. Ι. 
16. 932. (ππρεβοε πιεπίεπι. Ἐρῖςίε. Ι. 9. 69. 
Απίπιώι γεζε, φμἱ πὶςί ῥαγεί, Γππρεγαί : ]ήπο 
Γγεπῖς, Πιτ ἔιι ο0Ίπρεεοε οαἱρπῖς. Τε γετῦβ 
ἴσχειν απᾶ ληγέμεναι αγε Ιπ {6 Ιπβπίβνε 
{0Υ {πε Ιπιρεγαίνο. 

256. φιλοφροσύνη γὰρ ἀμείνων. ῥΒεῖ. 
τοῦ θυμοῦ µεγαλήτορος. (Ἴσετο ἄε Οῇϊο. 
1. 258. ΊΎεο τετο αμαἰεπαῖ, φγατῖίέεγ φιῖ ἐπῖ- 
πιῖοῖς ἐγαδοεπάωα γιαδαπέ, τάφο ππαφπαπἰπεϊ 

αἱ [ογέΐ οἰγί εξεο οεπεεδαπέ. ΙΙ] επίπι ἴαι- 
σαθἰζίις, πἰ]1 πιαφπο εἵ ῥγαο]ατο οίτο ἀῑφπίης, 
ΡΙασαδαίε αίφιε ΟἹεπιοπέία, 

260. παύε’, ἔα δὲ χόλον θυµαλγέα. Ῥβα]πι 
κχχγ]. δ. ΤΧΧ. παῦσαι ἀπὸ ὀργῆς, καὶ 
ἐγκατάλιπε θυµόν. Όοπιρατε Ῥτον. αν]. 
8Ι. αν. 14. 

262. εἰ δὲ. Ἔπετε ἵ5 απ ε]]ρεῖς οἱ {πε 
γετΏ βούλει, 45 ἵηπ {ο «ΟΤΩΤΠΟΠ Γοστωσ]α εἰ 
δ' ἄγε. Ῥεε οἩ ΤΠ]. Α. 809. Τπε {ο]ονήπς 
επαπΙεΓαίίοἩ 15 τερεαίεά {τοπ τγ. 129. 5ᾳᾳ. 

π... 



ὉὸΜΗΡΟΥ ἸΙΛΙΑΔΟΣ Γ. 

Ὃς οἱ τηλύγετος τρέφεται θαλίῃ ἐνὶ πολλῇ. 

256 

285 

Τρεῖς δέ οἵ εἰσι θύγατρες ἐνὶ µεγάρῳ ἐὐπήκτῳ, 
Δ 

Χρυσόθεμις, καὶ Λαοδίκη, καὶ Ἰφιάνασσα" 

Τάων, ἥν κ᾿ ἐθέλησθα, φίλην ἀνάεδνον ἄγεσθαι 

Πρὸς οἶκον ΠηλΏῆος' ὃ ὃ αὗτ᾽ ἐπὶ µείλια δώσει 

Πολλὰ µάλ’, ὅσσ οὕπω τις ἑῇ ἐπέδωκε θυγατρί. 290 
ιά 

Ἑπτὰ δέ τοι δώσει εὖ ναιόµενα πτολίεθρα, 

Καρδαμύλην, ᾿Ενόπην τε, καὶ Ἰρὴν ποιῄεσσαν, 

Φηράς τε ζαθέας, ἠδ "Ανθειαν βαθύλειμον, 

Καλήν τ᾽ Αἴπειαν, καὶ Πήδασον ἀμπελόεσσαν' 
Πᾶσαι ὃ ἐγγὺς ἁλὺς, νέαται Πύλου ἠμαθόεντος. 

ε - 

Ἐν ὃ᾽ ἄνδρες ναίουσι πολύῤῥηνες, πολυ[θοῦται, 
ἁ 

Οἵ κέ σε δωτίνῃσι, θεὸν ὣς, τιµήσουσι, 

Καΐ τοι ὑπὸ σκήπτρῳ λιπαρὰς τελέουσι θέµιστας. 

Ταῦτά κέτοι τελέσειέ µεταλλήξαντι χόλοιο. 
Εἰ δέ τοι ᾿Ατρείδης μὲν ἀπήχθετο κηρόθι μᾶλλον, 300 

Αὐτὸς καὶ τοῦ δῶρα, σὺ ὃ ἄλλους περ Παναχαιοὺς ρα, ϱ χ 
Ν 

Τειρομένους ἐλέαιρε κατὰ στρατὸν, οἵ σε, θεὺν ὣς, 

Τίσουσ” ἡ γάρ κέ σφι µάλα μέγα κῦδος ἄροιο. 
- ι 

Νῦν γάρ χ᾿ "Ἔκτορ᾽ ἕλοις, ἐπεὶ ἂν µάλα τοι σχεδὸν ἔλθῃ, 
Δύ ” ῤλ το οι Ν »/ Ν ς -- 
νσσαν εχων ΟΛοΟηΝν" επει ουτινγα φησιν οµοιον 905 

Οἱ ἔμεναι Δαναῶν, οὓς ἐνθάδε ντες ἔνεικαν. 

Τὸν ὃ) ἀπαμει[ῥόμενος προσέφη πόδας ὠκὺς Αχιλλεύς 
9 , 3 5 

Διογενὲς Λαερτιάδη, πολυµήχαν Οδυσσεῦ, 

Χρὴ μὲν δὴ τὸν μῦθον ἀπηλεγέως ἀποειπεῖν, 
τ Η, περ δὴ φρονέω τε, καὶ ὡς τετελεσμένον ἔσται, 510 

Ὡς µή µοι τρύζητε παρήµενος ἄλλοθεν ἄλλος. 

300. κηρόθι μᾶλλον. ἘοΥ µάλα ἐκ κῆρος. 
Ττοπι ο δοίοπι οἱ οι Ἰεαγί. Πο αᾱ- 
ΥΕΥΡΒ οἱ {]]ς οἷαξ, επάῖης Τη θι, νογο οτ]- 
ΕΙπαΙΙγ ποίλῖης ππογο ἔπαπ σεπ](]νο ΓΟΥΠΙΒ 5 
νο 15 ον]άεπέ ἴτοπα ἴπο οσσαδίοπα] αᾱ- 
ἀἴθιοπ οἱ ένο Ῥγεροβίδίοῃ, α5 ἵπ Π. Θ. 667. 
Λ. 50. απᾶ εἰβεν]ετθ. Τε σοπ]Ίνο δε] 
15 45ο βοπθίέίπιθς αδεά {οτ {πο αἆνετρ ; 45 
ἠοῦς, ἴοτ ἠῶθι, ἵπ Ἡ. Θ. 625. 

909. σφι. Ἐοχ ἔν σφι, αριᾶ «ο. Όοπι- 
Ῥαχο ΤΙ. Δ. 96. ΈΤΠε αἀνειρ νῦν Ἱπ χε 
{ο]]ονήπσ Ἠπε τοίει5 {ο {πο Ῥτενίοις επ- 
εἸοδαγο οἱ έιε Τγο]αις νηιῖη. Εεῖσ ν/α]]ς. 
Ῥεε οἩ 1]. Η. 928. 

308. Διογενὲς Λαερτιάδη, κ.τ.λ. Τε 
{αοί οἱ {5 5Ρρεες] οἱ Αελί]]ες ἀἱδρ]αγς ο 
Ἠαπά οἳ α τηαδίεγ. Τ]ο ειάάεη απιά ΙΠ{ευ- 
ταρίεᾶ Ῥαχδίς οἱ ΙπάΙσπαθίοη, Έλε ταρὶά1ίγ 
απά Ίποομετεπος οἱ (ἰοιρ]έ, απᾶ {πε α]έεν- 
παΐο 6ΧΡΤΕΒΣΙΟΗ5 οἱ 4Ώσεσ απᾶά εοπιρ]αίηί, 
ἀἴδρ]αγ, 1π νε Ἠγε]ῖεδέ οο1οατβ, έ1ε ψ/οχ]κ- 
1ηρ8 οἳ α πιπά αἱ οπος Ρεπεχοιβ απᾶ ποβ]ε, 

Ώιουρ] Ῥγοιά απά απχε]επίης. ΤΠ αιαγ 
Ῥο βαἱἀ, ἐῑλαί {1ο ορεΏ πιά οαπ 1 ἀσε]ατα- 
ἄοπς οὗ Ααμ]]ες ενῖποο ἐἶα γα] οἱ ΊΝα- 
έπτε, 45 {μ6 Ῥγεσεᾶίπρ αταησιο οἱ Ὁ]γβδεβ 
εχλΙΡῖέ5 {11ο Ρετ{οσίίον οἱ αχί. ΤΗ5 Ῥ]αΐο 
οὔφδεσνος, ἵπ ΠἨίἱγρία Ἱ. ἐν τούτοις δηλοῖ 
τοῖς ἔπεσι τὸν τρόπον ἑκατέρου τοῦ ἀνδρός" 
ὡς ὁ μὲν ᾽Αχιλλεὺς εἴη ἀληθής τε καὶ 
ἁπλοῦς ὁ δὲ ᾿Οδυσσεὺς, πολύτροπός τε 
καὶ ψευδής. Ἠεποεο αἱδο Αολ]]ες ἀεσε]αγεβ 
ἵπ Εππίρ. ΤΗ. Α. 926. ᾿Εγὼ ὃ’ ἐν ἀνδρὺς 
εὐσεβεστάτου τραφεὶς Χείρωνος ἔμαθον 
τοὺς τρόπους ἁπλοῦς ἔχειν. 

309. ἀπηλεγέως ἀποειπεῖν. Το εγεαῖ; οιξ 
Ρἰαϊπίη, εἰγαϊφλί/ογωαγαίή. Όοπιρατε 04. Α. 
915. Η. Μετς, 962. ΤΠε αἀνετὺ 15 ἀετινεά 
{ΓοΠ1 ἀπὸ απᾶ ἀλέγειν. ΈἘον λε Ἱπροτί οξ 
Ώιε νετΏ. «ΟΠΙρΡΗΧΕ Υ. 422, Ἡ. 416. 

911. τρύζητε. Οὐείγοραίῖς; φιετεπάο ]αἰῖ- 
φειῖε. Το νετῷ Ῥχορεχ]γ ἀαεποίερ έ]ιε οοοῖτᾳ 
οἳ ἴε {ωγί[ε-ᾶουε, ἴπεποε οπ]]εά τρυγών. 
Ειδίαί], ἔστι δὲ τρύζειν τὸ πολυλογεῖν ἢ 
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Ἐχθρὸς γάρ µοι κεῖνος ὁμῶς ᾿Αίδαο πύληῃσιν. 

Ὃς χ’ ἕτερον μὲν κεύθῃ ἐνὶ φρεσὶν, ἄλλο δὲ εἴπῃ. 
3. εΆ ον αν « ν / ” . 

Αὐτὰρ ἐγὼν ἐρέω, ὡς καὶ τετελεσμένον ἔσται 
” 

Οὔτ᾽ ἐμέ Υ᾿ ̓ Ατρείδην ᾿Αγαμέμνονα πεισέµεν οἵω, 
ή} λ 5 

Οὔὐτ’ ἄλλους Δαναούς' ἐπεὶ οὐκ ἄρα τις χάρις ᾗεν 
τά .] ’ 

Μάρνασθαι δηΐοισιν ἐπ᾽ ἀνδράσι νωλεμὲς αἰεί. µ 
” - { / 

Ίση μοῖρα µένοντι, καὶ εἰ µάλα τις πολεμίζοι" 

Ἐν δὲ ἰῇ τιμῆ ἡμὲν κακὸς, ἠδὲ καὶ ἐσθλός' 

Κάτθαν ὁμῶς ὅ τ᾽ ἀεργὸς ἀνὴρ, ὅ τε πολλὰ ἑοργώς" 920 

Ουὐδέ τι µοι περίκειται, ἐπεὶ πάθον ἄλγεα θυµῷ, 

Αἰεὶ ἐμὴν ψυχὴν παραβαλλόµενος πολεμίζειν. 
Ὡς ὃ ὄρνις ἀπτῆσι νεοσσοῖσι προφέρῃσι 

πολυφωνεῖν (Απο]οὸ {ο ἱπιρογίππε), ἐξ οὗ 
καὶ τρυγὠν, ἣν ἡ παροιµία ἐπὶ σκώμµατι 
τῶν πολυλογούντων παραλαμβάνει λα- 
λιστέρους τρυγόνων καλοῦσα. Οοπιρβτθ 
Έμεοςν. Τάγ]. ΥΤΙ. 140. 141. ΟΕ πε οοή- 
5ίγπσίῖοη ΟΕ ἄλλοθεν ἄλλος γη α Ρίτα] 
νετΏ, 5εο {με ποίο οἩ Επτίρ. ΡΗ«η. 1268. 
Ῥεπί. τ. Ρ. 976. 

9139. ᾿Αἴδαο πύλῃσιν. Ῥε]μο]. τῷ θανάτῳ, 
περιφραστικῶς. ΤΗ15 ρετῖρ]ηταςίς 15 οἳ {γε- 
απεπίέ οσσπττεπςσθ, Ῥοέ] ἵπ Ἠοπιεγ απᾶἆ ἵπ 

ἴπο Τγασϊῖο νέους. Όοπιρατε Τ. Ε. 646. 35. 
156. Ψ. ΤΙ. εἰ ραξδεῖπ,. Έππτ. Ἠεο. 1. Μεάᾶ. 
1251. Ἠτρρο]. 66. 1445. Α]εοςί. 126. {Ἠ;δο]. 
Αραπι. 1262. 9ο Ὑσ. εοτρ. ΤΥ. 467. 
Οκιία Ὠκπῖς. Έπ. ΥΠ. 197. απια Πλῖε. Τηα 
ΕΧΡΓΕΡΞΙΟΠ 56ΕΠΗ5 {ο Ὦο οἳ εαδίετη ογῖσίη ; 
απά 1έ 15 νοτγ ΟΟΠΙΠΙΟΠ ἵπ {με βαογθᾶ Ἰλ/τῖ- 
εἴπρς. Ι5αῖ. χκχνΠ, 10. ΤΧΧ. ἐν πύλαις 
ὥδου καταλείψω τὰ ἔτη τὰ ἐπίλοιπα. ϐὰ- 
Ρϊεπί. Φο]οπα, Χγι. 19. σὺ γὰρ ζωῆς καὶ 
θανάτου ἐξουσίαν ἔχεις, καὶ κατάγεις εἰς 
πύλας ᾧδου καὶ ἀνάγειο. ο 3ἱ5ο «1οΏ 
πχχνῆι, 17. Ἐδα]πι Ιχ. 19. 9εε ἄτοζις 
οἳ Μαϊ. πνΙ. 1δ. ΤΠε 6απιο 5εη(ϊτπεπί 18 
εχργεςβςεά ἵπ Πεπιοςί]μ. ἄα ΟοτοΠ. 87. τί δὲ 
μεῖζον ἔχοι τις ἂν εἰπεῖν αδίκημα κατ ἄν- 
δρὸς ῥήτορος, ἢ εἰ μὴ ταὐτὰ καὶ φρονεῖ 
καὶ λέγει. ἘΠοογ]άες: µήδ' ἕτερον κεύθῃς 
κραδίῃ νόον, ἄλλ᾽ ἀγορεύων. Ῥεποο. Βρϊ8ὲ. 
14. ΊΤωηρε εδ αἰἴϊια ἴοφιῖ, αἰϊιά δεπῖτο, 
Όοπιρατε Μοξοᾗ. ΤάγΙ. 1. 9. ὮἘῬ]ααί. Έτας, 
1. 2. Ἴ6. Ἐπα]πι Ἰν.21. βα]αςί Ἰας σῖνεπ 
Μπῖ5 εἸατασίεσ οἱ Ἐοπιαπ ἀερτανΙίγ; Β. 6Ο. 
10. ια ἵπ ρεσίογε, αἴϊιαᾶ ἵπ ζἴπσια ῥγοπιρ- 
ἔωπι Ἰαῦετο. 99 Ταοϊζας (ἵη Αππα. Τ.) οἳ ΤΙ- 
Ῥοπία5, πνηοπα Ἠε οα]]5 εφγεσίις ἠῖε εἰπιπζαπαϊ 
αἰξεἰπιιζαπαίφιε αγία. Τπε τεκάϊπσ οἳ 
Ἠεγπε ἵ5 έῑαί Ῥγεδεγγεᾶ ὮΥ Ῥ]αΐο, δέ ει- 
Ότα; απᾶ ἴε 15 βαποίϊοπεά Ὦγ Μ5. απἰ]οσ]{γ. 
Ὑπ]ρο κεύθει, απά ἄλλο δὲ βάζει. Τπ ἴλα 
πεχέ Ίϊπε αἱ5ο {ἔ]ιε ναίσατ τεαᾶῖης 15, ὥς µοι 
δοκεῖ εἶναι ἄριστα, λετε έιε θεχί ἵ5 β4ρ- 
Ῥοσίεὰ ὮΥ έε Βαπιε ααίποτ](ῖθς. 

916. ἐπεὶ οὐκ ἄρα τις χάρις εν κ.τ.λ. 

γης. Απ. ΤΙ. 495. Ι πιπο, ἱπογαίὶς ο/εγ 
ἔε, ἱγγίδε, Ρεγὶοζῖς. 

918. µένοντι. ΠὨεείάεπίὶ, 6 Ῥπσπα αλεὶς- 
{εηῖ. Ἱπῖτα ν. 982. ὄπισθε µένων παρὰ 
γηυσί. ἨΗΕΥΝΕ. Όοπιρατο Ἐκσ]εςδ. Ιχ. 2. 
1:ΧΧ. συνάντηµα ἐν τῷ δικαίῳ καὶ τῷ 
ασεβεῖ, τῷ ἀγαθῷ καὶ τῷ κακφ, καὶ τῷ 
καθαρῷ καὶ τῷ ἀκαθάρτῳ, καὶ τῷ θυσιά- 
ζοντι καὶ τῷ μὴ θυσιάζοντι ὡς ὁ ἀγαθὸς 
ὣς ὁ ἁμαρτάνων, ὡς ὁ ὀμνύων καθὼς ὁ 
τὸν ὅρκον φοβούμενος. 

92]. περίκειται. Ῥεμο]. Ὑϊοί, περισσὸν 
τῶν ἄλλων απόκειται. 

922. ψυχὴν παραβαλλόμενος. Ύ{ἴαπι 
Φγολίοίεπε; 1.6. Ῥεγίσιἰς ΕηΡΟπεΠπΑ. Ἠεπορ, 
5αυ5 Επδία(Β]ας, {με αἀ]εοίνε παράβολος, 
δο[ζ, γαδὴ, Ἰεαάκίγοπα. Ἠεπορ αἱβδο, 35 8οΠ18 
5ΗΡΡΟΕΕ, ἔο Τμαξϊπ Ρραταλοίαγὶ, απᾶ Ραγαδο- 
ζαπΐ, αρρ]εᾶ {ο ἴἨο5ε νο Ἠαά ἴπε οἨαγρε 
οἱ ραΏεπίς αβ]]οεά νη(π ρεςβ]επα] ἀϊδ- 
63565. ὮῬεε {Πο οοπηεπίατ]ε5 οπ ῬΡΗΠΙΗΡΡ. 
Π. 90. Τρ. Ἐπ. ΤΧ. 609. απίπιας ἐπ αρετία 
Φεγίομία πιέμπί. Ἀεΐοτε {πο ΙπβπΙ νε πο- 
λεμίζειν, {πε αἀνετῦ ὥστε πιαξί Ῥο 5ρ- 
Ρ]εά. Όεε Ἱπίτα ν. 407. Ί]α ραταῖρ]ο 
16 ιδεά 1π α 8εΠ5ε 5οπιεν λαέ ἰπηῖ]ατ Τη ν. 
926, συΠΙοἩ 15 {πε πια] εοπδίγαοξίοη α1ἲΘΓ 
γετρςα εχργερείης α οοπΒίππαησθ, Χεπορῃ. 
ΑΡο]ορ. ου, 3. οὐδὲν ἄδικον διαγεγένη- 
µαι ποιῶν. Ῥεε Μαΐ, τ. 6Υ. ξ ὅδ4. ἆ. 
6565. 1. 

999. ἁπτῆσι νεοσσοῖσι. {Γπῄεᾶφεᾶ φουπσ. 
ΤΠε αἀ]εεᾶνε απτὴν ἶ5δ ἀετινεὰ ἔτοπι α 
Φγῖο. απᾶ ἵπταμαι, τοῖο. ΤΗε ποιΠ μάσταξ, 
γ. 924, βἰσηῖβε5 Ῥχορετ]γ, ἐλσ πιοηί], ἔγοπα 
µασάοµαι, ἴο εαί; α5 ἵπ 0. Δ. 287. Ψ. 76. 
Βο Ἠεγπε απάετείαπάς 16 Ἠετο αἶδο. ἴπ 
{Π16 σᾳ5ε, ἴΠο 8ΕεΠ5ε τεφιῖγθς µάστακι Ἱπ 
πο ἀαίνε, απᾶ {πε αοοιδαίῖνε τροφὴν, ΟΣ 
5οπιο Ί]κα ποτᾶ, ππαδῖ Ῥο 5αρρ]ιεά α[έεγ 
προφέρῃσι. Βαΐ ἴ]λε οοπιπεΠί{α{ΟΣ5 1Π Ρεπε- 
τα] 81ΡΡΟ5Ε6, {]αί {λε ννογά μασταξ ϱεἱς- 
πΠες ποί οπΙγ {λε πιοι]ι, Ὀταί ἔλιαί ιο]ῖο]ν ἴξ 
εαίεπ, 1.6. ]ουᾶ: Ἀπᾶ απἀεγείαπἆ µάστακα 
ἵη πε αοοαδαἈνο. Ἐπδίαίμ. μάσταξ' τὸ 
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Μάστακ᾽, ἔπεί κε λά[ρῃσι, κακῶς δέ τέ οἳ πέλει αὐτῇ; 
9) {αν τά πλ. κι ος / ” 

ς και εγω πο ας µεν αυπνους νυκτας ιαυον» 925 

"ὌἨματα ὃ αἱματόεντα διέπρησσον πολεµίζων, 
᾿᾽Ανδράσι µαρνάµενος, ὀάρων ἕνεκα σφετεράων. 
Δώδεκα δὲ ἕὺν νηυσὶ πόλεις ἀλάπαξ' ἀνθρώπων, 

Πεζὸς δ ἔνδεκά φηµι κατὰ Τροίην ἐρίβωλον" 
Τάων ἐκ πασέων κειμήλια πολλὰ καὶ ἐσθλὰ 550 

᾿Εξελόμην, καὶ πάντα φέρων ᾿Αγαμέμνονι δόσκον 
2 / ος Ἀ » , Δ ν ών. Ατρείδῃ’ ὃ ὃδ ὄπισθε µένων παρὰ νηυσὶ θοῇσι, 
Δεξάμενος διὰ παῦρα δασάσκετο, πολλὰ ὃ) ἔχεσκεν, 

"Αλλα ὃ ἀριστήεσσι δίδου γέρα καὶ [βασιλεῦσι. 
-- 9 ”! ὃ - . - δ) 2 Ν ’ . - 

Τοῖσι μὲν ἔμπεὸα κεῖται, ἐμεῦ ὃ ἀπο µούνου Αχαιῶν 9556 

Εἴλετ, ἔχει ὃ) ἄλοχον θυµαρέα' τῇ παριαύων 
Τερπέσθω’ τί δὲ δεῖ πολεμιζέµεναι Τρώεσσιν 

᾿Αργείους; τί δὲ λαὸν ἀνήγαγεν ἐνθάδ᾽ ἀγείρας 

᾿Ατρείδης: ἦ οὐχ Ἑλένης ἕνεκ ἠὐκόμοιο ; 

Ἡ μοῦνοι φιλέουσ᾽ ἀλόχους µερόπων ἀνθρώπων 940 
᾿Ατρεϊὸ πλ. ον ο ο ΜΑ 2 θὺ Αν {Αγ 

θει αι» ΕπΤΕΙ» στις ανηρ αγα ος και εχέφρων, 

- Ν ε 

Τὴν αὐτοῦ φιλέει καὶ κήδεται, ὡς καὶ ἐγὼ τὴν 

Ἐκ θυμοῦ φίλεον, δουρικτητήν περ ἐοῦσαν. 
- - η) 

Νῦν ὃ ἐπεὶ ἐκ χειρῶν γέρας εἵλετο, καί μ ἀπάτησε, 
Μή µευ πειράτω εὖ εἰδότος' 

ον ’ 
οὐδέ µε πείσει. 

᾽Αλλ’, Οδυσεῦ, σὺν σοί τε καὶ ἄλλοισι βασιλεῦσι 

Φραζέσθω νήεσσιν ἀλεξέμεναι δήΐον πῦρ. 

µάσηµα, ἤγουν ἡ μεμασημένη τροφή. 
ἨΗεγποε’5 Ιπίονργεία{Ίοη 86ΕΠΙ5 πποδί Ῥγορα- 
Ῥιε απᾶ οοπβϊδίεηί, Τ]ο αἀάλίοι οἱ {ο 
ν/ογᾳς κακώς δὲ τε κ.τ.λ. 5 εχίτεπε]γ πὰ- 
ἑπτα], απά {111 οἩ ΡαίΠοβ, αὖ ένο 6απ1ο 81π]θ 
ἔαῦ Ί6Υ 396 ΠεοεΒΡαΣΥ {ο οοπιρ]είε ἴπα 
χοβεπηβ]απςσθ, ῥο]ο]. οί. ἵνα ἡ εὔεργε- 
σία μὴ ἐξ ἀκινδύνου περιουσίας προσεῖναι 
δοκῇ. 

927. σφετεράων. Ἐοῦ σφών αὐτῶν, 1.9. 
ο) ε 4ιγίάὌ, ἵπ τείῖεγεπσο πποτθ εβρεοία]]γ 
{ο Ἠε]οπ. ΟΌοπιρατο ν. 959. 

308. δώδεκα πόλεις. Πο Ρεϊποῖρα] οἱ 
ἴηοβο {ννε]γε Ιδίαπάβ Ίνετε µεβΡΟΒ, ΦΟ6ΥΤοΟΡ, 
απᾶ Τοπαεᾶος. ΤΗε εἰενεῃ οἵ165, αοοογᾶϊῖης 
{ο ΒΙαΡο, ΧΠΙ. Ρ. 876, νετο ΤΥΥΠΕΒΡΙΒ, 
Ῥοάαφις, ΤΠεΡο, Ζε]εα, Λάταδίεα, Ῥϊΐγεα, 
Ῥενοοίε, Ατίδρε, ΑΡγάιΒ, (Ἠτγρβα, απά 
Οὔ]α, 

997. τί δὲ δεῖ πολεμιζέµεναι Τ.Α. Ῥου- 
βοπ οπ Ἐν, Οτοςί. 659. ΕΗΟΠΙΕΥΙΦ, πὶδὶ ια 
Γαἰζε Βεεγὶ ἴπᾶεα, θεηιεῖ ἰαπίιπι 9εγῦο δεῖ 
αφ εδ, εἰ ἔτηι ἐπ]ιπιίῖοο ργαροπίές ΠΠ. 1. 997. 
πι ἐπ[πίέίοο χρὴ Φα γἰδείπιο οοπΦίγιῖέ; σι 
αοοιδα(ἴτο εγβοπῶ εἴ γεὶ φεπτ(ζσο, 1]. Ἡ. 109. 
Ο4. Α. 124. Τ. 14. Λ. 469. Φ. 110. Χ. 977. 
Σαγί πιοᾶο φιὐκίαπέϊοιηι χρεὼ οιπι ἀοοιφαϊζοο 

οἱ φρηάίῖοο, 1]. 1. 75. 605. Κ. 45. Λ. 005. 
0. Δ. 654. Παπο ]ονπιαπι 8επιεῖ αιιδις ἐδί 
πανί Πιγἱρίᾶεε: Ἠεο. 976. ἀλλὰ τίς χρεία 
σ᾿ ἐμοῦ; 

940. ἡ μοῦνοι φιλέουσ᾽ κ.τ.λ. Πρ]. 
«ἜἘπ. ΙΧ. 196. αἶπί εἰ πιεα οοπίγα Ιαία πι] 
7έηγο φοε[εγαίαπι εαβοϊπάργο φοπίεηι, («οπ]ιφε 
Ῥτωγορία : Ίιεο 5οἱο8 ἑαπφῖΐ «4ὐγίᾶας Ι5ίε ζοίον, 
βοζΐφφια [ἱοεί οαΡεγε αγπια «Ηψουπί. Αἴἴεν 
1156 Ιηίεγγορα/ῖοπ {λετε 15 αη ε]]ρβίς οἱ ἐπ 
πἀάνοιρ οὐδαμῶς. 

944. νῦν ὃ' ἐπεὶ ἐκ χειρῶν κ.τ.λ. Οἷς, 
Οναΐ. Ῥτο Βαβϊνίο: τῖθὲ φιεῖδ δεπιεῖ ρε]εγαγίέ, 
εὖ ογεᾶῖ Ῥοβίέα, εἰναπιδὶ ΕΥ Ῥζιγεν γε .1εος, 
ποπ οοποεπΦΐ. Ἐπερᾶ. αυ. 1. 10. ϱἱσιπφιο 
ἑμγρὶ ]γαιᾶς φεπιοῖ ἱππούωίί, Παπιδὶ ΟΕΥΗΤΟ 
αἰοῦί, απιπέ Πάει. Ἠοναί. Βρίςι. Τ. 17. 8. 
3Γεο επιεῖ ἐγγίδις ὑγζολἰς αἰέοῖζεγε οι γαξ, Ιγαοίο 
ογµγό, ῥρίαπιώπ. ῬΠβ]βρεαχε, ΤΙ. Απάτοῃ. 
1. 2. Π1 ἐπί ὃν ζεῖκιγο Ἰιίπι ω]ο πιοσλς ππιε 
066. ΟΟΠΙΡΗΤΘ 3150 Ἰπ/τα ν. 976. 

946. ἀλλ’, ᾿Οδυσεῦ, κ.τ.λ. Ἱπ αἱ]αβῖοπ 
Το πο νοχάβ οἱ ΑΡΑΠΙΕΠΙΠΟΗ, ἵη 1]. Α. 176. 
Έπετο 15 α ῬϊΜζεν ΙΤΟΠΥ π ναί {ο1]ονβ, 
γοβρεοῖηρ ἴπε επίγεποΏπιεηίΒ, Πίο Ἰαά 
ἸαΐεΙγ Ῥεεπ {ογπιεᾶ, 
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”Η μὲν δὴ µάλα πολλὰ πονήσατο νόσφιν ἐμεῖο, 
Καὶ δὴ τεῖχος ἔδειμε, καὶ ἤλασε τάφρον ἐπ᾽ αὐτῷ 

Εὐρεῖαν, μεγάλην, ἐν δὲ σκόλοπας κατέπηξεν' 4σ0 
3 . Ν 

Αλλ᾽ οὐδ' ὣς δύναται σθένος Ἔκτορος ἀνδροφόνοιο 

Ἴσχειν' ὄφρα ὃ ἐγὼ μετ Αχαιοῖσι πολέμιζον., 

Οὐκ ἐθέλεσκε µάχην ἀπὸ τείχεος ὀρνύμεν Έκτωρ, 
᾽Αλλ' ὅσον ἐς Σκαιάς τε πύλας καὶ φηγὸν ἵκανεν' 
/ πι ο 3’ , , ”/’ ς η 
Ένθα ποτ᾽ οἷον ἔμιμνε, µόγις δέ µευ ἔκφυγεν ὁρμην. 

Νῦν ὃ ἐπεὶ οὐκ ἐθέλω πολεμιζέµεν Ἔκτορι δίῳ, 
” ε-- ᾱ. εν) 9 -- θ - 

Αὖριον ἐρὰ Διί ρέξας καὶ πασι Όεοῖσι, 

Νηήσας εὖ νῆας ἐπὴν ἅλαδε προερύσσω, 
1 

Όψεαι. ἣν ἐθέλησθα, καὶ αἴκεν τοι τὰ µεμήλῃ, 

Πρι µάλ᾽ Ἑλλήσποντον ἐπ᾽ ἰχθυόεντα πλεούσας 360 

ΝΠας ἐμὰς, ἐν ὃ ἄνδρας ἐρεσσέμεναι μεμαῶτας. 

Εἰ δέ κεν εὐπλοίην ὄφῴη κλυτὸς ᾿Εννοσίγαιος, 

"Ἠματί κε τριτάτῳ Φθίην ἐρίβωλον ἱκοίμην. 

"στι δέ µοι µάλα πολλὰ, τὰ κάλλιπον ἐνθάδε ἔῤῥων' 
”Αλλον ὃ ἐνθένδε χρυσὸν καὶ χαλκὸν ἐρυθρὸν, 3656 

Ἠ δὲ γυναῖκας ἐὐζώνους, πολιόν τε σίδηρον 
” 5/ » 3 ΄ , / ο /” 

Άξομαι, ἄσσ ἔλαχόν γε' γέρας δέ µοι, ὅσπερ ἔδωκεν, 

Αὖτις ἐφυβρίζων ἕλετο κρείων ᾿Αγαμέμνων 
Γ ο’ ορ Εν ᾱ πι , ε 2 , 
Ατρείδης' τῷ πάντ᾽ ἀγορευέμεν, ὡς ἐπιτέλλω, 

᾽Αμϕαδὸν, ὄφρα καὶ ἄλλοι ἐπισκύζωνται ᾿Αχαιοὶ; 370 

Εἴ τινά που Δαναῶν ἔτι ἔλπεται ἐξαπατήσειν, 

Αἰὲν ἀναιδείην ἐπιειμένος' οὐδ ἂν ἔμοιγε 
Τετλαίη, κὐνεός περ ἐὼν, εἰς ὦπα ἰδέσθαι" 

Οὐδέ τί οἱ [Λουλὰς συμφράσσομαι, οὐδὲ μὲν ἔργον. 
Ἐ ν δή 3 3 / 9 Ἰλ -, η) δ ΔἎ μα) τ 

κ γαρ ὁη µ απατησε καὶ ηλιτεν᾽ ου αν ετ αὖὐτις 3756 

᾿Εξαπάφοιτ’ ἐπέεσσιν' ἅλις δέ οἱ ἀλλὰ ἔκηλος 
.. τ Ἐρρέτω' ἐκ γὰρ εὖ φρένας εἶλετο µητιέτα Ζεύς. 

969. ἡματί κε τριτάτῳ κ.τ.λ. Τπετο 
15 α Ῥ4βδασε ἵπ {Πε ΟΓΙίο οἱ Ῥ]αίο, ππετα 
Ῥουγαίθς τε]αίες {ο Ογῖίο α ἆγεατα, ἵπ νηπ]ο]ι 
Ἡε γοσεῖνεᾶ Ἱπβπιαίῖοπ Ὦγ ππεαης οἳ 018 
νενςε ο{ ΗοπιεΣ, {λαέ Ἠθ πας {ο ἀῑε οπ ἴε 
{τά ἆαγ τοπ 15 αΏρεαχαπσθ. Ἠεποε 
Οἴεετο 4ε Ὠϊνίπαί, Τ. 25. ῆεί αρ. Βἰαίοπεπι 
Βοογαΐος, οι εκεί ἵπ ομκίοᾶἷα ριθίίοα, «ο- 
οἑπς (ζοπί 5ο [απε[ίαγὶ, αἰδὶ οδί {εγέιι 
αἴεηι ε5εε πιογίεπάωι: ἰάἴδεο επῖπι 56 ἴπι 8ΟΠΙ- 
πὶα Ῥι]ο]ιγϊέιάϊΐπε εππία [απιίπαπι, φις 56 
ποπιῖπε αρρε[ίαπε, ἀἰοεγεί ΠΗοπιεγίσοιτι ΦἩεΊ- 
ἅαπι ε]ακπιοάί ντε: Τετίῖα {ε (ος ἔεπι- 
Ῥερίας Ἱερία Ἰοσαδῖ. Ὠϊοσεπες Τιαετέῖας (1η 
Ρηΐα 5οςγ.) α5 ἴπε 841Πε 5ίοΣΥ, Ῥαέ να 
γατΙαΊΊΟΠ α5 {ο {Πε ῬεΓ5ΟΠ {ο ννλοπι ῬοσγαίαεΒ 
τε]αίεβ 16: πρὸς Αἰσχίνην ἔφη, εἰς τρίτην 

ἀποθανοῦμαι. 16 πιαγ Ῥο οὔβετνεά Εαί 
ἴπε Οπ]γά ἆαγ 15 {ο Ῥε τεσ]κοπεᾶ Ἱπε]αβίνε]γ : 
1.6. Απσιισὸ, {ε ἄαν α[τεγ {ο-Ίπογγοι». ΤΗ5 
πηείμοά οἳ οοπιραίαΠοἨα Ῥτεναϊ]εά απποπς 
τηοξύ οἱ έ]ιε εατ]γ ΠΔ{ΙΟΠ5, απᾶά ρατἰοπ]ατ]γ 
πε εν; α5 ἵπ Ἰμεν. χι. 9. 9 0Ἠτοῃή. χ. 
5. 19. απᾶ Μαϊΐ, κχνΠ. 69. Ματ]ς νΙΠ. ο]. 
εοπιρατεά νι Μαέ. χνἰ. 91. Ίμακο κ. 21. 
Ὀθε Ἠα]ες) 4παϊηεὶς οἱ Οιτοποίοσφη, νο]. 1. 
.121. 

: 970. ἀμφαδόν. Ῥιλζοῖη. 
979. κύνεος. «4ιζασίοις, ἱπεο[επέ; ποπα 

κύων. σαπῖς. Ῥεθ οἨη Π. Α. 1509. 
976. ἅλις δὲ οἱ. Ῥαρρ]γ ἔστω, βεῖ]. ἅπαξ 

ἐμὲ ἐξηπατηκέναι. 
977. ἐκ γὰρ εὖ φρένας εἵλετο Ζεύς. 5ε8 

οἩ Π. 7. 254. ΤΗϊ5 Ρᾶδξασο ἵ5 αη Π]αδίτα- 
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᾿Εχθρὰ δέ µοι τοῦ δῶρα, τίω δέ µιν ἐν καρὸς αἴσῃ. 
΄ 

Ουὐδ εἴ µοι δεκάκις τε καὶ εἰκοσάκις τόσα δοίη, 
ο νε ιν ον αι δλ / 5 
Όσσα τέ οἱ νῦν εστι, καὶ εἴ ποθεν ἄλλα γένοιτο 

ὨὈ ὃ ί ὃ ὅσα Θή ρχομενὸν προτινίσσεται, ἠὸ ὅσα Θήβας Ἠδ ὅσ ἐ 

380 

Αἰγυπτίας, ὅθι πλεῖστα δόµοις ἐν κτήµατα κεῖται, 
0 ϱ) ε / λ ο. 5 ὃ ΄ δ) πες πολ ὸ 

Αἵ ϐ) ἑκατόμπυλοί εἰσι, διηκόσιοι ὃ ἂν ἑκάστην 

᾿Ανέρες ἐξοιχνεῦσι σὺν ἵπποισι καὶ ὄχεσφιν' 

Οὐδ εἴ µοι τόσα δοίη, ὅσα ψάμαθός τε κόνις τε" µ 9 

ὤοπ οἳ {ο οἷά ργονετὮ: μπι υΓρίίον οιέ 
Φεγᾶεγε, ργῖις ἀεποπίαί. 

978. ἐν καρὸς αἴσῃ. ΤΠϊ5 εχργεβΒίοη 
Ῥα5 ἐπ]οᾶ {πο Ἰπσοεπιίγ οἱ ἴἶλο σοπηπιεη{α- 
{οτβ Ῥαΐ {πεί νατίοις οχρ]απαβίοη5 ατα 
ΥΕΣΥ ταπβα(Ιβ[αοἴοσΥ. ΦΘοπιε πάετβίαπᾶ 
Καρὸς 10Υ ἃ Ῥτορετ Παπ, ἵπ αἱ]αδίοη {ο 
έμο [αοί λαῦ πε Οατίαης Ίνογο ἴμο Ετρί 
ΙΠΕΥΟΘΠΑΣΤΙΕΕΒ, απά 8 Α. πα Ίοη Ἠε]ά ἵπ {πε 
Ρτεαίεδέ οοπύεπρύ. Ὀεθ Ἠστοά. Ι. 146. 
απᾶ Ἰπίετρρ. αἆ Ἱ. ΤΗϊ5 Ιπίοτρταίαίῖοη 
ενιἀεπ{]γ οοἰποῖάςς νηζ πο Ῥατροτί οἱ έμθ 
Ῥαβραρο, Ῥαΐ {με ππείτο ν]] πού αἀπαῖί οἳ 16, 
38 ἵπ {]αί σ.5ο {πε Ῥεπι]ήπαα γγου]ά ο 
Ἰοπρ. Όοπιρατε ΤΠ. Β. 867. Κ. 428. ΤΠ 
Τπεοςγ, Τάγ]. ΧΥΤΙ. 89. ινε ίταο τοβάϊίπς 
6 φιλοπτολέμοισί τε Καρσί. Ί]ε βαπιθ 
οῬ]εοίίοπ γη] Ἠο]ά αραϊπδί {Ἴοβδο Ψ/ο τἹΠ- 
ἀεγδίαπᾶ καρὸς Πογὶσὸ 1οΓ κηρὸς, 5ο θα 
{πο εκρτεββῖοπ πιου]ά Ὦο εαιϊνα]επό {ο 
ὁμῶς ᾿Αΐδαο πύλῃσιν, 84Ρτα ν. 913. Ἐε- 
Ρ1465, ἴΠθ νγογάβ ατε εχρτεββῖνο οἱ οοπθεπηρί 
ταίπες ἴπαῃπ ἀείοβίαίίοιυ. Οίπετ τειά 
ἔγκαρος, Βαρροχίῖπςρ {πα οοπ]εσίατο Ίροπ 
Α τουίεά Ἀγετβῖοη νΠῖοἩ Ῥγεναϊ]εά ΑΠΙΟΠς 
ιο αποϊεπέ ΑἰΠποπίαῃς αραῖηςί εαθῖης ὑγαίπα. 
5εο Ῥ]αίαγο] ἴπ ΨΠΙρο8. Ἐπί (Ἴετο ἆοεβ 
ηοί 6ΘΕΠΙ {0 Ὦε ΑΠΥ σοοά απθλοτΙέγ {ου {ια 
πο ΟΕ ἐ]ιε ννοτά ἔγκαρ, εἴί]οτ ἵπ {Πἱ8 8εη5ε, 
ΟΥ 5 πεαηῖηπσ α ἴομφε, νη]ο] 89Π18, 3ο 
Ἠανο Ῥτοροβεᾶ {μ6 βαπιο επιεπάα/[ίοη, Ἠανα 
Ἀθηχεά {ο 16. Τ19 οπδίοπη, ίοο, οἳ αΏβίαίπ- 
ἵπς ἔτοτα ὀγαῖπς 35 Τοοὰ, 38, Πιοβέ ῬΓο- 
ῬαΡ]γ, βαΏβεφπεπό {ο {πε ασο οἳ Ἠοππετ, 
απᾶά {πε να]σαν]θγ οἳ ἴπε οἴπεν εχροβῖῖοι 
18 πππνοτί]γ οἱ έπο οἸαγαοίετ οἳ Αα]]]]6ς, 
Ἀπά οἳ ἴε Ῥοεί ἨΙπιβεη, ΤΠο πιοβί Ῥτο- 
Ῥαῦ]ε βο]αίοπ οἱ έἶῑο ἀμποι]έγ 15, ἐλαῖ 
ΠΟΠ, κἀρ, καρὸς, ν/88 οτἰρπα]γ Ιπ πςο, 
ἀθτῖνεὰ {τοπ κείρω, 8εσο, απά βἱσηηγίηρ α 
Τοε]ς οἵ λαΐν. Ἠεποο {ο οκρτγεβεῖοη πγοι]ᾶ 
Ῥε Ρρτονεχβία], απᾶ εᾳπἱνα]επίέ {ο {ιο Τμαῖη, 
Πουσἱ ει ]αοίο. θε Ὑαἰο]κπ. αἆ ΑΤΙΠΙΟΠ. 
1.4. πτοπον. αἆ Ῥ]απί. 0α5. ΤΠ. δ. 99. 
Το πο βαπιο οπὶρῖπ ΟΙβτ]κ Τ6ΓΕΓΒ {]ιθ 
βἀ]εοίῖνε ἀκαρὴς, Ἠ]ήοἩ {γθααεπ{]γ ο6σασβ 
ἵπ Ατἰδίορηαηθϐ, Αιδοηῖαβ 566Π15 {ο Ἠανο 
Δάορίεά Ώλε ορ]πίοη, οαπᾶθά προπ ἐἶπο 1ονν 
εβΒπιαίῖοπ 1π ννμῖοὮ πο Οατῖαπς ννετε Πε], 
ἵπ ΤάγΙ. ΧΠ. 91. Εαϊασε Ιάφωγος, πι]ῖο 
σύέμο ἔπ ργείῖο (αγ. 

9δ]. Ὀρχομενόν. ΤΙ8 ἶ8 ο οἵίγ οἳ 
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Ῥωφοία, πιεπίιοπεά 1π Ἡ. Β. 511. ὮἘΤπε 
ολῖεί βοατσο οἳ 198 ννεα]6] νναξ ΡτοΡαΡΙΥ ὧια 
οε]ερταίεά Τεπαρ]θ, πνΠ]ο]ι νας έἼχετο ἀεάΙ- 
οαίαᾱ {ο ἰπο ἄχασες Ὦγ Είεοσ]ε5, οιε οἱ έ1ε 
{ΤάΙ]Υ ο ιο ΜΙΠΥοΟ.. Ἔ]ο Ῥτϊναίο ορι- 
Ίεηςο οἱ τς {απ 15 πιεπΏοπεά ὮΥ Ῥαμβα- 
ΠΙΩ8, 1π Ῥοροῦ,. ΙΧ. ὀ6.--- Τε οἵίγ οἳ Τεῦες, 
ἵη Εργρί, 5 ἴπο 64Π1ο ννμΙοἩ 15 οα]]εά ἴπ 
Βοχ]ρίατα, ο, οὗ Ίο 4Πιιιο ; απιᾶ 15 εκ- 
{εηβῖνε Ὑγεα]ίἩ απᾶ ρορα]αδίοπ απο α]]αάεά 
{ο 1Π Πεγεπ], Χ]νΙ. 25. Εσζε]ς. κας. 14. Να- 
Ἠαπα ΠΠ, δ. ΟΟΠΙΡΑΥΘ 3ἱ5ο «εΠ. ΧΙ. 41. 
χ]ν]. 20. ἜΤ]ο Βοτϊρίατο Ἠηβπιε ΡΥεςῖςε]Υ 
οονγεβροπά5 ση Τἱοβρο!1ς, 45 16 ννας αἱδο 
οα]]εἆ ὮΥ ένο ἄτεε]5;: 5ἵησο ΑΠΙΠΙΟΠ Ἰ5 ία 
Ἐργρίαπ Πα] ο{ ααρίέεν. Τί5 {οΥΠΙΕΣ τηαρ- 
πὶῃοεπος, οἱ ν/]οἩ βενεταὶ νεβίῖρες οἱ]! 
τεπιαίη, ἶ5 ἀεροτ]ρεᾶ Ὦγ ΦίΤαΡο, Ηρ. ΧΥΤΙ. 
Ἠετοᾶ. 11. 16. Ὠ]οά. Θίο, 1. 2. Ταοἳζ. Απ- 
πα]. 11. 60. Ἔπεγ Ἰαγε αἶδο απτπιεᾶ, ἵπ 
Αοοοχάαποθ πΙ( Ἠοπιας, ἐμαξ Τέ νας αδρ]ε 
{ο 5επά ού 200 οἰανιοί5 απἆ 10.000 ϱο]- 
4616. αὖ εβοἩ οἱ 1{5 Παπάγοᾶ ραΐε». ἄτεαί 
’ΘΑΒΙΥΕΡ νεγε, ἵπ αἲ] Ῥτοραβ]Πίγ, ἀετῖνεᾶ 
{19 1ο Ἐσγρίίαην ππείγορο]15 {Τοπα ἴπο ΟΠΕεΓ- 
Ίῃσ8 απά Ῥγοβεπί5 οἱ {ιοβδ6 γιο τοβογέεά 
{ο {πε ᾖεπιρ]ο οἳ «πρῖίετ ΑΠΙΠΙΟΠΙ. ΑΠ 
Ίηβακ οἳ ν;θα]Ἡ Ίποπι οἴμεν οοπηἰγῖεβ 
ΒΘΕΠΙ5 {ο Ῥο Ιπάϊολνεά ὮΥ ο δε οἱ {πε 
νετῦ προτινίσσοµαι. Βα3Ρο αἱδο Ιπίετς 
(πρ. ΧΥ.), ἴοπι ΜΠῖΒ τπεπίοη οἱ Ἐργρίαπ 
ΤΠεΡεΒ, ἴ]αῦ Ἠοπιευ να απασφπαϊηέεά 
νι πε επρίτε οἳ ἴπο Αβθγτίαπς απά 
{πο Μεᾶες ; οίεγπΊςε, Ἡο πνου]ά οεγίαΙπ]Υ 
Ἠανο ποίσθά {πο σταπάεις απᾶ ορυ]εποε 
οἳ ΝΙπεγεϊ απά Βαθγ]οι. Νου ἵπ {πε 
πιο οἳ ἴΊε Ῥτορῃεί «οπα1, Ἑ. Ο. 854, 
ΊΝΊΠΕΥΕΗ 18 6ρο]κεη ο{αβ8 α ογεαί οἵίη (1 οπα]ι 
1. 2. Π. 9). Ἠεποε, ἴΠεη, Ὑς πιαΥ ἀεάπορ 
Α Ῥγεβυπηρίίνε ατριππεπέ Ιηπ {αγοιτ οἳ {πε 
εαχ]γ ἁαίε οἳ {1ο αρο οἱ Ἠοπιογ. Ό6ε Ῥτε- 
Ἠπι. 0558. βεοί, Ἱ.---ΟΕ έχε γετῃΏ προτινίσ- 
σοµαι, Ὠοχὶοὸ {0Υ προσνίσσοµαι, αργτο- 
ῤλσιον 5εε Β]οπιβο]ά”5 (1οβ. ου «4δοῃμ. 

ΤΟΠΙ. 640. 
989. ἄν ἑκάστην. ῥΦοῖ. πύλην. Θεθ 

ποίθ οἨ ΕπΓ, ῬῆωΦὴ, 12. Ῥεπί. αγ. ρ. 904. 
Ἠεγπο τομἆς ἑκάστας, Ῥιαέ ἴπε νι]σαν 
χοαάϊηςσ {5 ε(ιθ]ΙγΥ σοοᾶ, απά Ῥείεν 5ρ- 
Ῥοτίαᾶ. 

386. ὅσα ψάµαθός τε κὀνιο τε. ΤΗϊ8, 
Άπά αἰππῖ]ατ Ἠγρετβο]ῖο εχρχεβδίοΏΒ, ατε οἳ 

σ 



290 ὉΜΗΡΟΥ ἼλΛΙΑΔΟΣ Γ. 

Οὐδέ κεν ὣς ἔτι θυμὸν ἐμὸν πείσει Αγαμέμνων. 
Πρίν γ) ἀπὸ πᾶσαν ἐμοὶ δόµεναι θυμαλγέα λώβην. 
Κούρην ὃ οὐ γαµέω ᾿Αγαμέμνονος ᾿ Ατρείδαο. 

Οὐδ' εἰ χρυσείῃ ᾿Αφροδίτῃ κάλλος ἐρίζοι, 
ὌἜργα ὃ᾽ ᾿Αθηναίῃ γλαυκώπιδι ἰσοφαρίζοι, 3990 

ΑΝ - 

Οὐδέ µιν ὣς γαμµέω" ὃ ὃ) ᾽Αχαιῶν ἄλλον ἑλέσθω, 
ο ϱ Οδ] ο λὶ / ΄ ὧ Οστις οἵ τ᾽ ἐπέοικε, καὶ ὃς [βασιλεύτερός ἐστιν. 
Ἂ ΔΝ δή ΄ θ κ ΑΕ, δ ϱ 
Ἡν γὰρ δή µε σόωσι θεοὶ, καὶ οἴκαὸ ἴκωμαι, 

ή - 

Πηλεὺς θήν µοι ἔπειτα γυναῖκα γαμέσσεται αὐτός. 

Πολλαὶ ᾿Αχαιΐδες εἰσὶν ἀν᾽ Ἑλλάδα τε Φθίην τε, 9056 
- . 

Κοῦραι ἀριστήων, οἵ τε πτολίεθρα ῥύονται' 

Τάων ἦν κ᾿ ἐθέλωμι, φίλην ποιήσομ᾽ ἄκοιτιν. 
Ἔλνθα δέ µοι µάλα πολλὸν ἐπέσσυτο θυμὸς ἀγήνωρ, 

/ - / 

Γήμαντι μνηστὴν ἄλοχον, εἰκυῖαν ἄκοιτιν, 
Κτήµασι τέρπεσθαι, τὰ γέρων ἐκτήσατο Πηλεύς. 400 

Οὐ γὰρ ἐμοὶ ψυχῆς ἀντάξιον, οὐδ ὥσα φασὶν 
” λ |) -- θ ο ’ λί θ 
Τλιον ἐκτῆσθαι, εὖ ναιόµενον πτολίεθρον, 

Ν .ν τα αν ὁ . ἐλθ -- α΄ .) --. 

Τὸ πρὶν ἐπ᾽ εἰρήνης, πρὶν ἐλθεῖν υἷας ᾿Αγχαιῶν 
ο ) ὃ) ϱ/ λ /.. }9ὺ » / ὦ Ν ., 

ὐὸ ὅσα λάϊΐνος ουδὸς ἀφήτορος ἐντὸς ἐέργει 

Φοίβου ᾽Απόλλωνος Πυθοῖ ἔνι πετρηέσσῃ. 

Ρτονεγρῖα] ποἰοχΙείγ. ἩἨοπιετ Ἰας αἰτοαάγ 
αφεά ἵε ἵπ ΤΙ. Β. 800. Λίην γὰρ φύλλοισιν 
ἐοικότες, ἢ ψΨαμάθοισι. θε Απὶδίοῦ. Ἐμεί, 
ΤΙ. 19. Ῥο Οα11πι, Ἡ. Ὠϊαπ. 255. στρα- 
τὸν ψΨαμµάθῳ ἴσον. 39 αἶδο ἵπ χε ασγεὰ 
Ἠ/τιϊησς: επ. αχ. 17. ΧΙ. 49. «1 ο5ῇ. χἰ. 
4. 1 Φαπη. ΧΙ]. ὅ. 2 Φαπῃ. χνἠ. 1]. 1 Είπσς 
ἵν. 90. {οῦ κχὶχ. 18. Ῥεα]πι οχσκχὶχ. 18. 
Ίεγεπι. Χν. 8. ααχΙ, 22. ΗεΡ. χΙ. 12. Ἐεν. 
ΧΧ. δ. 

987. ἀπὸ δόµεναι πᾶσαν λώβην. 
15, ἀποδοῦναι ποινὴν τῆς λώβης. 
Ρατε γ. 608. Ἱπ/τα, 

40]. οὗ γὰρ ἐμοὶ ψυχῆς ἀντάξιον, κ.τ.λ. 
Νοίμῖπσ 8αγο εοπ]ά ο Ῥείίες Ιπιαρίπεά, οὗ 
ΤΟΤΕ ΒίΓΟΠΡΙΥ Ρραϊπό ΑεΠῖ]]ες᾽ γεδεπίπιοη{, 
ἔλαπ 15 οοπιππεπάα{ίοπ, ΠΙεΆ ἩἨοπιεγ 
Ριΐς Ιπίο Ἠ5 πποπί], οί α Ίοπς απᾶ Ῥεαςσε- 
8Ρ]ε 119. Τ]μαῦ Πεγο, ν1ο5ο ν6τΥ 5ο] ν/α5 
Ῥοββδεβςεᾶ 1 α Ίου οἱ ΡΙΟΣΥ, απά νο 
Ῥγείεγγεᾶ 16 {ο Πίο Ιδε], Ιεί Ἠϊδ απΏσες 
Ῥτενα]] ονες ἐμῖς 5 ἁαγ]ῖης Ραδδῖοη; ης 
ἀεερίςδε5 ενεη ΡΊΟΣΥ, πἨεπ Ἡο οπηπού ορίαϊπ 
{μαί, απά εΠ]ΟΥ Ἠ5 πεγεησε αἲ {ο 54Π1θ 
πιο; απᾶ ταίποετ (Παπ Ίαγ {15 αβῖἀε, Ῥε- 
60Π165 {]ιε ΥεΡΥ 16γευ5ε οἱ ΠΙπιδε]. ὮἘοΡΕ, 
ἨιΏι {πο βεπΏππεπ6 Ὑνο πΙΑΥ ΟΟΠΙΡΗΤΥΕ 
Ἐπτίρ. Α]σεςί. 919. ψυχῆς γὰρ οὐδέν ἐστι 
τιµιώτερο». Οαϊπέ. Οαπί. ΥΙ. ΑΙ εν 
απϊθεγὶς ππογίαζϊύιε δρὶγίίι οσαγί. 90 «ᾗοῦ 
Π. 4. ΧΧΧ. ὕσα ὑπάρχει ἀνθρώπῳ ὑπὲρ 
τῆς ψυχῆς αὐτοῦ ἐκτίσει.- ὅσα φασὶν Ἱ. 
ἐκτῆσθαι, κ.τ.λ. Ῥεθ οη ΠΠ. Σ. 287. 

Τ]παι 
Οοπι- 

405 

ο λ 404. οὐδ' ὕσα κ.τ.λ. Ἠεπορ 16 αΡρεαῖ5 
Ειαῦ {πο Τεπχρ]ο οἳ Αρο]]ο Ίναθ στονπς Τη 
νεα] απά τεραία{ῖοἨ 1π {λε πιο οἱ Ηο- 
ΊΠΕΣ. Τῃ6 ταρ]ά ἵπογεαςβε οἳ 1ΐ5 Ἱπιροτίαποε, 
απά 1{5 γαξθί αοσαπαπ]αῖοπ οἳ {ΓεαδισεΒ, {οσα 
ἔπο Έγο]αἨ νναχ {ο λε πια οἱ Ογω5.5, ἵ5 
γε]αξεά ὮΥγ νατῖοαδ απίΠοΥ5. Ῥεε ΦίΤαΡο, 
Πρ. ΙΧ. ῬαϊδαἨ. ἵπ Ῥ]οσὶοί, Χ. δ. Ὠϊοά. 
Φίο, Ἡρ. ΧΥΠΙ. Ἠετοά. 1. 69. Τε ΡΙ]- 
Ίσα οἳ {Πθ {επιρ]ο Ίπ ἴπε τεῖσπ οἱ Πρ 
οἳ ΜΙαοεάοη ρανο χῖδε {ο ἴμο {4πΠοΙΒ ΕΠΟ- 
οἵαηπ ΟΥ βαοτεά νασ, Τὲ αρροαχς {γοπι {ηθ 
Ἠγπιπ {ο ΑΡρο]]ο, Υ. 296, ἰαί ἴἶο {επιρ]ο 
Ίνας Ρα]]έ οἱ Βίοπ6, γη]έ]ι 5οπ1θ ππαρπΙῃσεπςθ. 
Ἠεποο λάϊνος οὐδὸς 1ΠΔΥ εἶί]εν Ὄο ππάεσ- 
βίοοὰ οἳ {λε πν]λο]ε ἔεπιρ]θ, ΟΥ οἳ ἔπε αβοεπύ 
οἱ δίοπο 5ίερς ἵη {ποηπί. 36 οἩ ν. ὄτ8. 
πίτα, απᾶ «οπΊραχε Ο4. Α. 105. Ἔ]με Ρ/ασθ 
Ίνα5 οπ]]εά Ῥγίλο, 35 5οππ 51ΡΡο56, ἴχοπα 
πε ἀεβίτισίῖοηπ οἱ {ο βετρεπί ΕΥίπο ὮΥ 
ΑΡο]]ο, Ῥιαέ ἐμο οτ]σῖπ οἱ ἔλε παπηε ἵ5 Ἱ1Π- 
οεγίαϊῃ. Τ]ο παπιθ 15 οἴμεινήςσε ἀθο]πεά 
Ἰπ Τ. Β. 5619. Ὀποετίαίη αἱδο ἶ5 {Πο βἱσηῖ- 
Ποα{οπ οἱ ἴια ερἰ(πεί ἀφήτωρ. Ἐπδίαίη. 
ἢ ὁ τοξότης, ἐκ τοῦ ἀφίημι' ἢ οἱονεὶ ὁμο- 
φήτωρ. ὁ πᾶσι διδοὺς τὰς ὀμφάς. ῬίΠαβο, 
Πρ. ΙΧ. ἔνιοι δὲ τὸν ἀφήτορα δεξάµενοι 
λέγεσθαι θησαυρὸν, ἀφήτορος δὲ -''ὸν, 
τὸν κατὰ γῆς θησαυρισμὸν, ἐν τῷ κατώ- 
ρυχθαί φασι τὸν πλοῦτον. Ἴπε ΤΟΣΠΙΕΥ 
εχροβίξῖοπ οἳ Ἐδίαῦ]]α5 56εΠΙ5 {ο Ὦθ Ργε- 
{εταρ]ο: Ῥαέ {λαί οἳ Μίταρο, αἲ Ιεβδί, 18 
Ιπαἀπιϊβδίρ]ο. 
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Δηϊστοὶ μὲν γάρ τε [όες καὶ ἴφια μῆλα, 
Κτητοὶ δὲ τρίποδές τε, καὶ ἵππων ξανθὰ κάρηνα' 

᾽Ανδρὸς δὲ ψυχὴ, πάλιν ἐλθεῖν, οὔτε ληϊστὴ, 

0ὔθ) ἑλετὴ, ἐπεὶ ἄρ κεν ἀμείψεται ἕρκος ὀδόντων. 
Μήτηρ γάρ τέ µέ φησι θεὰ, Θέτις ἀργυρόπεζα, 410 

Διχθαδίας Κῆρας φερέμεν θανάτοιο τέλοσδε' 

Εἰ μέν κ᾿ αὖθι µένων Τρώων πόλιν ἀμφιμάχωμαι, 
ἼΩλετο μέν µοι νόστος, ἀτὰρ κλέος ἄφθιτον ἔσται 
Εἰ δέ κεν οἴκαὃ ἵκωμαι ἰὼν ἐς πατρίδα γαῖαν, 

᾿"Ωλετό µοι κλέος ἐσθλὸν, ἐπὶ δηρὸν δέ µοι αἰὼν 415 
” - Εσσεται, οὐδέ κέ μ᾿ ὦκα τέλος θανάτοιο κιχείη. 

Καὶ ὃ' ἂν τοῖς ἄλλοισιν ἐγὼ παραμυθησαίµην 
”! αφ Ν / ο 5 ν ων δή / Οἴκαὸ ἀποπλείειν' ἐπεὶ οὐκέτι δήετε τέκµωρ 

Ἰλίου αἰπεινῆς' µάλα γὰρ ἔθεν εὐρυόπα Ζεὺς 

Χεῖρα ἑὴν ὑπερέσχε, τεθαρσήκασι δὲ λαοί. 420 

᾽Αλλ) ὑμεῖς μὲν ἰόντες ἀριστήεσσιν ᾿Αχαιῶν 
. ’ 3 / 9 ΔΝ ή ο) Ν ΄ ο 

Αγγελίην ἀπόφασθε' τὸ γὰρ γέρας ἐστὶ γερόντων 

407. ἵππων κάρηνα. ΈἘον ἵπποι. Τ]6 
Β4ΠΠ6 Ῥετίιρ]γαδίς οσσατ5 ἵηπ Ἡ. Ψ. 260. απᾶ 
εἰσεν]εγα, απᾶ 15 ΥΕΓΥ ΟΟΠΙΠΙΟΠ π {ο 
Τταρϊο ντ]. ΒΟΡΗ. (4. Τ. 950. 12056. 
Ιοκάστης κάρα. Βιπιϊ]αχ ΙπδίαποθΒ αροιπᾶ. 
Βο αἶδο Ὑἱχρ. δη. . 61. Ὠίπα ὑοιπ σαρίία. 
Τ1ο αακίΙατΥ γετὈ πιαδί Ῥο 5αρρ]εά νη( 
{19 γετρα] αἀ]εοίνες ἐμτοαρ]οιί {118 ραβ- 
βαρο6. 

408. Ἐπδίωίμ. ἔστι δὲ ληϊστὴ μὲν, ἡ 
ἀκουσίως ἑλκομένη' ἑλετὴ δὲ, ἡ ἑκουσίως 
ἐπανερχομένη. Τ]ετε ἵ5 απ α]]αδίοη {ο έλα 
Ῥτεράβίοσγ πιοᾶς οἳ [ε πν]ήοῖι Ῥγεναϊ]εὰ ἴπ 
ἴπε εατ]γ ἆΡε5. εθ οἨ Ἡ. Α. 154. ῬΒείονα 
ἐλθεῖν ἴπετο 15 απ εἰροίβ οἱ ὥστε, ννλῖο]α 
ἵ6 Γτειεπί]γ ἴπε 08386 Παπ {λα 5εΠ9α 
ἆοεβ πού πεοεββαχ!]γ ἄερεπά αροπ {πο {π- 
Ππιῆνα. 6ο Μαΐ. αγ. αν. δ 695. ὅ, ἆ. 
Φο γρ, Ἱπ Ἰαβπ, ιο ἅαί αβεγο πέ- 
Φοῦϊ, 101, μέ Ἰαδεαί. Πα ινε βεππιεπέ 
νε ΤΠαΥ οοπιρατε Εαπίρ. Α]σερί. 10δ1. οὐκ 
ἔστι τοὺς θανόντας εἰς φάος μολεῖν. 1Ρρῃ. 
Τ. Ἴδ6. τοῦτο γὰρ µόνον βροτοῖς Οὐκ 
ἔστι τάνάλωμ᾽ ἀναλωθὲν λαβεῖν, Ψυχὴν 
βροτείαν᾿ χρημάτων ὃδ’ εἰσὶ πόροι. Ἡετο. 
Ἐ. 994. καὶ τίς θανόντων ἦλθεν ἐξ "Αιδου 
πάλιν; ΜΟοΒεΙ. ΤάγΙ. ΤΙ. 109. "Αμμες, οἱ 
μεγάλοι καὶ καρτεροὶ ἢ σοφοὶ ἄνδρες, Ὅπ- 
ποτε πρᾶτα θάνωµες, ἀνάκοοι ἔν χθονὶ 
κυίλᾳ Ἐὔδομες εὖ µάλα μακρὸν, ἀτέρμονα, 
νήγρετον ὕπνον. ΟαίπΙΙ. Οαππι, ΤΙ. 11. 
Θωῖ πιο ἴῑ, ρεγ {{εν ἐοποὺγίσοξιιπο, ]1Ἴιιο, υπᾶε 
πεφαπέ γεαῖγο φιεπφµαπι. Ύ. 4. Φοῖε οσοῖ- 
ἄεγε εἲ γεαῖγε ροβειπί: οῦΐς, σιπι θεητεῖ 
οοσἰαἰέ ὀγετῖα πα, Ίνοα εδὲ ρεηρείια πα ἆοτ- 
πηεπάα. ο «1ο χὶν. 10. ᾽Ανὴρ δὲ τελευ- 
τήσας ῴχετο, πεσὼν δὲ βροτὸς οὐκ ἔτι ἐστί. 

411. διχθαδίας Κῆρας. Ῥεο ΟΠ ΠΠ. Α. 
96ο. Α βἴπιή]αγ οἶοῖοο 5 Ῥχοροβδαά {ο 
Ἐπο]επον, ΠΠ. Ν. 665, απά {ο ἴο «οπιρᾶ- 
110Π8 οἱ Ὄ]γβῬες, 04. Λ. 109. 

414. Ὑυ]ρο ἵκωμαι φίλην ἐς π. γ. ΝΠῖοἃ 
18 αραϊπδί {Ἠο πιοίγο. Ἠογπε Ῥγοροβες ἕκω- 
μαι ἰὼν, νἨῖο] 15 αἀπηθιθοά Ιπίο {1ε ἐεχί 
35 Ῥτγε[εγαΡ]ε {ο έἐἶιο επιεπάαίῖοη οῇ ΟΙατ]κο, 
ΝΤΟ τεαάβ ἵκοιμι, 38 ἵπ 04. Μ. 946. ἘῬπί 
Όιε «Ἴαηρο οί πιοοᾷς {τοπη ν. 412. ἵ8 Ῥεΐίου 
ανοϊάεᾶ, απᾶ {λε οίμεν εογγεοίῖοι 15 601- 
βγπιεᾶ ΡΥ Π. Χ. 129. µή µιν ἐγὼ μὲν ἵκω- 
μαι ἰών. 

410. δηρὀν. Βοῖ]. χρόνον. Το εΠῖρεῖς 
ἵ6 β]]οά αρ ἵπ Ἐαπιρ. ΤΡΗ. Α.. 680. μέλλουσα 
δαρὸν πατρὸς ἀποικήσειν χρόνον. Τη έλα 
Β4ΠΠ8 ΝΑΥ ἴμεταο 18 απ ε]Ιραῖς οἳ {Πο ΠΟΠ 
χρόνον γι ἴ]πε πἀ]εο[ίνες ὀλίγον, μικρὸν, 
μακρὸν, απά {μα Ἰ]κο. ὧθο Βο8, ΕΗΡ5. απ. 
Ρ. 941.---Έμε γετῃρ ἐπέσσεται 15 δεραταίεᾶ 
ὮΥ ππθβῖβ, Βοπιθ, ἨοΊενετ, Ἰοῖη ἐπὶ δη- 
ρὸν, απᾶ Ἠεγπο 5ιρρ]ες5 α βεοοπᾶ ἐπὶ, 
πηπῖεἩ 15 α]οσείπον 5αρετῄποιις, α5 ἆπγα- 
Ποπ οἳ εππε 15 ἀεποίεά ὮΥ λε αοοιβαίῖνα 
νη(λοιξ α ῬνεροβίβοΠ. Ῥεε Μαΐ(. αν. αν. 
6 424. ὃ, Ρ. 

417. παραμυθησαίµην. Ι ωοιζά αἀοίρε : 
α5 ἵη Τ. Ο. 45. δελ. Ῥτοπα. 1099. 8ορῃ. 
Απί, 994. Μοτε ΡεπεταΙΙγ ἴπε νετρ αἲς- 
ΠΙΠ6Ρ {0 σοπι]ογῦ. 

418. δήετε. ἨἙπβίαίμ. εὑρήσετε. Τ]α 
Ροείῖᾳ νετρ δήω 15 αἱνναγς αδεᾶ ἵπ α Γ[αίατο 
βἰσπ]βοπίοπ. Όοπιρανα Ἱηίνα, Υ. 68Ι. Ν. 
200. 

429. ἀγγελίην ἀπόφασθε. 
οἩ ν. 909. 

Ὀθο 3Ρογο, 

στ 
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"Οφρ) ἄλλην φράζωνται ἐνὶ φρεσὶ μῆτιν ἀμείνω, 
ο / -/ ΄ 9 Ν .) - 

Η κέ σφι νηάς τε σύῃ καὶ λαὺν Αχαιῶὼν 

Νηυσὶν ἔπι γλαφυρῇς ἐπεί οὔ σφισιν ἥδε γ΄ ἑτοίμη, 4256 
τπτ -- Ε) / ε) ο.) / 

ν νυν εφράσσαντο; εµευ αποµηνισαντος. 

Φοῖνιξ δ᾽ αὖθι παρ) ἄμμι µένων κατακοιµηθήτω, 

Ὄδφρα µοι ἐν νήεσσι φίλην ἐς πατρίὸ ἕπηται 

Αὔριον, ἣν ἐθέλῃσιν' ἀνάγκῃ ὃ οὔτι µιν ἄξω. 
ο ” η) . . - 

Ὡς ἔφαθ” οἱ ὃ᾽ ἄρα πάντες ἀκὴν ἐγένοντο σιωπῃ. 490 

Μῦθον ἀγασσάμενοι µάλα γὰρ κρατερῶς ἀπέειπεν. 
᾿Οψὲ δὲ δὴ µετέειπε γέρων ἱππηλάτα Φοῖνιξ, 

Δάκρυ ἀναπρήσας, πέρι γὰρ δίε νηυσὶν ᾿Αχαιῶν' 

Εἰ μὲν δὴ νόστον γε μετὰ φρεσὶ, φαίδιμ’ ᾽Αχιλλεῦ, 
ἨῬάλλεαι, οὐδέ τι πάµπαν ἀμύνειν νηυσὶ θοῇσι 4956 

- 18 
ρα Πῦρ ἐθέλεις ἀἴδηλον, ἐπεὶ χόλος ἔμπεσε θυµῷ, 

Πῶς ἂν ἔπειτ ἀπὸ σεῖο, φίλον τέκος, αὖθι λιποίµην 

Οἷος:; σοὶ δέ μ’ ἔπεμπε γέρων ἵππηλάτα Πηλεὺς 

"Ἠματι τῷ, ὅτε σ᾿ ἐκ Φθίης ᾿Αγαμέμνονι πέµπε 
η ο4 

Νήπιον, οὕπω εἰδόθ) ὁμοίῖου πολέµοιο. 440 
2 

0ὐδ) ἀγορέων, ἵνα τ᾽ ἄνδρες ἀριπρεπέες τελέθουσι. 
”/’ 

Τοὔνεκά µε προέηκε διδασκέµεναι τάδε πάντα, 
’ ε σα. 4. . ή / 

Μύθων τε ρητηρ εµεναι, πρηκτῆρά τε εργων. 

455. ἑτοίμη. ῥΒεῖ]. ἐστὶ, 1.6. τελεῖται. 
Οοπιρατε Π. 3. νν. 48. 59. 0Ο. Θ. 984. Τ]α 
νετ εἰμὶ 15 πδιασ]]ν απἀεγδίοοά ντ ἔτοι- 
µος. 66 ποίε οἨ ΦοΡρΗ. (4. Τ. 92. Ῥεπέ, 
ατ. ρ. 14. 

4955. δάκρυ) ἀναπρήσας. ὉΏαπατα: [α- 
ογίπιαν ἰαγφϊίεγ αοοεπάεπ» φιαδὶ εἰ Ῥγοῄαπε; 
ἑαᾶεπι ππείαρλοτα, σπα τεπίις αῑοϊίιγ πρή- 
θειν ἱστίον, Ἰπίιππεβοεγο Ἰασεγε. Ῥετῃαρξ 
πο εκρτεδδίοη ππαΥ Ὃς βἰππ]]αχ {ο δάκρυα 
θερμὰ χέειν, ἵπ Ἡ. Η. 426. απᾶ εἶδενγμετο. 
Ῥθε ΟΠ 1]. Α. 4δΙ. Τε ατί οἱ ἐς 5ρεεο] 
οἱ Β]ιωπίκ ομΙεβΥγ οοηβὶςί5 ἵπ 5 βεεπ]ῖηπσ 
{ο γ1ε]ά {ο {μο ἀεετπιϊπαοπ οἳ ΑοἨ]]]ες, αἲ 
ἔλε 6απηε ππε έαίΐ Τε {5 πτσίης {Πε θίΤοηςσ- 
οΡί πιοίῖνθς, οἩ {με 56οτθ οἱ Ἠοποινγ απά οἳ 
Ῥτιάεποε, {ος Ἠϊ5 τεοοποϊΠαῖοη ναι Ασα- 
ΙΠΕΠΊΠΟΠ. θε ΠἱοΏΥΘ, Ηα]σατη. ἄε «γίε, 
ος. ὃ. 9. 

4534. μετὰ φρεσὶ β. οσο εδ, ἐν φρεσί. 
04. Λ. 427. ἥτις δὴ τοιαῦτα μετὰ φρεσὶν 
ἔργα βάληται. ἨΕΥνε. 

408. ἔπεμπε. ΈἘοσ συνέπεµπε. ἸΙπᾶεεᾶ 
7ασοῦς ἵ5 ῬτοβαβΙγ οοτγεοῦ ἵπ Ἠῖ5 οοπ]ες- 
ἔατε ἐλαί σὺν δὲ μ ἔπεμπε 18 πε ἴταθ 
τοβᾶ]ηρ. 

440. νήπιον. Αο]]]]ε5, 5αγ5 Εαδίαί(βίας, 
βοζογα]ης {ο 506 οἳ {πε αποϊεπίΒ, ν/ας Ῥαέ 
Ώπνε]νο γεατς οἷά νετ Ἰε υγεπέ {ο ἐῑπο νατ 
οἳ Ττογ, απά 1έ ΤΙΣΥ Ῥε σαίετεά ἔγοπι ναί 
{πε Ροεί Ἠετε τε]αίος οἳ Πῖ5 εἀποαμΏοπ ππάθς 
Ῥ]ωπίχ, Ολα {λε {αβ]ε οἱ Ἠῖ5 Ῥεΐπς ἑαίοτεά 

ὮΥγ ΟΠίτοῃ πναβ ίμο Ιπγεπίοτ οἳ ]αΐ6Υ αΡεΡ, 
απά ΠΊ(ΠΟΝΗ {ο Ἠοπιετ. ῬοΡρΕ. Τὴ15, Πονυ- 
6υΥετ, ἄοθβ ποί {ο1ου. ἩἨοπιετ πιεπίοπ8 
ΟΠΙτοπ αδ α Πίεπᾶ οἳ Ῥε]εις. ἵπ ΤΠ. ΤΠ. 141. 
Τ. 990: απᾶ εχργεςδΙγ δίαΐες {μα ΑοΠί]]ες 
πίπά]εά πιεάϊοϊπθ ππᾶεν {πε Οεπίαας, ἴπ ΤΠ. 
Λ. 899. Ἑ]λαηῖς 56επΠ15 {ο Ἠαγε Ῥεεῃ πιοτθ 
οἳ α «οπιραΠΙοΏ ΟΥ πιαζε πΊίγεε; ΟΠῖτου Ἠ18 
Ῥτεοθρίογ. ες οἨ γ. 4852. Τ1ε 8ίοΣΥ, Ἠούγ- 
ενετ, οἳ Πῖ5 οοποθα]πιεπέ ἵπ α {επηα]ε ἆτεςς, 
αἲ {λε οουτί οἳ Τ,γοοπιεᾶες, Ἰπς οἱ Ώ6γτο», 
Ἰπ ογάςχ {ο Ῥγενεπέ Ἠΐ5 επσαρεπιεπί ἵπ {μα 
Ττο]αῃ Ὕναχ, Ίνα5 ῬτοβαβΙγ α Πείοῃ οἳ α 
Ἰαίογ ασθ. εε Ἠεγπ. αἆ ΑΡο]. ΒΙΡΙ. Ρ. 
917. 

44]. ἀγορέων, ἵνα κ.τ.λ. ῬεεΟΠΠ.Α. 
490. 

442. προέηκε διδασκέµεναι. ΟΕ {πε οοἩ- 
5ἰγαοίοη οἳ {πε Ιπβπϊῖνε αἴίετ γετΏς ἵπι- 
ΡΙγΥΙης πιοβῖοπ {ο 8 Ῥ]ασε, 568 οη ΒοΡρΗ. 64. 
Ο. 19. Ῥεπέ. ἄτ. Ρ. 106. Τε {οονήπᾳ ατε 
εκαπηρ]θ5. ΤΙ. Ν. 27. βῆ δ' ἐλάαν. Όοπι- 
Ρατε Π. Χ. 194. Ψ. 216. Εντ. ΙρΗ. Α. 679. 
χώρει ὀφθῆναι. Ἠετοά. ΙΧ. 69. ὡὦρμημέ- 
νους διώκειν. ο ἵπ ]απ, Ηου. 04. 1. 25. 
9. 4ίφιῖ ποπ εο ἴα Ίγαπσετε Ῥετδεματ; Τοτ 
Παπφεπάαπα, ος ]γαοίιγα. πο 88Π1θ 60Π- 
5ἰτιςίίοη ἵ5 α5εὰ α{ίετ µένειν απᾶ 1ἱ5 ο0ΠΙ- 
Ῥουπάς. ᾖ. Ο. 699. µένε ἰδέσθαι. «495οΠ. 
Ἐππῃ. 790. µένω ἀκοῦσαι. 

449. μύθων τε ῥητῆρ κ.τ.λ. Οἵσετο 
Οναί. ΤΗ. 15. Ὁϊ Πίε αριά ΠΗοπιεγωπι ἔΙια- 



ὉΜΗΡΟΥ ἸΙΛΙΑΔΟΣ Υ. 299 

ε 5 - 

Ὡς ἂν ἔπειτ ἀπὸ σεῖο, φίλον τέκος, οὐκ ἐθέλοιμι 
ώ 

Λείπεσθ’, οὐδ εἴ κέν µοι ὑποσταίη θεὸς αὐτὺς, 4456 

Γηρας ἀποξύσας, θήσειν νέον ἡβώοντα, 

Οἷον ὅτε πρῶτον λίπον Ελλάδα καλλιγύναικα, 
Φεύγων νείκεα πατρὸς ᾽Αμύντορος Ορμενίδαο: 
"Ὅς µοι παλλακίδος περιχώσατο καλλικόµοιο, 
Τὴν αὐτὸς φιλέεσκεν, ἀτιμάζεσκε ὃ ἄκοιτινν 450 

Μητέρ᾽ ἐμήν' ἣ ὃ αἰὲν ἐμὲ λισσέσκετο γούνων 
-- [ή Παλλακίδι προμιγῆναι, ἵν ἐχθῄρειε γέροντα. 

- 3” ” .. 

ΤΠ πιθόµην, καὶ ἔρεξα" πατὴρ ὃ) ἐμὸς, αὐτίκ) ὀϊσθεὶς, 

Πολλὰ κατηρᾶτο; στυγερὰς ὃ ἐπεκέκλετ᾽ Ἐρινῦς, 
/ 

Μή ποτε γούνασιν οἷσιν ἐφέσσεσθαι φίλον υἱὸν 405 

᾿Εξ ἐμέθεν γεγαῶτα' θεοὶ ὃ ἐτέλειον ἐπαρὰς, 

Ζεύς τε καταχθόνιος καὶ ἐπαινὴ Περσεφόνεια. 
” ϱ) ) Ν να αν / ε) / ο. « ϱ 9 

Ενθ’ ἐμοὶ οὐκέτι πάµπαν ἐρητύετ ἐν φρεσὶ θυμὸς, 
9 Ν / ο. Πατρὸς χωομένοιο, κατὰ μέγαρα στρωφᾶσθαι. 

πίω, φμῖ 8ο α Ῥε]εο ραΐτε «4 ο]]1ὲ Πιυοπὶ σοηιὶ- 
ἴέπι εξθε ἀαζιι αἰοῖέ α θεἰζιπι, αἱ ἠἰζιπι ε[- 
οεγεί ογαίογεπι ΕΤΟΟΥΙΠΙ αοἰογεηπηε γἐγΗΠ. 
Ομποαη, Τη5ί, Οταῦ. ΤΙ. 9. 19. ἱύ εΥφο 
ἔαπι εἴοηιεπίία φαπι πιογίδις Ῥγακίαπἰἱβεὶ- 
ιβ, φμὸ αἲ Ἠλαπὶοῖ ΠΗοπιογὶοὶ συεπιρζωηι 
ἀἴσενο 6ί ἴἈσετο ἄοοεαί. Ατδίοίε, Β]ι- 
{ατοἩ, 9499, απᾶ οίΠετς, Ἠαγα αἱδο ααοιεά 
πο Ῥαβδαρθ. Ο5 με εδπιαονα 1π ΙΝΠΙΟΙ 
εἸοαπεπος, πο Ἰε5ς (Παπ πηΠίασγ ΒΚΙΙ], νναβ 
Ἠε]ά ἵπ ἴπο εατ]Υ αρες οἱ ἄτεεσα, 5εο οἩ Ἱ]. 
Α. 240). 490. 

4485. φεύγων γνείκεα πατρός. ΟΕ ἴοα 
τε]αίῖοη Ἠενε ρῖνεη Ὦγ Ῥλαπίσκ, 5εε Πεγπο 
οη Αρο]]οᾶ. ΒΙΡΙ. 1Π1. 19. δ. ρ. 808. 

45]. λισσέσκετο γούνων. Ῥαραπᾶ. πρός. 
Βἰτηϊ]ατ {ο 115 τεφιεδέ οἱ Ηιρροάσπιία, {λε 
πποίπες οἳ Ἐμωαπὶσα, 15 ἴμο αἀνίοε ν/]ῖο] 
Αμβα]οπι τεοβῖνες Ίτοπι ΑοἰιίορΠε], Ἰπ 
2 ΡΑΠΙ, Χν]. 2]. 

454. στυγερὰς ὃ' ἐπεκέκλετ Ερινῦς. 
Τ]ιο ΙΡίΠΨΕ, οἱ Επί, ννετο ἴπο έλτερ 
6οάάεββες πο νγεγε αρρο]ϊηθεὰ {ο εχεοιία 
{πο γεησεαπςσο οἱ έχε Ιπ[εγπα] ποᾷς, Ῥ]αίο 
απᾶ Ῥτοβεχρῖπο ; πἹοτο Ῥρατοι]ατ]γ Ἱαροπ 
Έλοβο νο ννεγο ρι]]έγ οἳ ραγτιεῖάς, οἵ ος 
οτἴπιες ουπηπηϊέεά αραϊηδί ἐμεῖν ρατεηίς, 
Ἠεποε λε Ἱπιργεσαίίοης οἱ Γαΐ1εγβ, ννἩ]ο]ν 
ψγεγο εδίεεππεά οἱ αἰ] οί]ιογς ίπε πιοδί απγ{Η], 
ν/εχε Ρεπετα]ἰγ ἀῑτεσίεᾶα, 5 ἵηπ πο σνε]]- 
ΚΠΟΝΗ Ἰηδίαπος οἳ (Εάΐρις, {ο ίΠεβε ἀθἰ{16Β. 
0 α]δο Α]ίπερα, Ἱηίτα ν. 667. Θεο 415 {ια 
Ονερίες οἳ Ἐιπρ]ιάες, απάἀ {ἐῑπε Ἐιτπεπῖάες 
οἳ 9δο]ιγ]ας, ραββῖπῃ. Ἠεεῖοά ἵη ΤΠεοροΠ. 
220. ἀεε]ατες 18 {ο Ὦε ἴ]ιε οβῖσοε οἱ έῑιε {αγίεβ 
{ο ΡυαΠῖς]ι ο ἐγαηβρτεββΙοΏς οἱ ροᾷς απά 
ΤΠΕΗ. 

406. γούνασιν οἷσιν ἐφέσσεσθαι. Τ]θ 

Ῥυχροτί οἱ ἐς Ῥταγεν ἵ5 ενἰάἀεπί]γ (παί 
Ῥπωαπίκ εοα]ά ἀῑε οΏ]]ά]εδδ. Ίπ Π]αδίτα- 
Ποπ οἱ ἔμο εκρτεβδΙοΠΏ, 6ΟΠΙΡΩΤΟ Ἡ. Ε. 408. 
04. Τ. 999. ο ἵηπ εΠ. ]. 25. ΤΧΧ. οἱ 
υἱοὶ Μαχεὶρ τοῦ υἱοῦ Μανασσῆ ἐτέχθησαν 
ἐπὶ μηρῶν ᾿]ωσήφ. 

4567. εὺς καταχθόνιος. Ῥ]μίο. Οοπι- 
Ῥαχε Ἱπ/γα ν. 605. Ῥο ΥΠρ. Απ. ΤΥ. 698. 
ϱουἳ ΒίήΦίο. Ἠπδίαίμ. ἐπαινή: ἡ αἰνὴ, τουτ- 
ἐστι δεινή’ πλεονάζει γὰρ ἡ πρόθεσις.--- 
Ῥυαίίπαππ οὔδεγνεςδ, Ἰονενεν (Τ,εχ]]. ΤΠ. 
Ῥ. 116), ελαί νε Ῥπεροβϊῖδίοπ 15 πού α]ίοροε- 
ἴπεσ πΙίἩ {οχσεθ; απ ποπ] τεαά ἐπ᾽ αἰνὴ, 
8Ο 35 {ο Ιπιρ]Υ {ο {εγγὶὺζο 1 γοδεγρίπο θεείᾶες, 
1, 6. ΙΠ ΟΟΠΙΡΑΠΥ νι Ἐ]αίο. ἘΈτοβραβ]γ 
ἴπαί Ἱπέεγργείαίίοη 15 οογγεοῖ, ΥΥλίο εχ- 
Ρ]αῖηςδ ἐπαινὸς Ὦ} ΒΥΠΟΟΡΕ, {ου ἐπαινετὸς, 
φεπεγαθίο.---Έλετε 31 101Γ ΥΕΙΒΕΒ Ῥγε- 
5εγνοᾷ ὮΥ ἨῬ]αίατο]ϊ (ἆε Αιπά. Ῥοεί. 6. ΤΙ. 
Ρ. 26. εᾱ. Ἠεῖσ]ς.), ἵπ ννλ]ο] ῬΠορηϊκ Βίαΐεβ 
ἰμαί Το τηεάίαίεά ραντίοϊἆε, απ πνμΙςΙ, 1 
Ρεπαῖπε, παδί {ο]]ουν Ἰεγα, οἵ α{ίεγ ν. 459: 
Ῥιΐ {Ἠεγ ατα ποῦ {ο Ῥο {οιπά ἵπ απΥ ΜΑ. 
οἳ Ἠοπιαογ, Απδίαχομας τε]οσίς {1ο ἨΠ6β, 
35 ππννοσίἩγ, Ιέ ελοπ]ά 866Π1, οἱ {πε οἶα- 
τασίογ οἱ ΕΠοπίκ; Ῥαέ έΊενο 15 οεγίαϊπ]γ 
ποίβῖης ἴπ ἔεπη νΥλ]ο] οἳπ Ῥε εαῖά {ο να 
Ἰποοηβὶδίεπό νηζ] ἐ]ιο ΤΙΔΗΠΘΥΡ οἱ έλα Π1Π6Ρ. 
ΤΠΕΥ ταή {118 : 

Τὸν μὲν ἐγὼ βούλευσα κατακτάµεν ὀξεὶ 
χαλκφ' 

᾽Αλλά τις ἀθανάτων παῦσεν χόλον, ὅς ῥ' 
ἐνὶ θυμῷ 

Δήμου θῆκε φάτιν καὶ ὀνείδεα πόλλ᾽ ἄν- 
θρώπων, 

Ὡς μὴ πατροφόνος μετ’ ᾿Αχαιοῖσι καλε» 
οίµην. 
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460 

Αὐτοῦ λισσόµενοι κατερήτυον ἐν µεγάροισι’ 
Πολλὰ δὲ ἴφια μῆλα καὶ εἰλίποδας ἕλικας [οῦς 

Ἔσφαζον, πολλοὶ δὲ σύες θαλέθοντες ἀλοιφῆ 

Εύόμενοι τανύοντο διὰ φλογὸς Ἡφαίστοιο" 
Πολλὸν ὃ) ἐκ κεράµων µέθυ πίνετο τοῖο γέροντος. 
Εὶ ΄ δέ Ε) 2 3 σα λ / 3 . ἰνάνυχες δέ µοι ἀμφ' αὐτῷ παρὰ νύκτας ἴαυον 
Οἳ μὲν ἀμειβόμενοι φυλακὰς ἔχον' οὐδέ ποτ᾽ ἔσ[η 
Πῦ [1 9 « ϱ) ἱθ ο} , ύλη Όρ. ἕτερον μὲν ὑπ αἰθούσῃ εὐερκέος αὐλῆς, 

1) 

”Αλλο ὃ᾽ ἐνὶ προδόµῳ, πρόσθεν θαλάμοιο θυράων. 
Ιλ. 
οτε Αλ δὴ δεκάτη µοι ἐπήλυθε νὺξ ἐρεβεννὴ, 470 

Καὶ τότ᾽ ἐγὼ θαλάμοιο θύρας πυκινῶς ἀραρυίας 
Ῥήξας ἐξηλθον, καὶ ὑπέρθορον ἑρκίον αὐλῆς 

᾿Ῥεῖα, λαθὼν φύλακάς τ ἄνδρας ὃμωάς τε γυναῖκας. 

Φεῦγον ἔπειτ) ἀπάνευθε δι Ἑλλάδος εὐρυχόροιο, 

Φθίην ὃ) ἐξικόμην ἔριβώλακα, µητέρα μήλων, 475 

ἛἜς Πηλῆα ἄναχθ” ὃ δέ µε πρόφρων ὑπέδεκτο, 
Καΐ µε φίλησ’, ὡσεί τε πατὴρ ὃν παῖδα φιλήσηῃ 

Μοῦνον. τηλύγετον. πολλοῖσιν ἐπὶ κτεάτεσσι" ΣΤηΛυΥγ 3 

Κα μ’ ἀφνειὸν ἔθηκε, πολὺν δέ µοι ὤπασε λαόν. 
Ναἴον ὃ ἐσχατιὴν Φθίης, Δολόπεσσιν ἀνάσσων. 4860 

Καί σε τοσοῦτον ἔθηκα, θεοῖς ἐπιείκελ) ᾽Αχιλλεῦ, 

ἛἜκ θυμοῦ φιλέων' ἐπεὶ οὐκ ἐθέλεσκες ἅμ᾽ ἄλλῳ 
Οὔτ᾽ ἐς δαῖτ᾽ ἰέναι, οὔτ᾽ ἐν µεγάροισι πάσασθαι, 
Π , Σο δή ὦ οἱ. 4.3 - ους / ϱι 

οιν δέ οτε οη σ επ εµοισιν εγω γουνεσσι καυισσας 
ς ΑΙ Ἄθ ἀ ΔΝ - ρ) ι 

ψΨου τ ασαιµι προταµων, και οινον επισχῶΩγν. 4856 

Πολλάκι µοι κατέδευσας ἐπὶ στήθεσσι χιτῶνα, 

465. ἐκ κεράµων. 66 ο ΠΠ. Β. 987. 
4608. ὑπ αἰθούσῃ κ.τ.λ. Θεε οἩ Π. ᾱ. 

249. 244. 
477. ὡσεί τε πατὴρ κ.τ.λ. «επΠεΒ. 

πχχνη, 9. Τ.ΧΧ. ᾿Ιακὼβ δὲ ἠγάπα τὸν 
Ἰωσὴφ παρὰ πάντας τοὺς υἱοὺς αὐτοῦ, 
ὅτι υἱὸς γήρως ἦν αὐτῷ. Οὐπιρᾶτε ἄεῃ. 
χ]ῖν. 20. ΟΕ ἐἶναθ οοηδίτασίίοηῃ., 586 ΟΠ ΤΠ. 
Ἐ. 161; απἀ οἱ ἴίΠε αἀ]εοίίνε τηλύγετος, οἨ 
σα: 

480. Τ]ε Γο]ορες ατε πο εἰδεν]εγε ππεή- 
Εοπεά Ὦγ Ἠοπιετ; υπέ Ῥμορηϊς, ὃς Δολόπων 
ἄγαγε θρασὺν ὅμιλον, ἵδ παπιεᾶ ἵπ α Ίας- 
πιεπέ οἱ Ῥιπάατ, αρ. Ῥίαβροῃ. ΤΧ. Ρ. 659. 

48]. καί σε τοσοῦτον ἔθηκα. Εὶ {είαπ- 
ἔμπι [ζοὶ, 35 ἵπ πα ΤμαἴΠ ΥεΓβίοη5. ΊΤΠε 
Φο]ιο]ῖαδε, Ἠονγενοεῦ, απἀετείαπάς {Πε 5εΠ5θ 
{ο Ῥο, { ᾖαθο ]ιαᾶ ο οἶαγζο οἱ οι το {λε 
Ῥτεδεπέ ἐἶπιε; 35 ἵπ Βορ]. Ε]εοξ. 19. καί σ᾿ 
ἐθρεψάμην Τοσόνδ' ἐς ἥβης. 

482. ἐπεὶ οὐκ ἐθέλεσκες κ.τ.λ. Τί 5Ποι]ά 

8θεπ1 {γοπα {Πῖ5 Ῥηβεασο, ἐλαί τηα]ες Ίοτθ 
επίταδέεά τυ{] {Ίο οατε οἱ Ἰπ[απίς ἵπ {ποςθ 
Άσες, απά ἴμαῦ {Πεγ Ῥεγ[οτπιεά {πο οΏᾷοθΒ 
/ΙοἩ ἨἍγςες ἄο ποὺ. Όοπιρατε 0Ο. Π. 
442. ΈῬορε απᾶ οίπετς ατε οβεπάεᾶ αἲ {π]5 
ἀεβοτΙρΏοἨ, πΠΙοἩ, (Ποασῃ εκίτεπιε]γ παία- 
γα], ἵ5 {οο πἹεαπ απᾶ στο5ς ος ερίο Ῥοείτγ. 
Ῥαἱ {ο τε]αίῖοἨ 15 δίτοησ]γ οἸατασίετὶδίῖο 
οἱ νε βἰπιρ]οϊίγ οἱ ἴε Έππες, απά ε(α]]γ 
Ιποβεπβῖγε νη(Ἡ οπε οἱ {Πε πιοδί αἀπηϊταρ]θ 
ἀοδοτιρίίοης οἱ οις οπη Φμακβρεατε, γ/ο 
ερεα]κ5 οἱ {ε ἵπ]απέ, ππιζίπᾳ απᾶ ριλῖπσ ἴπ 
ἴλε πιγςες αγπι (Α5 γοι κε 16, Αοΐ ΤΙ. 
Φο. 7). Τὲ τιαγ ο οβδετνεᾶ, ΠούΕΥετ, (παί 
ἔπο πνογις οἴνου ἀποβλύζων, ἵπ ν. 487. 
νη(Ἡ Ισ] {Πεγ ατε ρατ αοπ]ατ]γ ἀἱδρ]εαξεά, 
40 ποῦ ΤπεαΠ, 45 {Π6Υ Ἰπίετρτεί ἔπεπι, σαςί- 
ἴπσ αρ ἴ]ιο ωἶπο τοίο]ι ᾖιο Ίναά φιρα[[οιοά; Ὀαῦ 
ἴπιρ]ν, εἰαὐῥογίπα, επιθέῖπᾳ. 

489. πάσασθαι. θε οἩ ΠΠ. Α. 464. 
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Οἴνου ἀποβλύζων ἐν νηπιέῃ ἀλεγεινῇ. 
Ὃς ἐπί σοι µάλα πολλὰ πάθον, καὶ πολλὰ µόγησα, 
Τὰ φρονέων, ὅ µοι οὔτι θεοὶ γόνον ἐξετέλειον 
Ἔξ ἐμεῦ. ἀλλὰ σὲ παῖδα, θεοῖς ἐπιείκελ ᾽Αχιλλεῦ, 
πΠ / η ι] οί ο ΣΥ / λ ν Ἡ. οιεύµην. ἵνα µοί ποτ ἀεικέα λοιγὸν ἀμύνῃς. 
Αλλ’, ᾽Αχιλεῦ, δάµασον θυμὸν µέγαν, οὐδέ τί σε χρὴ 
Νηλεὲς ἦτορ ἔχειν στρεπτοὶ δέ τε καὶ θεοὶ αὐτοὶ, 

Τῶν περ καὶ μείζων ἀρετὴ, τιµή τε, βίη τε. 

Καὶ μὲν τοὺς θυέεσσι καὶ εὐχωλῆς ἀγανῆσι, 

Λοιβῇ τε, κνίσῃ τε, παρατρωπῶσ' ἄνθρωποι 

Λισσόμενοι, ὅτε κέν τις ὑπερ[δήη καὶ ἁμάρτη. µ 2 - µ [0 

Καὶ γάρ τε Λιταὶ εἰσὶ Διὸς κοῦραι µεγάλοιο 2 
Χωλαί 2υσαί τε, λῶπές τ᾽ ὀφθαλμώ' ωλαί τε, ῥυσαί τε, παραβλὠπές τ᾿ ὀφθαλμώ 

Αἵ ῥά τε καὶ µετόπισθ "Ατης ἀλέγουσι κιοῦσαι. 
ς ο / ας {λ , . ϱ/ / 

Η ὃ) ἼΑτη σθεναρή τε καὶ ἀρτίπος' οὕνεκα πάσας 

Πολλὸν ὑπεκπροθέει, φθανέει δέ τε πᾶσαν ἐπ᾽ αἷαν 
Ἑλάπτουσ ἀνθρώπους' αἳ ὃ) ἐξακέονται ὀπίσσω. 

2956 

490 

500 

Α - Ὃς μέν τ᾽ αἰδέσεται κούρας Διὸς ἆσσον ἰούσας, 
ε] 

Τόνδε μέγ ὤνησαν, καί τ᾽ ἔκλυον εὐξαμένοιο" δ06 
ιν , ια / , - ὼ / 
Ος δέκ ἀνηνηται, καί τε στερεὼς αποείπη, 

Λίσσονται ὃ ἄρα ταί γε Δία Κρονίωνα κιοῦσαι 

Τῷ "Ατην ἅμ᾽ ἔπεσθαι, ἵνα βλαφθεὶς ἀποτίσῃ. 
᾽Αλλ’, ᾽Αχιλεῦ, πόρε καὶ σὺ Διὸς κούρῃσιν ἔπεσθαι 

Τιμὴν, ἥτ᾽ ἄλλων περ ἐπιγνάμπτει νόον ἐσθλῶν. 510 

Εἰ μὲν γὰρ μὴ δῶρα Φφέροι, τὰ ὃ ὄπισθ) ὀνομάζοι 
᾿Ατρείδης, ἀλλ᾽ αἰὲν ἐπιζαφελῶς χαλεπαίνοι, 

487. οἴνου. Φεε ΟΠ ΒΙΡΡΙΥ µέρος τι. 
1]. Ὦ. 268. 

493. στρεπτοὶ δέ τε κ.τ.λ. Ονιᾶ: Γευ- 
ἐϊζωγ ἡγαίας τους τοφαπίε Ίρεις. Ὑπσ. ἄεοτᾳ. 
ΙΥ. 506. απιφιο ἀαδωπί υεπίαπι οοίἵβ, ἴγαδ- 
φμ6 γεπ{επύ. 

498. καὶ γάρ τε Λιταὶ κ.τ.λ. ΤΠϊ8 
ῬεγεοπίΠομίίοπ οἳ Ώπαγεγ 15 εχίγεπιεΙγ 
Ῥοεαπξα], απά 1 15 οοττεοί]γ εκρ]αϊπεᾶ ὮΥ 
Έταδιπας: ἄίεη ρεάίδις ναζϊάαπι εξ νείοσσπη, 
Σία Όέγο οἰαπάας Πποίς Ῥοεία: ια τἰᾶς- 
Μἱοεί ἵππιμεπα, ο[σπδας ε9ε οἴίας, γεουποϊ[ία- 
ἔἶοπεν ε9εε ἱαγάακ. Έταγετδ απο ἀεδοχῖρεᾶ 
5 τογιπ]/εῖ, ῥυσαὶ, {γοπα {πε ἀε]εσίοὰ απᾶ 
βοχγον/{α] ἀεροτίπεπό οἳ πε βαρρ]ίαπέ; 
απά (Πεῖγ εγος αγε {αγπεά αθῖάε, ἔτοπα {πα 
Γοε]ῖπς οἳ βΊἼπππς γη νο] απ΄ οβεπάεν 
ΑΡΡΥΟΔΕἨΕΘ {με Ῥογδοῃ Ποπ Ἡρ Ἠαβ ἵπ- 
Ἰατεᾶ. ἜΤ]ο εχρ]απαίίοπ οἳ Ἐπδία(μίας 16 
βοπιενμαέ ἀππετοπί, α5 Ιέ Ῥτοσθεάςδ Ἡροῃ 
Ένα βαρροβί(ἴοη, ἐιαί ΡΣ4ΥΕΥΕ ἵπ φεπεγαῖ αγο 
Ἰπίεπάεά, ννηεγεαβ {με 8εη5θ τοφιγες Μαξ 
Ὑνς βπομ]ά ππἀετείαπά ϱοΠοἰίαίῖοπς {ος ΡαΥ- 

ἄοπ αἀάγεβςεά {ο απ Ἱπ]αγεά ΡΕΙΦΟΠ. ῥεπθσα 
οΏβεσνεςβ (46 "επεί. 11. 9):---Μοἴεβίωπι ΌΘΥ- 
πι οί, οπεγοβΗΊι, εἰ ἀεπιῖςεο οιζίι ἀἰσεπάωπι, 
«Ῥομοι----Ετοπα {18 Ῥαβδαρε 15 ἀετῖνεᾶ οπθ 
οἱ ἴ]ιο ΙΠβοτΙρ{ΙΟΠΒ, Λιταὶ, Ῥγεβχεά {ο ἴλθ 
Ῥοο]; απά 1ὲ ἶ5 οπθ οἳ {πε νεσγ {6εν’ α]]ερο- 
τα] ἀεδοτιρίοπβ Ιπ Ἠοπαιεγ. Ῥεο οἩ ΠΠ. 
Α. 194. 

.. 500. ἀλέγουσι. «4γε απαϊοις, αγε δοζἰοϊίοια. 
ΤΗΙ5 νετο 15 {α]κεπ αὐφο]αίε]γ αἷξο 1π 04. 
Τ. 164. ἘΤ]ε βγπίακ 15 Τη {αεί οᾳαϊνα]επέ 
{ο ἀλέγουσι κιεῖν, 4ξ ἵη Ἠετοᾶ. ΥΠ. 74. 
πρόθυμος ἦν ἁγινέων, {ου ἆγινέειν. 8εο 
Μα. αν. τν. ξ 650. 4. Ο4 ιο νγοτά ΄Ατη, 
566 οἩ ΠΠ. Α. 412. Τ. 91. 

505. ἐξακέονται. Πιεπο(η. Βεῖ]. τὸ βλάπ- 
τειν. ἐ]ιο ὑπ] η. 

508. ἀποτίσῃ. Ῥοῖ. ποινήν. Θεε ποίθ 
ον ΒΟΡΗ, 0.4. Τ. 810. Ῥεπέ. ἄτ. Ρ. 8. 

510. τιμήν. Γἰοεγεοί Του ειργίίαπίε. ΤΗΙ8 
15 ενϊἀεπ{]γ {Πε πιεαπῖηπσ οἳ {πο νιοτά Ιπ 
Ε15 Ῥ]ασε, απά πού φἴοτν, α5 1ὲ 18 ταβιβ]]Υ 
χεπάοτοεᾶ. 
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3 Ἂ ” , -- ” σε, λ ’ 
ουκ αν Σγωγε σε µηνιν ἀπορρίψαντα κε οιµμην 

} ”/ - 

᾿Αργείοισιν ἀμυνέμεναι, χατέουσί περ ἔμπης 
-- ια) - ς / 

Νῦν ὃ) ἅμα τ᾽ αὐτίκα πολλὰ διδοῖ, τὰ ὃ᾽ ὄπισθεν ὑπέστη, 
” Άνδρας δὲ λίσσεσθαι ἐπιπροέηκεν ἀρίστους, 516 

/ . .. 3 - 

Κοινάµενος κατὰ λαὺν ᾿Αχαιϊκὸν, οἵτε σοι αὐτῷ 

Φίλτατοι ᾿Αργείων' τῶν μὴ σύγε μῦθον ἐλέγξῃς, 

Μηδὲ πόδας" πρὶν ὃ οὔτι νεμεσσητὸν κεχολῶσθαι. 

Οὕτω καὶ τῶν πρόσθεν ἐπευθόμεθα κλέα ἀνδρῶν 590 

Ἡρώων, ὅτε κέν τιν ἐπιζάφελος χόλος ἴκοι' 
 πδ 4 Δωρητοί τε πέλοντο. παράῤῥητοί τ᾽ ἐπέεσσι. 

” Μέμνημαι τόδε ἔργον ἐγὼ πάλαι, οὔ τι νέον γε; 
ε νο Ξ 
Ως ἦν' ἐν ὃ) ὑμῖν ἐρέω πάντεσσι φίλοισι. 
Κουρῆτές τε µάχοντο καὶ Αἰτωλοὶ µενεχάρµαι 

᾽Αμϕὶ πόλιν Καλυδῶνα, καὶ ἀλλήλους ἐνάριζον' 
Αἰτωλοὶ μὲν ἀμυνόμενοι Καλυδῶνος ἐραννῆς' 
Κουρῆτες δὲ διαπραθέειν µεμαώτες ἄρηϊ. 

Ν - " αμ. Καὶ γὰρ τοῖσι κακὸν χρυσόθρονος "Αρτεμις ὥρσε 
1 - - 

Χωσαμένη, ὅ οἱ οὔτι θαλύσια γουνῷ ἀλωῆς 

519. μηξὲ πόδας. ἜΤ]αε 5, {]εῖγ επίαεςη. 
Ῥε]ιο]. μηδὲ τὴν ἐνθάδε ἄφιξιν. Υ αἃ εἰπιῖ- 
Ίαν (γαηβίΠοῦ, πόδες ἵ5 Γγεᾳαεπί]γ αξεά {ο 
ἀεποίε εω[[ῇπεεε; αξ ἵπ Π. Υ. 410. Χ. 100. 
Ψ. Ἴ6θ; απᾶ 5ο χεῖρες αἶδο Ἱπιρ]ες εἰγεπαίῇ, 
π Π. Α. 667. απ εἰδεν]πετε. Τ]6 πιείαρῃοτ 
ΝΥΠΙΟἩ 15 Ἠετο επιρΙογεᾶ, πιαΥγ Ὀο αρέὶν Ἱ]- 
Ἰαδίταίεά Ὦυ Τ5αῖα ΠΠ. 7. ΙΧΧ. ὡς ὥρα 
ἐπὶ τῶν ὀρέων, ὡς πόδες εὐαγγελιζομένου 
ἀκοὴν εἰρήνης. Οοπιραπτε Ναμαπι 1. 15. 
Λοῖς ν. Ὁ.---Τπε οοπε]αάϊηςσ πννοτάξς οἳ ἐλῖ5 
Ἠπε ατο εοπιεπ]αί αὐταρέ; απᾶ {πε ἀεο]α- 
ΥΟΊΟΠ ἐ]ιαῖ 1ὲ ννας α]]ονγαβ]ε Τον ΑοἨ]]]ες έο 
γείαϊτ Ἠϊ5 {ατγ, απ] ΑσαπεπΙποη Ἠαά οἵ- 
{εγγεᾶ {ο πιαΚε ςαξϊς{αςξἶοη ὮΥ τίεἩ Ργεδεπίς, 
Ἠα5 Ώθεῃ 5ευετε]γ τερτεΠμεπάεἆ, ρατέϊοπ]ατ]γ 
ὮΥ Ῥ]αίο (4ε [Ποριδ. ΤΤΙ.). Βαίι Ῥ]ιορηϊκ 
εν]ἀεπί]γ ἆοε5 πού ]ου]ς προπ {μεςε σ τς ἵπ 
Ώνε Ησ]ιί οἳ Ἰπξετεςδέ, Ῥαί οἱ Ἠοποαςς απᾶ 
α5 αἩ αεἰπον]εάστηεηί οἳ έπε ἵπ]γ Ισ] 
ΑσαππεπποΏ Ἠαά Ῥαδδεά προ ΑεΙΙ]ε5, απά 
Ἠ]5 γεαᾶῖπεςς {ο πια]κε βα{ϊςίαοίῖοη. 

520. κλέα ἀνδρῶν. Ῥεε 3βονε ΟΥ γ. 
189. 

599. δωρητοί τε πέλοντο. Ῥεμο]. δώροις 
πειθόµενοι. Ἠεποεε ἴπε ἄτεε] Ρτοτετβ 1π 
Ῥ]αϊο ἄε Περιῦ. ΤΠ. Δώρα θεοὺς πείθει καὶ 
αἰδοίους βασιλῆας. Ἐπτῖρ. ΝΤεά. 960. πεί- 
θειν δώρα καὶ θεοὺς λόγος. Ονῖᾶ. Ατῖ. ΑπΏ. 
111. 655. Ἰ{Γυπεγα, ογεῖο πεζλή, οαρζιπέ ᾖιοηιῖ- 
πεξφιε Ώευσφιε; Ιἰασαίηγ ἄοπὶς «Γρίζεγ ρε 
ἀαΐϊε. 3ο αἶδο Ῥχου. αχῖ. 14. ΙΧ Χ. ὃόσις 
λάθριος ἀνατρέπει ὀργάςο. 1Πι Τε 5πςο- 
εεεάῖηπσ εἶαι5ε νθ πιαΥ ϱΟΠΙΡΑΤΕ Ἐτογ. αγ. 
1. ἀπόκρισις ὑποπίπτουσα ἀποστρέφει θυ- 
μὸν. λόγος δὲ λυπηρὸς ἐγείρει ὀργάς. 

624. ἐν ὑμῖν Φίλοισι. ηεῬο νγογάς 5ΘεΠι 

5390 

{ο Ῥεξεροεα]ς Ιπάπ]σεπος Τογ {Πε Ίοπσ 5ίοτΥ 
πε ἶ5 αροπέ {ο τε]αίο. Έπε Ἰεπσίμ οἳ έῑιε 
παγτα(ῖνε ας Ῥεεπ τερεαίεᾶ]γ οῬ]εσίεᾶ ο, 
Ῥαΐ πΙίποαέ ρτεαί τεαδοῃ. Οἰά σεπί]ε- 
ΤΠΕΠ 38 σεπετα]]γ {α]καᾶνε; απᾶ Ῥμαπῖς 
ίακες αἀναπίασο οἱ {πε Πεῖδατε πΠῖοἩ {πο 
πὶσηί αβοτάεᾶ, {ο {ε]] Πὶ5 έαιε; πΥπῖοἩ, 1 λε 
βαρροβίΠοἨ 1π ν. 189. Ῥε απνε]] {οαπάεᾶ, ἶ5 
γετγ αρροξῖζε. ΘπαΙπβῖαπ (Τη5ί. Οταί. Χ.]. 
49): Ύαγγατε φηῖς εἰφπίβοαπέϊης ροΐεεί, φματε 
φηϊ Ομγείωπι «{ἱοϊογπημε ῥγα]ίπι επροπῖέ 3 
Τ]ε Ῥανροτί οἳ {Πῖδ παττα νο, α5 Επρία- 
ἔλίας οΏΡΕΣΥΕΕ, 15 ποέ {ο εχετηρΗ{γ α Ἠετο”5 
οοπιρΠαπσε νι ἴε επίγεαίες οἱ Ἠῖ5 
{πιεηάς, Ὀταέ λε {ου οἳ ποπ-εροπιρ]απος, 
ΟΕ ελα {εαά Ῥείπεεπ {πε Ἐίοβαπς απά 
Οπτείες, ν’ἩΙςὮ αγο5ο οτί οἱ {με Ἠαπί ο{ {πε 
Οα]γάοπῖαπ Ῥοαχ, 5εο Ἠεγπε οη Αρο]]οᾶ. 
1. 7. 6. ὍἜϊλε «Ἐτο]ατπ οἶμες οἱ Οπ]γάοῃ 
απᾶ Ῥ]ειτοἨ, ν/πῖο] έπεςε Ῥοορ]ε Ιππαρ]ίεᾶ, 
Υ/6ΥΘ 4ΠΊΟΠς {πο Ρτϊπαῖρα] ἵπ ἄτεεσε; απά 
{πε ενεπί ννμΙεὮ σανε τῖδε {ο {Πεῖν απαττε], 
οπε οἱ {πε πιοδί οε]ερταίεά ἵπ αποϊεπέ πιγ- 
{ο]οςγ. 

6ρ9. Τ]με γε]αίῖνε τοῖσι, αεσοτάϊπς {ο {πε 
οοΠξίγας ο. Υε{εγ5 {ο ἐἶνε (γείές, ννπεγεας 
ἔπε 5εηςε ενιἀεπί]γ τείετς Ιέ {ο πε «Ἐῇο- 
Ἠαης. Α. πε οἳ ππογθ 15 ῬτοβαΡ]γ ]ο5έ, ἵπ 
ν/μ]ε]ι λε Ππ]ατγ 5αΏετεά ὮΥ {πε Οπτείεβ 
{γοπι {πε {1οϊίαΠ5 ννα5 ππεποπεά, απά 
η νο] λε {ο]οπίηςσ τε]αίοτ 15 σοπ- 
πεοῖεᾶ ὮΥ ἴπε Ρατᾶσ]ε γάρ. Όεε Μις. Οτῖέ. 
Τ. ΤΠ. Ρ. 248. 

650. θαλύσια. ᾖΤὲ 18 5αρροξεᾶ {αί ἃ 
βαοτίῇοε 15 Ιπίεπᾶεᾶ, σλετεῖη {πε Πτεί- 
{ταῖς οἳ ἴ]ε νΙηίαρε Ίνετε οβεγεά {ο {Πο 
βοᾷ5. Αγο]]οᾶ. Ἱ. δ. 2. ἐτησίων καρπών 



ΟΜΗΡΟΥ ΙΛΙΑΔΟΣ ἵ. 207 

Οἰνεὺς ῥέξ’, ἄλλοι δὲ θεοὶ δαίνυνθ᾽ ἑκατόμβας" 
Ομ δ' οὐκ ἔῤρεξε Διὸς κούρῃ µεγάλοιο, 
ΗΒ λάθετ’, ἢ οὐκ ἐνόησεν' ἀάσσατο δὲ µέγα θυµῳ. 

Ἡ δὲ χολωσαμένη, δῖον γένος, ἰοχέαιρα, 
- - ) 

Ώρσεν ἐπὶ χλούνην σῦν ἄγριον, ἀργιόδοντα, 555 

Ὃς κακὰ πόλλ᾽ ἔρδεσκεν ἔθων Οἰνῆος ἀλωήν' 

Πολλὰ δ᾽ ὅγε προθέλυµνα χαμαὶ βάλε δένδρεα μακρὰ 
Αὐτῇσι ρίζῃσι καὶ αὐτοῖς ἄνθεσι μήλων. 

Τὸν ὃ υἱὸς Οἰνπος ἀπέκτεινε Μελέαγρος, 

Πολλέων ἐκ πολίων θηρήτορας ἄνδρας ἀγείρας 540 

Καὶ κύνας' οὐ μὲν γάρ κ᾿ ἐδάμη παύροισι βροτοῖσι' 
Τόσσος ἔην, πολλοὺς δὲ πυρῆς ἐπέ[ησ᾽ ἀλεγεινῆς. 

"Ἡ ὃ ἀμφ αὐτῷ θῆκε πολὺν κέλαδον καὶ ἀὐτὴν, 
᾽Αμϕὶ συὸς κεφαλῇ καὶ δέρµατι λαχνήεντι; 
Κουρήτων τε μεσηγὺ καὶ Αἰτωλῶν μεγαθύμων. 545 

ὌὌφρα μὲν οὖν Μελέαγρος ᾽Αρηΐφιλος πολέµιζε, 

Τόφρα δὲ Κουρήτεσσι κακῶς ἦν, οὐὸ ἐθέλεσκον 

ἐν τῇ χώρᾳ γενοµένων, τὰς ἀπαρχὰς Οἰνεὺς 
θεοῖς πᾶσι θύων, µόνης ᾿Αρτέμιδος ἐξελά- 
θετο. Οὔενθ απάετβίαπά 1ὲ {ο Ῥε {λε βαπΠα 
πη(Ἡ {Πο συγκοµιστήρια, Ὑνπῖο]ι ννα5 αι Γοδί]- 
γα] ἵπ Ἠοποαγ οἱ Οογεβ απᾶ Βασοίνας, απἆ 
50 οπ]]εὰ Γγοπι πε φαἰλογίπᾳ οἱ γι. Ίτπ 
ΤΈ]εοον. Τά]. ΥΤΙ. ὃ, πο ννοτά οσσασς ἵπ 
γε]α[ῖοη {ο α {εαδί ο{ 06ετες, Ῥαί Ῥτοβαβ!]γ 
οπΙγ ἵπ α σεπετα]ὶ 8εΏ5ε: απᾶά {ο {Πῖ5, 
Ῥεγμαβ», Τέ πια Ὦε Ππϊίεά 1π {18 Ῥαβδασο. 
Ἐπρίαίῃμ. θαλύσια" αἱ ἀπαρχαὶ, ἤγουν αἱ 
κατὰ συλλογὴν τών καρπών διδόµεναι 
θε, ὑπὲρ τοῦ καὶ εἰσέπειτα θάλλειν τὰς 
ἀρούρας. Ονιά (ας τε]αίες {νε οἴτοιπι- 
βίαποο (Μείέ, ΥΠ. 275): ὔπεα παπιφµε 
Ἱεγαπέ Ῥ[εηῖ φιοσεεῖὺις αππὶ Ῥγιπιδίας, Γγι- 
σοι Οεγεγὶ, εµα οἶπα Ίγηωο, Ραἰαᾶίον Παυα 
ζαΐοςρ {ἱφακε Ηἴπεγυς: (σωρίις αὖ αφγὶοοζἰς 
ΒΠΡΕΥΟΝ Ρεγτεπῖέ αἆ ΟἨΙΠΕ [ποϊαίοβις ΛοἸ08: 
βο]ας αἶπο ἔ]ιγε γεἰοίας ὮῬγαίεγίίῶ οεββᾶςδε 
Τεγαπέ Πείοῖᾶος αγακ.---Τ]ο βαυδίαπίίνο γου- 

νὸς, Τοη]εὸ {οΥ γονὸς, δὶσπΙΠθβΒ α ῥγοιοεῖοε 
οἳ. ]ογέίο εμοί, Ίτυπι γίνομαι; 5ο ἴμαί ἐν 
γουνῷ ἁλωῆς 5 Ρ]ασεᾶ, ὮΥ α Ο6ΟΠΙΠΙΟΠ 
σιγα, ΤΟΥ ἐν γονίμῳ ἁλωῇ. 3ο ασαϊη ἵπ 
04. Α. 199. κατὰ γουνὸν ἁλωῆς οἰνοπέ- 
δοιο.---ΟΕ ἴιε πγογά ἁλωὴ, 5ε9 οἩ ΤΙ. Ε. 90. 

509. ἄάσσατο δὲ µέγα θυµῷφ. Επδίαίἡ. 
φρενοβλαβῆ τὸν Οἰνέα δηλοῖ, ἐπεὶ καὶ 
ταὐτὸν ἄσαι καὶ βλάψαι εἰπεῖν, καὶ θυμὸν 
καὶ φρένας. Όοπιρατε ν. 116. Λ. 940. 

505. χλούνην. ἨΕπδίαίμ. ἐν χλόφῃ εὖνα- 
ζόμενον, 1.6. ἴψίπφα οη ἴλμε φας; απαθὶ 
χλοεύνην. Ῥοππε απἀριδίαπᾶ Χλούνη {ο 
Ῥε πο παπ]ε οἳ α Ρ]ασε πεασ Οπ]γάον: απά 
Μαβστανε, οπ ΒΟΡΗ. Τγας]. 148, ΡΓΟΡΟΞΘΒ 
{ο τενὰ ὥρσεν ἐπὶ χλοῦνιν, νηιίο]ι Ἰιο ΙΠίετ- 
Ῥγείβ, πι Γιωπεπέϊ οἰγίᾶεπι ἠεγύαπι ἐπαίϊφατίς. 

Ῥαἱ {πε ποτά χλοῦνις 5 πο ππετο {ο Ῥθ 
{ουαπά Ῥαέ ἵπ Άδβοᾗ. Ἐππιεῃ. 188, νπετε 
αἱ] ο ρταπιπιατίαΏς απάεγρίαπά 16 ἵπ α 
πν]άε]γ ἀϊβεγεηί βΙσπϊβοβίΙοἩ. Ο{ΠοεΥΒ, Πουγ- 
εγεν, ἀεγῖνε χλούνης Ίποπι χλοῦνις, Ῥαΐ 
ἴλε τοαδοπ 15 ποῦ θαβιοΙεπί]γ ομν]οιβ. 

506, ἔθων. Ἐτορεχ]γ, οὐ ΙΟΥ διἱΟ [ι1οίεπ» ; 
1.6. 1π ΤΘίΕΓΕΙΙ6Θ {0 πο Ῥοαχ, φαδίαπς. Ῥο]ο]. 
ἐξ ἔθους κατατρέχων καὶ βλάπτων. Όοπι- 
Ῥαπο Τ]. ΠΠ. 200. 

557. προθέλυµνα. Ῥὴ ἴ]ο γοοί; ἔτοπι 
θέλυμνον, Γιπάαπιοπίιήπ. ΌὉοπιρατο Π]. Κ. 
16. Πέ α]δο βἴσηϊβεδ οπ6 ]οιπάεᾶ, ος 81ῤ- 
Ῥογίεᾶ, προπι αποί]ιεν, 35 ἵπ Ἡ. Ν. 190. σάκος 
σάκεῖ προθελύµνῳ, θΠιεἷά Ἰήροη εί. Οὲ 
ἔμε εἰΙραῖς ἴπ ο πεχέ Ἰπο, 56ο οἨ ΤΙ. 
Θ. 24. 

540. θηρήτορας. ΟΙ μ]ς {ουπι, 5εε ποίθ 
οἩ 45ο]. ΤΠερ. 906. Ῥεπί. απ. Ρ. 490. 

545. ἣ δὲ. Πίαπα.-- ἀμφ' αὐτῷ. Ῥοι]. ἐλε 
θοαγ:. νϊπ. Ἠ]5 Ἠεαά απά 8ΚΙΠ, 48 1ὲ αΡροεαΥΒ 
ποτε ἀἰδποί]Υ ἴποπαι {πο {ο]ονίπςρ πο. 
ἘΠο ππαηπες Ιπ Ὑν]ίοὮ {5 οἰτουπηθίαπος 
]εά {ο έἶια ν'αχ, 15 ποῦ {ΗΙΙΥ βίαθεά. ΊΜε]εα- 
ΡοΥ, {ο ποπ ἴπο βροῖ]5 τίσΙ{]γ Ῥε]οηρεᾶ, 
6ανε {πεπι πρ {ο Αία]απία, οἳ ν/ποπι Ἡε νναβ 
οπαπιοιγεά. Το 15, Ἰονενετ, Τοχεις απά 
Ῥ]εχίρρις, {πο Ῥτοίπειβ οἱ Ανα, απᾶ 
οοΠΒο(πεΠ!ΙΥ {λε ππο]εβ οἳ ἸΜε]εασετ, Υθ- 
{α5δεᾷ {ο αρπαῖςΣ απᾶ, επἀεανουτίης {ο 
Βοΐζε {ο Ρτῖζο {ποπ Αἰα]απία, νεο Ἰ1]]οά 
ῬΥ Μειεασεν. Το αγεηρο {πε ἀθαί] οἳ ἐ]ιεῖτ 
ουιΠίΣΥΠΕΠ, {ε Οπαγείοθ πηαἆε γνασ ἩροΏ 
Ώιε Ιοϊίαηπ5. Ῥεο Αρο]οᾶ. αδὶ εργα. Τὲ 
86εΠῃΒ {μαί {πο {αΡβ]ε οἱ {πα Ῥαχπίῖπς Ῥταπά, 
ανη]ο]ι Ίνας {ο ἀεοῖᾶε {πε {αΐε οἳ Με]εασες, 
ν/88 ΠΠΊΚΠΟΝΥΠ {0 ΗΟΠΠΘΓ. 
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Τείχεος ἔκτοσθεν µίμνειν, πολέες περ ἐόντες' 
᾽Αλλ) ὅτε δὴ Μελέαγρον ἔδυ χόλος, ὅστε καὶ ἄλλων 
ΣΑ ώ / / / ό 

Οἰδάνει ἐν στήθεσσι νόον πύκα περ φρονεόντων, 550 

"Ἠτοι ὃ, μητρὶ φίλῃ ᾿Αλθαίῃ χωόµενος κῆρ, 

Κεῖτο παρὰ μνηστῇ ἀλόχῳ. καλῇ Κλεοπάτρῃ, 

Κούρῃ Μαρπήσσης, καλλισφύρου Εὐηνίνης, 

Ἴδεώ ϐθ’, ὃς κάρτιστος ἐπιχθονίων γένετ ἀνδρῶν 
-- , λα 3/ Ε) ’ όλ , 

Των τότε, καϊ ρα ἄνακτος εναντίον εἴλετο τόξον ὅσο 

Φοί[βου ᾿Απόλλωνος, καλλισφύρου εἵνεκα νύμφης. 2 

Τὴν δὲ τότ᾽ ἐν µεγάροισι πατὴρ καὶ πότνια µήτηρ 
2 ΄ / 3 ΄ ο η ο) . -- 

Αλκυόνην καλέεσκον ἐπώνυμον, οὔνεκ ἄρ᾽ αὐτῆς 

Μητὴρ. ἀλκυόνος πολυπενθέος οἶτον ἔχουσα, 

Κλαῖ., ὅτε µιν ἑκάεργος ἀνήρπασε Φοῖβος ᾽Απόλλων. 560 

ΤΠ ὅγε παρκατέλεκτο, χόλον θυμαλγέα πέσσων, 
ι) λος Ν ή / ος θ -- Εξ ἀρέων μητρὸς κεχολωμένος. ἥ ῥα θεοῖσι 
Πόλλ᾽ ἀχέουσ᾽ ἠρᾶτο κασιγνήτοιο φόνοιο" 
Πολλὰ δὲ καὶ γαῖαν πολυφόρβην χερσὶν ἁλοία, 

.) 
Κικλήσκουσ᾽ ᾽Αἴδι ν καὶ ἐπ αινὴν Περσε όνειαν ] ] 5 2 5656 

Πρόχνυ καθεζοµένη, δεύοντο δὲ δάκρυσι κόλποι, 

Παιδὶ Σόμεν θάνατον’ τῆς ὃ ἠεροφοῖτις ᾿ΕἘρινὺς 

Ἔκλυεν ἐξ Ερέβευσφιν, ἀμείλιχον ἧτορ ἔχουσα. 

Τῶν δὲ τάχ᾽ ἀμφὶ πύλας ὅμαδος καὶ δοῦπος ὀρώρει, 
Πύργων [βαλλομένων' τὸν δὲ λίσσοντο γέροντες 570 

Αἰτωλῶν, πέµπον δὲ θεῶν ἱερῆας ἀρίστους, 
5 κ «σα, ς , , -- . 
Εξελθεῖν καὶ ἀμῦναι, ὑποσχόμενοι µέγα δῶρον 

Ὁππόθι πιότατον πεδίον Καλυδῶνος ἐραννῆς, 

Ἔϊνθα µιν ἤνωγον τέµενος περικαλλὲς ἑλέσθαι 

55]. ἦτοι ὃ, μητρὶ κ.τ.λ. ΤΗϊ5 απᾶ ἴπα 
Γο]]ου]πς νεΥςες, {ο ν. 568. Ἱπο]αδίνε, ατα 
Ῥατεπίμείῖσα], απᾶά εχρ]αῖπ {πα οα15ο οἱ 
Με]εασεν”5 τεδεπίπηεη, 

5567. τὴν δὲ. ΟἹεοραίτα. 
659. µητήρ. Μανρεξεα.- ἀλκυόνος. ἄ 

Κἰπσ-Πελμεν. ΟΕ Όπε Ἰαπιεπίαίοπ {ου Ἠεχ Ἠαδ- 
Ῥαπά ΟΕΥΣ, απᾶά {Πεῖτ οοηπ5δεαπεπέ ΟΟΠΥΕΓ- 
5ἵοπ ΙπΠίο Έπεσε Ῥϊτάς, 56ε Ονῖά. Μεί. 10. 
ΧΙ. Τ]ε νοτὰ οἶτον, νΠῖεἩ 5ἰσπῖῇες σαΐα- 
πιϊέψ. τπαδέ Ἠετε τεί{εγ {ο ἴΠε ῬΡ]αϊπᾶνε ποίθ 
οἳ {ια Ῥϊγπα, απἆ πο {ο {πε Ταΐε οἱ 4ἴσγοπο. 
Φο Απίοπϊη, ΠὈ. ΠΠ. τὴν ἘΚλεοπάτραν Φε- 
ρωνύμως καὶ ᾽Αλκυόνην ἐκάλουν, διὰ τὸ 
τὴν μητέρα Μάρπησσαν δίκην ἀλκυόνος 
κλαῦσαι, ὅτε ἀφῃρεῖτο αὐτὴν ᾿Απόλλων. 
ΟΕ πα οιδίοτα ν]οἩ Ῥγεναϊ]εά οἱ αἰνῖπς 
ΏΑΠΙΕΡ ΝίἩ χεβροοί {ο {έπε οἴγοπτηξίαηποεβ 
εἶπεν οἱ έἶνε οἰΙ]άτεπ ος ἐπεῖσ ρατεηίς, 5εθ 
οἩ Ἡ. {. 408. 

561. τῇ. ΟἹεοραίτα. ΟΕ ἴπε εκρτεβεῖοἩ 
χόλον πέσσειν, 5εε οἨ 1]. Α. δΙ. 

662. ἐξ ἀρέων µητρός. 3688 8Ώογε ΟΠ Υ. 
4564. ἜΤ]ε ῬτεροβίήοἨ ἐκ 5ἰσηϊβες οπ ας- 
οοιηέ οῇ, 45 Τ. 195. µήνιος ἐξ ὁλοῆς Τλαυ- 
κώπιδος. Ἠετοά. ΤΙ. 199. τῷ ἐπιμεμφομέ- 
νῳ ἐκ τῆς δίκης παρ’ ἑωυτοῦ διδόντα ἄλλα. 
ΤΠ {πα πεχί πε, ἕνεκα 15 απἀετείουὰ νη(α 
κασιγνήτοιο. 

505. κασιγνήτοιο φόνοιο. Ῥελπο]. ἀντὶ 
τοῦ κασιγνητικοῦ φόνου: οὐ γὰρ εἷς ἦν, 
ἀλλὰ πλείους. Ῥεε Ἠεγπο αἆ ΑΡρο]]οά. 
Ρ. 46. 5αα. 

664. ἁλοία. Ῥεαίς, εἰγί]ρες. Τ]ιε βο]ο[αςί 
6Ἀρβεσνες, ἶναί ἵπ εαγπεςί]γ Ῥταγίης {ο {πα 
Τη{ετηα] σάς, Τέ σας αδααὶ {ο Ῥεαί πο 
στουπά νη(] Οχεῖν Παπάς. 

669. τῶν. Ο8 εἶιε Ομγείες, 1 τε[εντεᾶ {ο 
ὅμαδος: οἳ νε ἀΡίο[ίαπε, 1ξ {ο πύλας. 

670. βαλλομένων. ο]. βέλεσι: απᾶ 8ο 
ασαῖπ ν. 684. 

674. τέµενος περικαλλές. Ἀεε οἩ ΠΠ. ἆ. 
194. Τμε πγογὰ πεντηκοντόγυον ἵ8 α5αα]]γ 
τεπάετεὰ φιἰπφιαφἰπία Ίάφεγιπε, 1. Θ. οἱ ΠΙΝ 
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Πεντηκοντόγυον' τὸ μὲν ἥμισυ οἰνοπέδοιο, 
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μισυ δὲ ψιλὴν ἄροσιν πεδίοιο ταµέσθαι. 
Πολλὰ δέ µιν λιτάνευε γέρων ἱππηλάτα Οἰνεὺς, 
Οὐδοῦ ἐπεμβεβαὼς ὑψηρεφέος θαλάμοιο, 
Σείων κολλητὰς σανίδας, γουνούµενος υἱόν' 

Δ 

Πολλὰ δὲ τόνγε κασίγνηται καὶ πότνια µήτηρ 580 

ἘἙλλίσσονθ” ὃ δὲ μᾶλλον ἀναίνετο' πολλὰ ὃ) ἑταῖροι, 
Οἵ οἱ κεδνότατοι καὶ φίλτατοι ἦσαν ἁπάντων' 

᾽Αλλ) οὐδ ὣς τοῦ θυμὸν ἐνὶ στήθεσσιν ἔπειθον, 

Πρίν Υ᾿ ὅτε δὴ θάλαμος πύκα βάλλετο' τοὶ ὃ' ἐπὶ πύργων 
-” - / 

Ῥαῖνον Κουρῆτες, καὶ ἐνέπρηθον µέγα ἄστυ. ρ 5δ0 
ον .ᾗ. / 
Καὶ τότε δὴ Μελέαγρον ἐύξωνος παράκοιτις 

’ ώ ὀ ὃ / μία έλ ϱ Αίσσετ᾽ ὀδυρομένη, καί οἱ κατέλεξεν ἅπαντα 

Κήδε, ὅσ ἀνθρώποισι πέλει, τῶν ἄστυ ἁλοίη: 
2 Δ νν / , / - 2 θύ Ανδρὰς μὲν κτείνουσι, πόλιν δέτε πῦρ ἀμαθύνει, 

Τέκνα δέ τ᾿ ἄλλοι ἄγουσι [αθυζώνους τε γυναῖκας. 590 
- ή 

Τοῦ ὃ) ὠρίνετο θυμὸς ἀκούοντος κακὰ ἔργα᾽ 

Ῥῆ ὃ᾽ ἰέναι, χροϊ ὃ ἔντε᾽ ἐδύσατο παμφανόωντα. 
ο Δ Ν 5 λ - 2 / Ν - Ὡς ὃ μὲν Αἰτωλοῖσιν ἀπήμυνε κακὸν ἦμαρ», 

” τ κο το τς -- / Εἴξας ᾧ θυμῷ' τῷ ὃ) οὐκ ἔτι δῶρα τέλεσσαν 
ϱ 

Πολλά τε καὶ χαρίεντα, κακὸν ὃ ἤμυνε καὶ οὕτως. ὅοσ 

᾽Αλλὰ σὺ µή µοι ταῦτα νόει φρεσὶ, μηδέ σε δαίµων 

᾿Ενταῦθα τρέψειε, φίλος κάκιον δέ κεν εἴη 

αογεξ; Ῥτέ Έλεγε ἶ5 ΠΟ ΠΙΘΗΠΒ οἳ αδοοεγαϊπῖης 
Ώιε εχίεπί οἱ {πε γύον, ἰταπβ]αίεά απ αογε. 
με οοπδίτιοίῖοη οἱ ἴπο {ο]]ονῖηπς εἶαιιδε 
βεοτης {ο Ῥε {Πῖ5: ὥστε τὸ μὲν ἥμισυ τα- 
µέσθαι οἰνοπέδοιο' ἥμισυ δὲ πεδίοιο, ψιλὴν 
ἄροσιν. Ῥο]ο]. ψιλὴν ἄροσιν' τὴν ἄδεν- 
ὃρον χώραν. Απησηςὸ, αγαθίε ἰαπᾶ. 

678. οὐδοῦ. Με]εασετ οοπῄπεά Ἠϊπιβε]ξ 
ἸοβεΙγ {ο Ἠϊ5 Ἠουςδε, πού αἀπηθῖηρ ενεῃπ 
Ἠἱ8 ασεᾶ {αΐ1ευ, Νο ννας 511 Ἠνίησ. 968 
Αρο]]οᾶ, ΙΤ. 8.6. Ἠεποο οὐδὸς 18 Ἡετε ἴμο 
γαἶφεα (]ιγεκ]ιοίᾶ, οἳ ἴῑλε οαἑδίἀθ οἱ {λε ἆοοῦ. 

679. κολλητὰς σανίδας. ολο]. Υ1]]οἵς. 
τὰς θύρας, ἀπὸ τοῦ καλῶς συνηρµόσθαι. 
Οσπιρατε Π. Σ, 276. 

580. ἀλλ᾽ οὐδ' ὣς κ.τ.λ. 1ὲ ἵδ {ο Ῥο 
οὔβεγγεά ον Ῥεν{εοί]Υ (πε {εαίατεῬ οί 
Με]εαρετ τεδεπιῬ]ε ΑοἨΙ]]68: {Ίιεγ ατε Ῥοί]ι 
Ῥτανα Ίπεη, απαλ]οις5 οἳ ρ]ουΥ; Ῥοίπ οἳ 
Έχεπα ἀεεοχιρεά α5 σἰνίηςσ νἱοίοςΥ {ο ἠιεῖτ 
βεγοτα] αγπη]ες νΥη]]α {λ1εΥ {οασ]έ; απᾶ Ῥοΐ]ι 
οἳ ἔΊπετα Ἱπιρ]βοαΡβ]ε π {είν τοβεπίπιεης. 
Ῥορε: ἔποπα Επαδίας. 

608. ἁλοίη. ΤΠε να]ρατ τεαάῖηρ 15 άλφη, 
νἨ]ο]ι 18 Αῑῑο: Ἠοπιες 15ε5 ἁλοίην ἵη ἴ]ιε 
ορίανε, ἔγοπι ἅλωμι. Ἡ. Χ. 255. ἕλοιμί 
κεν, ἤ κεν ἁλοίην. Ό6ε ἙΒ]οπιβε]ά οἩ 95ο]. 
Αραπι. 981. Τὴο ἀεβοτῖρίῖον Ἠετε ρίνοη οἳ 

{ιο Ποιτους5 οἱ α Ῥεβίεσεά οἵίγ ἶ5 νετΥ ΡοἵΥεΓ- 
{α] απᾶ επεγρείῖο. ἸεπιοδίΠπεΠθΒ ΒΕΕΠΊΒ {ο 
Ἠανο Ἠαᾶ 1έ ἵπ νίεν ἵπ Πς Οτγαἴοπ ἄε ζ0- 
γοπα, δ 49. νοµίσατε ὁρᾷν ἁλισκομένην 
τὴν πόλιν. τειχῶν κατασκαφὰς, ἐμπρήσεις 
οἰκιῶν, ἀγομένας γυναῖκας καὶ παϊῖδας εἰς 
δουλείαν, κ.τ.λ. «{Ώδο]λίπες Ἠας α βἰπηῖ]α 
Ῥαβρασε ὑπ (ἀεδίρῃ. 8 93. Οοπωρασε 2 ΒαπΠι. 
πχ Ἡ 

689. ἀμαθύνει. «Ιἰάμοσ ο ἀιδί; οἨ 
ταΐμον, Ῥειπαρθ, ζευεῖς πο] ἐιε ἀμκί; 1.6. 
ἀεείγοψε. Ῥεμο]. κατὰ μικρὸν δαπανᾷ ὕ 
ἐστιν ἄμαθον καὶ κόνιν ποιεῖ. 

590. βαθυζώνους. «Ώεπιῖδεαπι ᾳοπαπι Ίνα- 
δεπίες; Απησ]ισὸ, ζοπφ-ωαϊδίεᾶ. ΤΠ αἆ]εο- 
ἄνε 15 πεατ]γ ο βαπιθ ίἩ βαθύκολπος 
απᾶά βαθύπεπλος. Ἀ5ε Β]οπιβε]”5 ἄοβ5. 
οἩ Ώξοῃμ. Τπερ. 862. Ίτπ 8 Ἰαδί οαιςε, 
ἄλλοι πιπδέ Ῥε περεαίαᾶ. Όεε Μαΐϊ. ατ. αν. 
ξ 288. 

694. εἴξας ᾧ θυµῷφ. Υἱεάΐπφ {ο ἴ]ιε ἵπι- 
Όιίδε ο) Μῖς πιά, ννηΙε Ἰαά Ὄθει πουν 1π- 
οἴίεᾶ ασαϊηδί {1ε Οπανείεδ, Τ]αί ἐΠ] 16 ἐ]ιθ 
πιροχί οἱ Όπε εκρτεβδίοη, 15 οἶεας {τοπ ν. 
109. αργα»; Ὦ. 42. 04. Ν. 145. 15. 157. 
Χ. 258. απά εἰδεγ]μειτθ. Πο Ἰπέεγρτεί8- 
Ώοης οἱ ἴπο οοπιπιεΠ{Β{ΟΥΒ 3το αἰίορείπες 
ΙπαάπηϊββΙρ]θ. 
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Νηυσὶν καιομένῃσιν ἀμυνέμεν' ἀλλ᾽ ἐπὶ δώροις 
Ερχεο' ἶσον γάρ σε θεῷ τίσουσιν ᾿Αχαιοί. 
Εἰ δέ κ᾿ ἅτερ δώρων πόλεμον φθισήνορα δύῃς, 
Οὐκ ἔθ᾽ ὁμῶς τιμῆς ἔσεαι, πόλεμόν περ ἀλαλκών. 

6υο 

Τὸν ὃ ἀπαμει[ῤόμενος προσέφη πόδας ὠκὺς Αχιλλεύς 

Φοῖνιξ. ἄττα, γεραιὲ, Διοτρεφὲς., οὔτι µε ταύτης 

Χρεὼ τιμῆς' φρονέω δὲ τετιμῆσθαι Διὸς αἴσῃ, 

“Ἡ μ᾽ ἕξει παρὰ νηυσὶ κορωνίσιν. εἰσόκ) αὐτμὴ 
2 / / / ’ / 3 ’ 
Ἐν στήθεσσι µένῃ, καί µοι φίλα γούνατ’ ὀρώρῃ. 

Άλλο δέ τοι ἐρέω, σὺ ὃ ἐνὶ φρεσὶ [Λάλλεο σῇσι 
Μή µοι σύγχει θυμὸν ὀδυρόμενος καὶ ἀχεύων, 
3 , ϱ/ :- , , 5 ν ὅ π 
Ατρείδῃ ἥρωϊ φέρων χάριν’ οὐδέ τί σε χρὴ 

Τὸν φιλέειν, ἵνα µή µοι ἀπέχθηαι φιλέοντι 
Καλόν τοι σὺν ἐμοὶ τὸν κήδειν, ὅς κέ µε κήδῃ. 

- 

1 

Ἴσον ἐμοὶ [βασίλευε, καὶ ἥμισυ µείρεο τιμῆς. 

Οὗτοι ὃ) ἀγγελέουσι, σὺ ὃ αὐτόθι λέξεο µίµνων 

Εὐνῇ ἐνὶ µαλακῇ' ἅμα ὃ ἠοῖ φαινομένηφι 
ὸ ὶ) 3’ ’ σα να. κ / ια) σ9 / Φρασσόμεθ”, ἢ κε νεώμεθ᾽ ἐφ᾽ ἡμέτερ, ἠὲ µένωμεν. 

”Η. καὶ Πατρόκλῳ ὄγ᾽ ἐπ᾽ ὀφρύσι νεῦσε σιωπῇ 
Φοίνικι στορέσαι πυκινὸν λέχος, ὄφρα τάχιστα 
. / ΄ / - - ο) ιν ” Ἐκ κλισίης νόστοιο µεδοίατο" τοῖσι ὃ ἄρ᾽ Αἴας 

᾿Αντίθεος Τελαμωνιάδης μετὰ μῦθον ἔειπε' 
Διογενὲς Δαερτιάδη, πολυμήχαν ᾿Οδυσσεῦ, 

Ίομεν' οὐ γάρ µοι δοκέει μύθοιο τελευτὴ 
ΤΠδέ Υ ὁδῷ κρανέεσθαι, ἀπαγγεῖλαι δὲ τάχιστα 
Χρὴ μῦθον Δαναοῖσι, καὶ οὐκ ἀγαθόν περ ἐόντα, 

Οἵ που νῦν ἔαται προτιδέγµενοι αὐτὰρ ᾿Αχιλλεὺς 

005 

6ιο 

615 

620 

”Αγριον ἐν στήθεσσι θέτο µεγαλήτορα θυμὸν, 625 

601. ὁμῶς τιμῆς. Γοᾶεπι ἴοσο Ἰιοπογίφ. 
ΟΤΑΠΚΕ. ΤΠοε βγπίαςκ 15 εᾳπϊνα]επέ {ο τι- 
µηθήσῃ, ΟΥ τιµήεις ἔσῃ. Όοπιρατο 04. 
Ν. 190. Σ. 160: απά 5εο Μαΐ. αν. αγ. 
6151. 1. 

609. ἄττα. 31η Γαΐ]1ογ. Βο Οα]πι. Ἐρίς. 
1. 9. ἄττα γέρον. ΤΗϊ5 αρρε]]αίοπ, κε 
τέττα ἵηπ ΠΠ. Δ. 419, ἵ5 οἳ αποθτίαῖπ ἀοτῖ- 
ναΙΙΟΗ. Ἠεβγεῃ. ἄττα' προσφώνησις φιλο- 
φρογητικὴ νέου πρὸς πρεσβύτερον καὶ 
τροφέα. ΤΠε Ίάεα οἳ Ηεϊηεῖας (Τγοῖεπ. ἵπ 
“Αγίκίατε].) ναί 19 ἱ5 Ένε Ἠεβγαυν ΡΥοΠΟΠ 
οἳ ιο 5εοοπᾶᾷ Ῥεγεοπ 15 αΏξιτά. ἈΕΈατπες, 
Ἰονενεσ, Ἠα5 αἀορίεᾶ 1Τέ ἵῃ 15 νεγβῖοῃ. 

005. ἥ μ ἕξε. Τα 15, ἣ τίµη, 35 ἵπι- 
Ρ]εά ἵπ {ε γετΏ τετιμῆσθαι. 

608. Ὑππρ. Απ. ΙΥ. 960. Γεεῖπε Ίππεγε 
ἔωῖς ἐποεπάετε, ἴέφιε φιεγε[ῖς. 

611. κήδειν. Ῥομο]. λυπεῖν, βλάπτειν. 
΄Ἠεβγο]. κήδεσθαι' λυπεῖσθαι, οἰκτείρειν. 
Ὢοθε οἩ ΠΠ. 7. 60. Τι έχε 6αππο 5επ{Ιπιεηί 

ν/α ΤΙΔΥ 6ΟΠΙΡαΤΕ {λε οοπάϊοη οἳ α]απος 
1 Τμασγά. ΤΤΙ. τοὺς αὐτοὺς ἐχθροὺς και 
φίλους νοµίζειν. ἨῬοΙγ». 1. φιλόφιλον δεῖ 
εἶναι τὸν ἀγαθὸν ἄνδρα, καὶ φιλόπατριν, 
καὶ συμμισεῖν τοῖς φίλοις τοὺς ἐχθροὺς, 
καὶ συναγαπᾷν τοὺς φίλους. 1Ην.ΧΧΧΊΙ. 
Θωΐδιις ἱσίέιγ γεις απιϊοβία φἰοἰακιγξ Ψεπιρε 
λὶς πιαπίπιε ἁμαῦις : εἶ 8οοἱΟΒ ι6ΟΒ Το Πιοδέδιις 
Ίαδεας, εἳ συ πι Ἰιοείίδιις {ε οοπ/απφα. 

619. ἥμισυ. Τ]μαῖ ἵδ, κατὰ τὸ ἥμισυ. 
Πε σεπ]ήνε τιμῆς ἀερεπάβ προῃπ {πε νενρ 
µείρεο, ας ἵπ ΤΙ. Α. 278. 

619. λεξεο. Ῥεε οἩ Π. Β. 95. 
624. αὐτὰρ ᾽Αχιλλεὺς κ.τ.λ. ΤΠ γ. 699. 

1ὲ 18 βα]ᾳ (]ναῖ {πο σοᾷ5 πιαἆε {ια Ἠεατί οἳ 
Αολί]]ες πητε]επῆῖτπσ; απιά έἶνας ἴπε δοτίρ- 
έαγες αβΐγπι Ἱπάϊπετεπί]γ ἴπαί ἢ]αγαολ 
αγαεπεά Πῖ οιοπ ἠεαγί, απά ἴλαί 6ο ]ιαγᾶ- 
επεα ἔ]ιε ιοατέ οἳ Ἠ]αταοἡ. Όοπιρατο Ἐχοα. 
νΠ, 9. υΠ. 15. 
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Σχέτλιος, οὐδὲ μετατρέπεται φιλότητος ἑταίρων 

Τῆς, ᾗ µιν παρὰ νηυσὶν ἐτίομεν ἔξοχον ἄλλων, 
Νηλής' καὶ μέν τίς τε κασιγνήτοιο φόνοιο 

Ποινὴν, ἢ οὗ παιδὸς ἐδέξατο τεθνειῶτος, 
- ς - 3 

Καί ῥ’ ὃ μὲν ἐν δήµῳ μένει αὐτοῦ πόλλ᾽ ἀποτίσας, 650 

Τοῦ δέ τ᾿ ἐρητύ δίη καὶ θυμὸς ἀγή οῦ δέ τ’ ἐρητύεται κραδίη καὶ θυμὸς ἀγήνωρ 
Ποινὴν δεξαµένου σοὶ ὃ ἄλληκτόν τε κακόν τε 

Ἂ κα 6 θ 9 ϱε ο“ / Θυμὸν ἐνὶ στήθεσσι θεοὶ θέσαν εἵνεκα κούρης 
”/ . - δέ ε ΔΝ ’ .”/! να, ΄ Οἵης νῦν δέ τοι ἑπτὰ παρίσχοµεν ἔξοχ᾽ ἀρίστας, 

”"Αλλα τε πόλλ᾽ ἐπὶ τῇσι σὺ ὃ ἵλαον ἔνθεο θυμὸν, 055 

Αἴδεσσαι δὲ μέλαθρον’ ὑπωρόφιοι δέ τοι εἰμὲν 
Πληθύος ἐκ Δαναῶν' µέμαμεν δέ τοι ἔξοχον ἄλλων 
Κήδιστοί τ᾽ ἔμεναι καὶ φίλτατοι, ὅσσοι ᾿Αχαιοί. 

Τὸν ὃδ) ἀπαμειβόμενος προσέφη πόδας ὠκὺς Αχιλλεύς" 

Αἴαν Διογενὲς, Τελαμώνιε, κοίρανε λαῶν, 640 

Πάντα τί µοι κατὰ θυμὸν ἐείσω μυθήσασθαι 
᾽Αλλά µοι οἰδάνεται κραδίη χόλῳ, ὁπποτ᾽ ἐκείνων 
Μνήσομαι, ὡς μ ἀσύφηλον ἐν ᾿Αργείοισιν ἔρεξεν 
᾿Ατρείδης, ὡσεί τιν ἀτίμητον µετανάστην. 

᾽Αλλ) ὑμεῖς ἔρχεσθε, καὶ ἀγγελίην ἀπόφασθε' 645 

Οὐ γὰρ πρὶν πολέµοιο µεδήσοµαι αἱματόεντος, 

Πρίν Υ᾿ υἱὸν Πριάμοιο δαΐφρονος, Έκτορα δἵον, 

696. μετατρέπεται. 6ο ο . Α. 160. 
628. καὶ μέν τίς τε κ.τ.λ. 1π (πο 

Ἠετοῖο αρθ8, Ῥε[οτε {πε Ἱπδαῖοπ οἱ ἐγῖα]β 
{οΥ πηαχάεχ, Δ, Ῥεγδοη Νο Ἠαά Ῥθει σι]έΥ 
οἳ Ποπη]οῖἀς, 1π ογᾶεΣ {0 ανοῖᾶ {Πε γεησεαπεθ 
οἳ ἴ]ιε τε]αίῖοἨβ8, πΝεπύ Ἰπίο νο]απίατγ εχῖ]ο. 
ΜαίίοτΒ, Ἡούεγεσ, οἱ 15 Ιάπά Ἱνετε Ιβιιθ]]Υ 
βοοοπιπιοᾷα{εά ὮΥ {πο Ῥαγπιεπί οἳ α πε, 
ποινὴ, προπ νγηπ]ο]ι ἴπο εχῖ]ο τείαγπεά 1π 
βα[οίγ. Τ{ 1ο αἰοπεππεπί νναβ ποί αοοερίεἀ, 
πο Ρετῖοά οἱ Πῖ5 Ῥαπίβμπιεηέ γγὰ8 9Π6 ΥΓ. 
Α αἰππῖ]ας οπδίοπι Ῥτεναϊ]εά ΑΠΙΟΠΡ {ο 
76ννς, ἵπ Ὢποβο {11ΡεΒ ἴπεγεα Ίνετο οεγίαῖἩ 
οἴῖεβ, οα]]εὰ οἶεβ οἳ τοείαρε, {ο ν/π]ο] α 
ΤΙΦΗ-Θἶαγετ πηὶρΠί Πεο {ος Ῥτοῦεοίῖοη {ΓοΠΙ 
έπο εΠεοίς οἳ ρηϊναίο τοβεπίπηεπέ, υπ] Ἶε 
ν8 ο]εατεά οἱ Ιπίεπίοπα] πιπτάεσ ὮΥ α 
Ἱερα] Ῥχοσςβδθ. Ῥεε ἄτοίϊις ἄε «γε Βεἰζὶ εί 
}ααἲε, ΧΧ. 8.6; απᾶ οοππραχε Ναπιῦ. χαχγ. 
0---16. Ὀεαί. χὶχ. 4---10. ἆοδῃ. κκ. 7, 8. 
Τε Νοτία Απιοτίσαη Ππάϊαης Ἠανο αἴτηϊ]αχ 
Ῥ]ασεβΒ οἱ τε[ασο {ο {115 ἆαγ. Ταοϊέας είαίεΒ, 
Ἰπ «ετπη. ο, 21, ἐαί Ἰμεδαίωγ Ἰοπισοϊζζατι 
οἑτίο αγπιεπίογηι ΠΙΠΙΕΥΟ. 

640. μ᾿ ἀσύφηλον ἔρεξε. ἈἨε]ατεά ἵπι- 
Άγορεγίη, απιρογί]ή]ψ, ἰοιαγᾶς πιο. Ἠεγπε 
Ῥτορετ]γ οΏβεσνες, ἐ]αί {Πο οοπβἰγαςίΙοη ο 
ῥέζειν 15 νη α ἀοπρ]ο αοοιβανο; 80 
Ὠναί {1 ϱγηίακ 16, ἀσύφηλόν (τι) ἔρεξέ µε. 
Ῥεο Μα. αγ. τ. 8 409, Ῥ. ΊΤΠε Ργοςῖδθ 

πιθαπίηρ απᾶ ἀεγϊγαῖο οἱ {πε γνογά ἀσύφη- 
λος ατα πποεγαῖἩ : απά 1ΐ{ οοσΙΣ8 ΟΠΙΥ οπσθ 
Ἀραίη 1π Τ. Ω. 766. ἀλλ᾽ οὕπω σεῦ ἄκουσα 
κακὸν ἔπος οὐδ' ἀσύφηλον. Ἐπδίαμίας εκ- 
ΡΙαῖπς 16 {ο Ὦε Ἐο]ιοὸ {ου ἀσόφηλος, απᾶ 
ἐλαί, Ὦγ Ῥαγαφοβο, Του ἄσοφος. (Οἴεετο Ἰα5 
{παηβ]αίεά {Πῖ6 Ῥαβδαρεο Ἱπ Ταδο. Θμερεί, 
111. (οτφιό πισπι επί ἴιγφεβοῖέ ἐγὶκίδιις 
ὑγί, (μπι ἄεσογε αἴφιιο οπιπὺ πιο ογὐαίιη 
ζαμᾶς γεσογᾶογ. 

644. µετανάστην. Ἠεβγεῃ. µέτοικον, 
φυγάδην. Όοπιραχε Απρίοῦ. Ῥο]ΐ6. 111. 8. 
Τμεβδε µέτοικοι Ἠετε ΤογεΙΡΠεσΘ, νο ννετε 
Ῥτοίεσίεά ὮΥ {ο ϱονετηπιεη{, απά ρεγποῖζ- 
{εά {ο τεβιάε ἵπ ἴπο οἱ {ο νο] ἴπεγ 
αἰίπε]οά {Πεπιβε]νεβ, απά {ο εχετοῖδο ΑΠΥ 
{παᾶε οἳ οοοαραΜῖοῃη. Αί {πε β4ππο πῃο, 
{Ἠθ6Υ ννεγε εχο]αᾶεὰ {ποπ ΑΠΥ Ῥαρ]ο ο/ῇσθ, 
Ώπεγ ποτε Ιποαραβ]ε ο νοῦτρ ἵπ {λε ρυρ]]ο 
αβδεπιῦ]]θΒ, απά Ἠε]ά ἴπ οοπίεπιρί ὮΥ ἴ]ο 
ῬεοΡ]ε, ΝἨο Ἓνετε παἴγβ]]γ ]εα]οιβ οἱ ἐλεῖτ 
τ1ρ]{5 απᾶ Ππητηιπ]θΒ, Ὀεο Παπ. Υ. Ἡ. 
ΥΙ. 1. ΑτίριορΏ. Αν. 606. Ἠατροογ. Ίπ γν. 
µέτοικος. Ὑα]εηεον οἳ ἍΑΠΙΠΙΟΠ. Ῥ. 110. 
ΤΗε 6απηε ἀῑδίποίίοης εχῖςίεά Ῥείνιθεη {πε 
16νν6 απά Ῥτοβε]γίθεβ. Όοπιρατε Ἐχοά. ΧΙ]. 
19. κΙΙ, 9δ. ῬΙΠΙΠρρ. Π1. 6; απά 5εο Υα]6- 
βἴπ5 οη ἘπδεῬ, Η1δί,. Ἐο]. 1. 7. Ῥτίάεαυς, 
Οοηπεχ. ΠΠ. δ. 
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Μυρμµιδόνων ἔπί τε κλισίας καὶ νῆας ἱκέσθαι, 

Κτείνοντ᾽ ᾿Αργείους, κατά τε σμύξαι πυρὶ νῖας' 
᾽Αμϕὶ δέτοι τῇ ἐμῇ κλισίῃ καὶ νηὶ μελαίνῃ 650 
στ. 9 - ΄ η ».{ 
Ἐκτορα, καὶ µεμµαωτα, µαχης σχήσεσθαι ὀίω. 

ων 
Ὡς ἔφαθ" οἳ δὲ, ἕκαστος ἑλὼν δέπας ἀμφικύπελλον, 

Σπείσαντες παρὰ νῆας ἴσαν πάλιν ἦρχε ὃ Ὀδυσσεύς. 

Πάτροκλος ὃ ἑτάροισιν ἰδὲ δμωῇσι κέλευσε 
Φοίνικι στορέσαι πυκινὸν λέχος ὅττι τάχιστα" 655 

Αἳ δ) ἐπιπειθόμεναι στόρεσαν λέχος, ὡς ἐκέλευσε, 
ζ, 

Κώεά τε, ῥῆγός τε, λίνοιό τε λεπτὸν ἄωτον. 
1 |) -- 

Ενθ’ ὁ γέρων κατέλεκτο, καὶ ᾿Ηῶ δῖαν ἔμιμνεν. 

Αὐτὰρ ᾿Αχιλλεὺς εὖδε μυχῷ κλισίης ἐὐπήκτου" 
Τῷ ὃ ἄρα παρκατέλεκτο γυνὴ, τὴν Λεσβόθεν ἦγε, 660 

Φόρβαντος θυγάτηρ, Διομήδη καλλιπάρῃος. 

Πάτροκλος ὃ ἑτέρωθεν ἐλέξατο' πὰρ ὃ ἄρα καὶ τῷ 
Ἶφις ἐύζωνος, τὴν οἱ πόρε δῖος ᾽Αχιλλεὺς, 

Σκῦρον ἑλὼν αἰπεῖαν, Ἐνυπος πτολίεθρον. 
» 6 
οτε οἳ δὴ κλισίῃσιν ἐν ᾿Ατρείδαο γένοντο, 

Τοὺς μὲν ἄρα χρυσέοισι κυπέλλοις υἷες ᾽Αχαιῶν 

Δειδέχατ᾽ ἄλλοθεν ἄλλος ἀνασταδὸν, ἔκ τ᾿ ἐρέοντο. 

Πρῶτος ὃ ἐξερέεινεν ἄναξ ἀνδρῶν ᾿ Αγαμέμνων! 

Εἴπ᾽ ἄγε μ’, ὦ πολύαιν ᾿Οδυσεῦ, μέγα κῦδος ᾽Αχαιῶν, 
΄Η ῥ ἐθέλει νήεσσιν ἀλεξέμεναι δήϊον πῦρ, 670 
Ἆ . ” ον ρω ο) / { 

Η ἀπέειπε, χόλος ὃ ἔτ ἔχει µεγαλήτορα θυµόν: 

Τὸν ὃ) αὖτε προσέειπε πολύτλας δῖος ᾿Οδυσσεύς" 
.) / / ”/ » - . / 
Ατρείδη κύδιστε, ἄναξ ἀνδρῶν, ᾿Αγάμεμνον, 

649. Τμε νετο σμύχειν 15 Ῥτορετ]γ αδεᾶ 
οἳ Ἰαεπί ἤτε; Απσὶισὸ, ἴο απιοί]εγ. ΤΠ 
Ἠοππεν 1έ ἶ5 σεπετα]]γ απάεγβίοοά 1π α ΠΙΟΥΘ 
οχἰεπάεά 5εΠ86,{ο θΗΥη. {ο σοπδπιε. Ῥομπο]. 
κατακαῦσαι. . Χ. 411. Ἴλιος ὀφρυόεσσα 
πυρὶ σμύχοιτο κατ ἄκρης. ο Τπεουῦ. 
1άγ|. ΤΠΙ. 16. ὅς µε κατασμύχων καὶ ἐς 
ὀστέον ἄχρις ἰάπτει. Ἠετε, Πούενετ, έἶια 
οτάΙπατγ αεοερίαἴίοπ ἵ5 ΡτοβαΡ]γ εαβμεῖεπί. 
Όοπιραγα βαρτα Υ. 245: απᾶ 58ο ἨΗεπι- 
αἰετμιῖς οἩ Ἰ]ποῖαπ. Ὠῖα]. Μ. ΥΠ. 5. Ρ. 
951. Τμο εβεοί νπ]οἩ εαε] οἳ {πε {ογε- 
Ροῖπσ 8Ρρεεσ]ες Ργοάσοες προπ {πο παπα οἳ 
ΑολΙ]]ε5 15 ννε]] Κερί πρ, απά νατ]εά αςο- 
οοτάῖησ {ο ἴῑε ἴοπε απά οματασίεν οἳ ἴε 
βρεαΚκετ. Το ὈἼγεεες πο ἀεείαπες 5 Ῥοβῖ- 
νε Ἰπίθηδοη οἳ τοίαγηίησ ΠπιτηεαΙαί{εΙγ : 
{ο Ἐ]αρηϊκ Ἡε Ῥτοροβες {ο ίαιε Ἱπίο οοηβῖ- 
ἀεγαίῖοπ έχε Ῥγορτίείγ οἳ τεπιαϊπῖπσ; απᾶ 
{ο Αἷακ ο ἀεε]αγες Πῖ5 Ῥατροςε ποί {ο ἀ4ε- 
Ρρατί, αἲ {πο 84ΠΙε {πο {Παί Ἡε ΕΧΡΓΕΞΞΕΒ 
Ἠ]5 Πκεά τεδο]αίῖοη {ο αὐδίαῖπ τοπι {πε 
γα”, {111 Ἡε 18 {ογοθᾶ {ο επσασε ὮΥ {Πε αΡ- 
Ῥτοᾶβο] οἳ Ἠραξοχ {ο Ἠἱ5 οἵ/π 8ΗἱΡ5. Θίποε, 

ἨοννεΥεσ, Ἡθ τεπηαῖπ5 Άγπα 1π Πϊ5 ἀείετπηϊ- 
ΠαΙΙΟΏ ποῦ {ο αβθῖδί ἴμε ἄτοείζς, Ὀψ5ςες, 
1π περοσίῖηςσ {πε τεςι]έ οἱ έπε εΠΙΡαΣΞΦΥ {ο 
ΑΩΠΙΕΠΙΠΟΠ απᾶ {πε ο]Πείς, οοπΏπες Πϊτῃ- 
5ε]{ {ο 5 Ροϊπέ, 45 ἀεε]ατεά ἵπ {πε Πτςί 
3Π5ΊΨΕΣ {ο Ἠήπηδε]{, 

659. δέπας ἀμφικύπελλογν. 
Α. ὅδ4 

657. κώεα. Ῥε]ο]. προβάτων δέρματα. 
ΤμοςῬο βῑπ5 Ἱπεγε αξεά αξ πιαίίτεδες; απᾶ 
οὖεσ {έχε ννας Ἰαῖά α οοτεγίπα, ῥῆγος, 6ε- 
πετα]]γ ε]εσαπί]γ νυτοασ]ί απά ἀγεά. Ῥε]ιο]. 
τὸ βεβαμμένον ἱμάτιον' καὶ ῥηγεῖς, οἱ 
βαφεῖς. πει {ο]]ονψεά απ οαέεν εογεγ]ὰ 
οἱ {ἶπεπ. Ἔλε πνογά ἄωτος ἵδ Ρτορετ]γ α 
Ποισεγ; Ἠεπςθ λίνοιο ἄωτος 18 α ρετΙρῃταςδῖ5 
Ππρ]γίης ᾖπε ἴἴπεπ : απᾶ 5ο ἵπ Π. Ν. 590. 
716. οἷὸς ἄωτος, πε ιροοί. Όοπιρατε ΕΙπά. 
ΟΙ. ΠΠ. 14. Βία. ΤΥ. 905. Τ5ε1. 1. Ἴ5. . 14. 
Νεπι. ΠΤΙ. 50. 

664. Σκῦρον ἑλών. 
βαρτα. 

607. δειδεχατ’. 

ὦ6θ οἩ ΤΙ. 

Ὁεο οἨ ν. 440, 

Φ6ο ΟΠ ΤΙ. Δ. 4. 
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Κεϊνός Υ οὐκ ἐθέλει σ/ρέσσαι χόλον, ἀλλ᾽ ἔτι μᾶλλον 
Πιμµπλάνεται µένεος, σὲ ὃ ἀναίνεται, ἠδὲ σὰ δῶρα. µ 2 2 ϱ 675 

Αὐτόν σε φράζεσθαι ἐν ᾿Αργείοισιν ἄνωγεν, 
Ὅππως κεν νῆάς τε σόῃς καὶ λαὺν ᾿Αχαιῶν' 

Αὐτὸς ὃ ἠπείλησεν ἅμ᾽ ἠοῖ φαινομένῃφι 
ΝῄΠας ἐὐσσέλμους ἅλαδ ἑλκέμεν ἀμφιελίσσας. 

Καὶ δ) ἂν τοῖς ἄλλοισιν ἔφη παραμυθήσασθαι 680 

Οἴκαδ' ἀποπλείειν, ἐπεὶ οὐκέτι δήετε τέκμωρ 

Ἰλίου αἰπεινῆς' µάλα γὰρ ἔθεν εὐρυόπα Ζεὺς 
Χεῖρα ἑὴν ὑπερέσχε, τεθαρσήκασι δὲ λαοί. 
Ν Ἰ] ! ή 

ὋὪς ἔφατ” εἰσὶ καὶ οἵδε τάὸ εἰπέμεν, οἳ µοι ἔποντο, 
η 

Αἴας καὶ κήρυκε δύω, πεπνυµένω ἄμφω. 2 6856 
- ΄ Ν 

Φοῖνιξ ὃ αὖθ ὁ γέρων κατελέξατο' ὣς γὰρ ἀνώγει, 

ὌὌφρα οἱ ἐν νήεσσι φίλην ἐς πατρίὸ ἕπηται 
η Ἱ / 

Αὔριον, ἣν ἐθέλῃσιν' ἀνάγκῃ ὃ οὔτι µιν ἄξει. 
Φ .”! . ς ϱ. 3) , 3 9 9 βΦ - 

Ὡς ἔφαθ οἱ ὃ αρα πάντες ακην ἐεγένοντο σιωπῃ, 

Μῦθον ἀγασσάμενοι µάλα γὰρ κρατερῶς ἀγόρευσε. 690 

Δὴν ὃ’ ἄνεω ἦσαν τετιηότες υἷες ᾿Αχαιῶν. 

᾿Οψὲ δὲ δὴ µετέειπε [Ροὴν ἀγαθὸς Διομήδης" 

᾿Ατρείδη κύδιστε, ἄναξ ἀνδρῶν, ᾿Αγάμεμνον, 

Μήδ ὄφελες λίσσεσθαι ἀμύμονα Πηλείωνα, 

Μυρία δῶρα διδούς' ὃ ὃ ἀγήνωρ ἐστὶ καὶ ἄλλως' 605 

Νῦν αὖ µιν πολὺ μᾶλλον ἀγηνορίῃσιν ἐνῆκας. 
ΛΑλλ» 9 - να λ π ./ 

ἦτοι κεῖνον μὲν ἐάσομεν, ἤ κεν ἴῃσιν, 
π ’ ὁ ΄ 9) ο} / ς ’ , 

κε μένῃ' τότε ὃ αὖτε µαχήσεται, ὁππότε κέν µιν 
ε] Δ 

Θυμὸς ἐνὶ στήθεσσιν ἀνώγῃ, καὶ θεὸς ὅρσῃ. 

᾽Αλλ) ἄγεθ', ὡς ἂν ἐγὼ εἴπω, πειθώμεθα πάντες" 7ος 

Νῦν μὲν κοιµήσασθε, τεταρπόµενοι φίλον ἧτορ 
/ ο ας] . Ν Δ / 3 ον 2 ς Σίτου καὶ οἴνοιο' τὸ γὰρ μένος ἐστὶ καὶ ἀλκή 

- { 

Αὐτὰρ ἔπεί κε φανῇ καλὴ ῥοδοδάκτυλος Ἠὼς, 

684. εἰσὶ καὶ οἵδε κ.τ.λ. «4ἶαα απ ἰ]ε 
λεγαἰᾶε αγε Ἰιεγο. Ἴμε ἀεπιοπδίγαίνε Ρτο- 
πο 15 [γεαεπ{]γ αδεά ΤΠ {118 8εηςο, ραγί]- 
οπ]ατ]γ ἵπ ἴἶνε Τταρϊο ΤΥΤΙ{ΕΥΒ, 1ο {1ο 1π- 
{οάποοπ οἱ α πον/ οἸαταοίεν; απᾶ ΒΟ0Π16- 
Έπηες νη(] έο νοχΏ εἰμὶ απἀετεδίοοά, Όοπι- 
Ῥαπε Ἡ. Κ. 494. Τ. 140. Φ. 5689. εἰ αἰιθὶ. 
Ἐπτίρ. 1ΡΗ. Α. 6. τίς ποτ᾽ ἄρ' ἀστὴρ δε 
πορθµεύει. θε 45ο ἴλαο ποίο οἩπ ΦΟΡΗ. 
ανά. 6, 111. Ῥεπί, αγ. Ρ. 119. 

690. κρατερῶς. ΤΗΙ5 παδί αΡΡΙΥ {ο {πε 
πγοχᾷς οἳ ΑοἨ]]]εΒ, α5 ἀε]ινεγεὰ ὮΥ Ὀ]γεεος; 
ποῦ {ο ὌἼγεεες Ἰήπιβο]. ᾖἨΜοςδί Ῥτοβαβ]γ, 
ἴπο πε ἵ5 απ Ἱπίετρο]αίίοη {τοπ ν. 45]. 
Τ{ ννας τε]εοίοᾶ ὮΥ ἴλο εατ]γ ογ]ςς. 

694. μήδ’ ὄφελες. Ῥεο οἨ ΤΙ. Α. 415: 
απά οἳ ο αἀ]εοίίνο ἀγήνωρ, ἵη ἴἶα {οἱ- 
Ἰονῖπρ Ἰϊπο, οἩ ΤΠ]. Β. 276. 

Έοτ εἰς 
κ. 991. 

696. ἀγηνορίῃσιν ἐνῆκας. 
ἀγηνορίην. 398ε6 αἶδο οἩ Ἱ. 
Μ. 28. 

697. κεῖνον μὲν ἐάσομεν. Ἠεγπο οἳ- 
86ΥΝΕ5, αξίεν ΊζοεβΡΡεΣ, {λαί Ἰαΐέετ υνγ]ζετς 
ποα]ά Ἠανε αἀάεὰ χαίρειν. Τ]ιο {ογπιπ]ες 
χαίρειν ἐᾷν, χαίρειν λέγειν, απᾶ ἴ]ιε Ἰ]κα, 
36 ΥΘΕΥΥ ΟΟΠΙΠΙΟἨ Ιπ {πο Τταρίο ντους 
απᾶά ΑγἰδίΟΡΗΩΠΘΡ. σε Μοπ]ς οἩπ Ἐν. 
Ἠιρρ. 112. Ἠετιπαππ οἨ Ὑ]σευ, Ρ. 604. 
γαἱοκπεςΥ οπ Ἠετοά. ΙΧ. 41. 

701. τεταρπόµενοι. Ἀε]ο]. κεκορεσμέ- 
νοι. Ἠεποε ἴ]ε οοηδίγποί]οη ννέ] ιο ρεπῖ- 
ἄνε, ππ]οβς διὰ Ὦε ππἀευκίοοά. Θο αραῖπ 
Ἠ. Ψ. 10. 04. Τ. 215. απᾶ εἰσεν]ειθ. Οοπι- 
ραπα Ἡ. Τ. 167: απά βεο Μαϊ. ατ. αν, ξ 
900, Ρ. 
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Καρπαλίµως πρὸ νεῶν ἐχέμεν λαόν τε καὶ ἵππους, 
. / ο 9 η) ) . δι ᾱ - ’ 

Οτρύνων' καὶ ὃ) αὐτὸς ἐνὶ πρωτοισι μάχεσθαι. 705 
Φ / -- 
Ὡς ἔφαθ” οἱ δ) ἄρα πάντες ἐπήνησαν βασιλΏες, 

-. { 
Μῦθον ἀγασσάμενοι Διομήδεος ἱπποδάμοιο. 

Καὶ τότε δὴ σπείσαντες ἔβχαν κλισίηνδε ἕκαστος' 

Ἐνθάδε κοιµήσαντο, καὶ Ὕπνου δῶρον ἕλοντο. 

704. ἐχέμεν. Ἰπβπῖᾶνε {οΥ Ἱπιρεταίῖνε: μὲ εαγίως. 



ΤΗΣ 

ΟΜΗΡΟΥ ΙΛΙΑΔΟΣ 
ῬΑΨψΏδ[Α, ἢ ΓΡΑΜΜΑ, Κ’, 

Ἐπιγραφαί. 

ΝΥΕΚΤΕΓΕΡΣΙΑ. ΔΟΛΩΝΕΙΑ ἡ ΔΟΛΩΝΟΦΟΝΙΑ, καὶ 'ΡΗΣΟΣ, 

Ἕβλλως. 

ΚΑΠΠΑ ὃδ’, ἀπ ἀμφοτέρων σκοπιαζέµεν ἤλυθον ἄνδρες. 

ΤΗΕ ΑΠΒαῦΌΜΕΝΤ. 

ΤΗΕ ΝΙάΗΊ-ΑΡΥΕΝΤΌΕΕ ΟΕ ΡΙΟΜΕΡ ΑΝΡ Ό1ΥΒΡΕΒ. 

Ὄρον ἴἶιο τοαδα] οὗ Αο]]]]ες {ο τείπτη {ο {6 ΑΓΠΙΥ, {1ο ἀῑδίτεδς οἳ ΑΡΑΠΙΕΠΙΠΟΠ ἵ6 
ἀθβογῖρθά ἵπ ἔ]ο πιοβὲ Ινε]γ ΠιάΠπεΥ. Ὠε ἰαΚκαεςβ πο τεςδύ ἰπαί πὶρηί, Ῥαῦ Ῥα88ες 

Ειτοιρ]ι ἴλε οπτηρ, αν/α]κῖπρ {1ο ΙεμάςεΥ5, απά οοπίαϊνίπςρ α]] ροββῖρ]ε πιαί]οᾶς {0Υ {πε 

ρυρ]ς ϱα[είγ (νν. 1---199). ἸΜεπε]αις, Νερίου, Ὀ]ψβῬες, απά Τϊοπιεά, Πανίηρ ταῖδεά 
πα τες οί ἴλο οαρίαΙΠΒ, οδ]] α οουποῖ] οἱ ἵνασ, απᾶά ἀείεγπιῖπε {ο βεπᾶ βοομίβ Ιπίο 

Ώιε ΘΠΕΠΙΥ΄5 6ΑΠΙΡ, {ο Ίεατῃ {είν Ροβίατα, απᾶ ἀΐδοονεχ {]εῖν Ιπίεπίῖοπς (194-217). 
Τιοπιεᾶ ππάἀετία]κες {Π5 Πασατάοις επἰετρτίδε, απᾶ πια]ες οἸοίσρ οἳ Ὀ1γββες Το 18 

οοπηραπίοη (218---271). Ίπ ἐμεῖτ Ῥαββασο ἴλεγ βατρτῖδο Ὦο]οῃ, ὪἨοπι Ἡεοείος Ἰαά 

5οπύ οἩ  Ἰκε ἀεβῖσηπ {ο ἴ]ε ομπρ οἳ ιο ἄτεεκς (272-989). Ἠανίπρ ορίαϊπεᾶ 
ἔτοπα Ἠϊπα Ἱπζοτηαβῖοπ οἱ ἔ]ιε αΙθπαίῖοη οἱ έλα Ττο]απ απᾶά ααχ]]ατγ {οΥ0685, απᾶ Ῥραχ- 
Που]αχ]γ οἳ Ώ]εβας απά {πο ΤἩτασίαπϐ, Ιαΐε]γ αττ]γεᾶ, ἴπεγ Ῥαύ Ἠϊπι {ο ἀθαί1 (390--- 
408). Ῥαβεῖης οι πΙίἩ 8166688, {ευ 1411 Έμεριας η βενετα] οἱ Ἠῖ5 ο{ῇςσετς, απᾶ 

βεῖσο {πε {απιοι5 Ἠοσβεβ οἱ {λαί ρτῖπος, ση ( ν]ο] {1εΥ τείατη ἵη (πίυπαρ]ῃ {ο {1θ 
οαπαρ (469--- 679). 

Τ]ε β4π1θ πϊρ]λί οοπίπαθΒ: {Πο 8οεπθ 168 ἵπ {1ο ἴπνο 64Π1ΡΒ. 

ΑΛΛΟΙ μὲν παρὰ νηυσὶν ἀριστῆες Παναχαιῶν 

Εὖδον παννύχιοι, µαλακῷ δεὑµηµένοι ὑπνῳφ' 
᾽Αλλ) οὐκ ᾽Ατρείδην ᾿Αγαμέμνονα, ποιμένα λαῶν, 

]. ἄλλοι μὲν παρὰ κ.τ.λ. Ἐπδίαλῖας 
Α{Πτπης ἐ]αί {Π]8 Ῥοο]ς ἀῑά πού {οτπι α Ρατ 
οἳ πε οχἰσίπα] Ῥοσπῃ, Ὀαέ Ίνας Ιπίγοάισεᾶ 
Ὦγ ΡΙβϊδίταίας, οἰίμεσ {Γοπη  βοραγαίο Ρίεσθ 
οἳ Ἠοπιον Ἠϊπιβε]ξ, ος ἔποπα ἴλο οοπιροβῖ- 
Ποπβ οἳ αποϊπες Ἡλ]λαρβοάο. Βιο] α 8ρ- 

Ροβ]θῖοη Ἰπνο]νθβ 1ο ποεοθβδῖέγ οἱ έλα Τοῖο- 
πεῖα ἀονοαίαϊ]ϊησ οχασί]γ ση ἐΠῖς ρατίῖ- 
ου]αν Ῥρατύ οἳ ίπο 8ίΟΥΥ, νηέ]οιέ {ογπαῖπς 
Ῥατί οἳ ἐο ῬΡ]απ; απᾶ νηθ ο π]οβίγ σνλ]ο]ι 
16 503Υ6ΕΙΥ Ῥτοβαβ]ο, {Ποαρ] 16 οβηποί ο 
βαϊά {ο Ῥο αἱορεί]ετ Ἱπιροββίρ]θ. 

Χ 
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Ὕπνος ἔχε Ύλυκε ερὸς, πολλὰ φρεσὶν ὁρμαίνοντα. 
Ὡς ὃ ὅτ ἂν ἀστράπτῃ πόσις Ἵρης ἡ ἠῦκόμοιο, 6 
Τεύχων ἢ ἢ πολὺν ὄμβρον ἀθέσφατον, ἡ Πὲ χάλαξαν, 
"Ἡ νίφετον, ὅτε πέρ τε χιὼν ἐπάλυνεν ἀρούρας, 
Ἠέ ποθι πτολέμοιο µέγα στόµα πευκεδανοῖο" 
ὋὪς πυκίν᾿ ἐν στήθεσσιν ἀνεστενάχιζ ᾿Αγαμέμνων 
Νειόθεν ἐκ κραδίης' τροµέοντο δέ οἱ φρένες ἐντός. 19 
"Ἠτοι ὅτ᾽ ἐς πεδίον τὸ Τρωϊκὸν ἀθρήσειε, 

Θαύμαζε πυρὰ πολλὰ, τὰ καίετο Ἰλιόβι πρὸ, 
Αὐλῶν ο τ᾿ ἐνοπὴν, ὑμαδόν τ᾽ ἀνθρώπων" 

Αὐτὰρ ὅτ᾽ ἐς νηάς τε ἴδοι καὶ λαὸν ̓ Αγαιῶν. 
Πολλας 2 ἐκ κεφαλῆς προθελύµνους ἕλκετο χαίτας 1ὅ 
Ὑψόθ' ἐόντι Δι, µέγα ὃ ἔστενε κυδάλιµον κῆρ. 
Μδε δέ οἱ κατὰ θυμὸν ἆ ἀρίστη φαίνετο [ουλὴ, 

Νέστορ᾽ ἔπι πρῶτον Νηλήϊον ἐλθέμεν ἀνδρῶν, 
Εύ ώς εν -- ον / 
ετινα οἱ συν µητιν αμυμονα τεκτηναιτο; 

[4 3 - - 

Ητις ἀλεξίκακος πᾶσι Δαναοῖσι γένοιτο. 90 

᾿Ορθωθεὶς ὃ) ἔνδυνε περὶ στήθεσσι χιτῶνα, 

Ποσσὶ ὃ᾽ ὑπὸ λιπαροῖσιν ἐδήσατο καλὰ πέδιλα, 

᾽Αμϕὶ ὃ ἔπειτα δαφοινὸν ἑέσσατο δέρµα λέοντος 
Αἴθωνος, µεγάλοιο, ποδηνεκές' εἵλετο ὃ ἔγχος. 

ὋὩς ὃ αὕτως Μενέλαον ἔχε τρόμος οὐδὲ γὰρ αὐτῷ 55 

Ὕπνος ἐπὶ βλεφάροισιν ἐφίζανε, µή τι πάθοιεν 

6. ὡς δ' ὅτ ἂν ἀστράπτη κ.τ.λ. Τὲ 
τεηυῖσεβ 50Π18 αἷ1]] ἵπ Ἠοπῃεν {ο {ακε {πε 
οΠΙε[ ροϊπέ ος Π]5 αἰπηϊΗέαάες. Ἡε Ἰας ο[ίεπ 
Ῥεεπ πη]ξυαπάετδίοοά Ίπ (]αί τεβρεσοί, απά 
Ἠ8 ϱοΠΙΡΤΙ5ΟΠ5 Ἠαπνε {γεαιεΠπ{]γ Ῥεεπ 
βἰταῖπεά {ο οοπιρΙγ νηίἩ {πε {αηοίες οἳ 
οοπηπηεηἰία{οσς. ΤΗϊ5 οοπιρατίδοΠ, Πο] 
15 Ῥγοισηί {ο Π]αδίναίε {πε {πε(πεπογ οἱ 
ΑΡΑΠΙΕΠΙΠΟΠ 8 βἱρῃςδ, Ἠα5 Ὄθειπ αδπα]]γ 
{ποασ]ιέ {ο τεργεβεπί 1η σεπεγα] {πα ϱτοβΏ5 
οἳ {λε Κῑπσ; νηεγεας, πα ἨοπιεΥ Παά ἴπ 
νῖενν, να5 οπ]γ ἰπο απϊείς 5αοςθδδῖοηῃ ΟΓ 
ἔπεπι. ῬοΡρΕ. ᾖἈῬοα]σες ορ]εοί {ο 5 
εἰπ]]α, ἐλλαί Πσ]πῖπς απἆ 5Πον’ ΠεΥΟΣ Ἠαρ- 
Ῥεηπ αέ ἴ]ε Φ4Π16 πιο. ΤΗϊ5, Πούπενετ, 
{ποασἩ ἩΠΟΟΠΙΠΙΟΠ, 15 ποῦ υέποπίέ εχαπι- 
ΡΙε; απά ἴπο τατῖ(γ οἳ {Πο οςςΙΙΤΕΠ6Θ 
τηα]κες ἐς ΟΠΙΘΠ ΠΠΟΥΘ αρρατεπζ. Ἠοτασε 
Ἠα5 α αἰπιί]αν Ρογ{επύ ἵπ Ο. 1. 2.1. οαπι 
φα:ῖς {εγγὶς πῖοὶς ὅο. Ῥεε ασοῦ5δ οπ Απίμο]. 
Τ. ΤΙ. Ρ. 167. Ῥο]ϊας, Οποπι. ΤΙ. 100. 

δ. πτολέμοιο µέγα στόµα. Τῆαί 15. βἶπι- 
Ρ)Υ, πόλεμον, µάχην. Επδία(μῖας οΏδεσνες, 
{λαί {λε ρετῖρηταςίς 15 ΕαοπΡΙΥ εκρτοβδῖνα 
οἱ {πε ἹπδααΡ]ε Γεγοσῖίγ οἳ νναγ. Τ{ οσσαγ5 
Αραϊη ἵπ Ἡ. Τ. 919. Ύ. 9569. Οἴσετο Ἰαδ α 
5ΙΠΙΙ]αΥ εχρτεβδῖοηπ ἵπ Πῖς Ογαβῖοπ ΤΟΥΣ {με 
Ροεί Ατοβίας: ἢ ἑοίῖις δεΙἱ ογε αίφιε Ται- 
οἶδι. ΟΕ ιο ἀετίναίῖοη οἳ ἴπε αά]εσίῖνε 

πευκεδανὸς, ΙποιΥΛΓαῇ, 5ε9 οἩ ΤΠ]. Α. 61. Δ. 
129. ἜΤπε ραταῖρ]ε τεύχων πιπδί Ὄε 16- 
Ρεαίεά ἵπ {Πῖ5 Ππε ἔτοπη ν. 6. 

11. ἀθρήσειε. «πίπιο τἰᾶεγεί. Ῥο Τη ν. 
14. ία γετὺ ἴδοι πααδὲ Ὃο απἀογεδίουά οἳ 
ἸπεπίαΙ Ῥετοερίϊοη. ἍΑχὶδίοξ. Ῥοεί. α. 95. 
κατὰ μεταφορὰν εἴρηται. ἨΠΙί] λε τηαή- 
ΏςΥ 1Π πνμ]οὮ ἔπε ἔννο ατπηῖες5 ἆγε Ἱεγε 16- 
Ῥτεδεπίθα {ο Ἠανε ρα55εἀ {πε πῖσμί, Ἠεγπε 
αρί]γ οοππρατες Ταοἵέξ, ΑπῃΠ. 1. 66. Ίου 
Φε9 ἀἴθεγεα ἱπφμῖες: οι ῥατύατὶ Γεοῖε ερι- 
ϱἱ9, ἴαίο οαπέι αιί ἐγιοὶ 6ΟΠΟΥΕ, 5ιν]εοία οα- 
[ἴμπι ασ τεδι[ίαπίες φα[ίμς οοπιρ[εγεπί; αγριιᾷ 
1ἱοΠΙαΠΟΡ ἐπποαίαί 1ᾳπες, ἴπίεγγιαρία Όουεν, 
αἴφιμε {ρεὶ Ραεεῖπι αἄ[ασεγεπί φα[ῖο, οδεγγατγεπέ 
ἐεπίογίῖς, Ίπδοπιπεν πιαφῖς φμαπι βρεγτϊφί]ες ; 
ἄιιοεπιφαε Τεγγῖὲ ἀἶγα φιμῖε». 

16. προθελύµνουςο. ᾖἈε]μο]. ἐπ᾽ ἀλλή- 
λους, ἢ προῤῥίζους,. Ῥεε οἨ ΤΙ. 1. 507. 

16. ὑψόθ ἐόντι Δι. Ύάἆ «οτεπι; ἵπει- 
βαπᾶο «οτε. ολο]. λείπει τὸ ἀποδυρό- 
µενος. ΟΙ. Ἡ. Β. 112. 5ᾳᾳ. ΗΕΣνΝΕ. Ἠεπορ 
Ασοῖτς ἐταηξ]αίες {1 Ῥα5ξασο ένας, ἵπ 01ο. 
Ταςδο. θερ5ί. ΤΙ. 96. Φοἰπᾶεπς ἀο]οτς {άεπι- 
ἔἶάεπι ἰπίοπεαπι οοπιαπ. ἜΤϊπο Ῥτεροδίῖοπ 
κατὰ ἵ5 απἀετείοοά νη(]ι κῆρ. 

95. δαφοινόν. ἨῬεε οἩ ΤΠ. Β. 908. 
96. µή τι πάθοιε. Ὑε παιδί 5πΡΡΙΥ 

δεδοικότι. 

“τσι αλ) 

ο «ὰ. 
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᾿Αργεῖοι, τοὶ δὴ ἔθεν εἵνεκα πουλὺν ἐφ᾽ ὑγρὴν 

ἼἨλυθον ἐς Τροίην, πόλεμον θρασὺν ὁρμαίνοντες. 
Παρδαλέῃ μὲν πρῶτα µετάφρενον εὐρὺ κάλυψε 
Ποικίλῃ’ αὐτὰρ ἐπὶ στεφάνην κεφαλῇφιν ἀείρας 30 

Θήκατο χαλκείην' δόρυ ὃ’ εἵλετο χειρὶ παχείῃ. 

Ρῆ ὃ ἴμεν ἀνστήσων ὃν ἀδελφεὸν, ὃς µέγα πάντων 
ΛΑ ’ / θ 9 9) ς , δή 

ογείων Όνασσε, Όεος ὁ ως τἰετο ὁῆμῳ. 

Τὸν ὃ εὗρ᾽, ἀμφ᾽ ὦ θή ἔ λὰ ϱ» αμφ ὠὤμοισι τιὔήμενον εντεα καλα» 

Νηϊ παρὰ πρύμνη’ τῷ ὃ ἀσπάσιος γένετ᾽ ἐλθών. 35 

Τὸν πρότερος προσέειπε [οὴν ἀγαθὸς Μενέλαος" 
, ϱ) ϱ 0 - ’ οι Ὢ αι ε ’ 

Τίφ0 οὕτως, ἠθεῖε, κορύσσεαι; ἦ τιν ἑταίρων 
. 2 -- 

Οτρύνεις Τρώεσσιν ἐπίσκοπον; ἀλλὰ µάλ’ αἰνῶς 
(ὸ 9 / ς , 48 ” 

Δεί ω., μη ουτις τοι υποσγχηται τοοξ ΣΡΥΟΥ» 

"Ανδρας δυσµενέας σκοπιαζέµεν οἷος ἐπελθὼν 40 

Νύκτα δὺ ἀμβροσίην' µάλα τις θρασυκάρδιος ἔσται. 

Τὸν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη κρείων ᾿Αγαμέμνων' 
Χρεὼ βουλῆς ἐμὲ καὶ σὲ, Διοτρεφὲς ὦ Μενέλαε, 

Κερδαλέης, ἥτις κεν ἐρύσεται ἠδὲ σαώσει 

᾿)Αργείους καὶ νῆας, ἐπεὶ Διὸς ἐτράπετο φρήν. 46 

Ἑκτορέοις ἄρα μᾶλλον ἐπὶ φρένα θηχ᾽ ἱεροῖσιν' 
Οὐ γάρ πω ἰδόμην, οὐὸ ἔκλυον αὐδήσαντος, 
. Σο , , 1ο» , Ανδρ᾽ ἕνα τοσσάδε µέρμερ᾽ ἐπ᾽ ἤματι µητίσασθαι, 
Ὁσσ᾽ "Εκτωρ ἔῤῥεξε Δὰ φίλος υἷας ᾿Αχαιῶν 

Αὕτως, οὔτε θεᾶς υἱὸς φίλος, οὔτε θεοῖο" 5ο 

Ἔργα ὃ ἔρεξ, ὅσα φημὶ µελησέμεν ᾿Αργείοισι 
Δηθά τε καὶ δολιχόν' τόσα γὰρ κακὰ μήσατ᾽ ᾿Αχαιούς. 

᾽Αλλ) ἴθι νῦν, Αἴαντα καὶ Ιδομενῆα κάλεσσον, 
᾿Ῥίμφα θέων ἐπὶ νῆας' ἐγὼ ὃ ἐπὶ Νέστορα δῖον 
Εἶμι, καὶ ὀτρυνέω ἀνστήμεναι, αἴκ) ἐθέλῃσιν σῦ 
. - - Ελθεῖν ἐς φυλάκων ἱερὸν τέλος, ἠδ ἐπιτεῖλαι. 

Κείνου γάρ κε µάλιστα πυθοίατο' τοῖο γὰρ υἱὸς 

27. ἐφ ὑγρήν. Βεῖ. θάλασσαν. Ί]19 
Β4ΠΙΘ οεἱΙρεῖ οσοι ἵπ ΑΡοϊ. ἘἨ]λοά. 
ΙΥ. 28]. ὑγρῆς τε τραφερῆς τε. Οπ]Ιπι. 
Ἐρίρν. 23. ἐν ὑγρῇ νεκρός. ΑτίδίορΗ. Ὑαβρ. 
418. πολλὰ μὲν ἐν γῇ, πολλὰ δ’ ἐφ᾽ ὑγρᾷ. 
50 35ο ἵπ ]μαίῖπ γιαγο ΟΥ «ΦΟΥ 18 8ΟΠΠΘ- 
Όπιες οπηϊέέοᾶ, Ὑγσ. Αρη. Τ. 9. ἱεγγὶς ]ασίαίιις 
αἱ α[ίο; Βο. ππαγὶ. Υ ΤΠ. 679. Πποίι εριπια- 
ναπέ οῶγιῖα οςπο: ἈΊετο Βουνί 5αβΡΙϊθΒ 
πιαρία. Ῥθε Βοβ, ἘΠΡ8. αγ. Ρ. 119. Μαιέ, 
αν. απ. ξ 129. ΟΕ {ιο σεπεγα] αρρΙϊσαθῖοι 
οἳ ἴλο πνονά ὑγρὸς, 8εε ΗΙεςε]ίπς ον Τ1εο- 
επΙ(Ἡ5, ΡΡ. 28, 29. 

90. στεφάνην. 66 οἩ ΤΠ. Η. 19. 
37. ἠθεῖε. Θεε οἩ ΤΠ]. 7. 518. 
44. ἥτις κεν ἐρύσεται. ΟΙ ιο 5ο οἳ 

Πιο ρατᾶσο]ο κε ση] {λε Γαέατο ΙπάϊσμΗνα, 
6ος οἩ ΤΙ. Α. 199: οἳ πε ε]]ρεῖς ἵπ {ια 
Ῥτεσθάϊηρ πο, οἩ Π. 1.76: απά οἳ {με α- 
1εοείνε κερδάλεος, οἨ. 1]. Α. 149. ῥῬε]ο]. 
κερδαλέης' συνετῆς, ὠφελίμου, ἢ πανούρ- 
γου. 

40. ἐτράπετο. «μίαία εδ; Ῥτοροεχσ]γ, 
πίαἳΐ ςε. 

69, δολιχόν. Ῥεῖ. χρόνον, 38 ἵπ ΤΠ. Ἱ. 
415. 

56. φυλάκων τέλος. Ῥε6 οἩ ΤΙ. Η. 980. 
πο ερῖί]εί ἱερὸς αἰρηϊπες ποίμῖης πιογα 
λατ οπἰπιῖις; 38 1π ΤΠ. Σ. ὅ04. Ω. 681. ΊΤπ 
α Ἠ]ς ΠΙΠΠΕΣ 16 βοππεβῖπηες Ιπιρ]θς σγεαί, 
επίγαογάϊπαγη; 8 ἵπ Ἡ. Π. 407. ἰχθὺς 
ἱερός. 

αν, 
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Σημαίνει φυλάκεσσι, καὶ Ἰδομενῆος ὁπάων 
Μηριόνης' τοῖσι γὰρ ἐπετράπομέν γε µάλιστα 

Τὸν ὃ ἡμείβετ' ἔπειτα [βοὴν ἀγαθὸς Μενέλαος" 60 

Πῶς γάρ µοι µύθῳ ἐπιτέλλεαι ἠδὲ κελεύεις : 
Αὖθι µένω μετὰ τοῖσι, δεδεγµένος εἰσόκεν ἔλθῃς, 
ττ. ῃ, οσο 9 3 οι ῃ Ηὲ θέω µετά σ᾿ αὗτις, ἐπὴν εὖ τοῖς ἐπιτείλω: 

π οι , »’ . ο, δ) , ο 
Τὸν ὃ) αὖτε προσέειπεν ἄναξ ἀνδρῶν ᾿Αγαμέμνων 

Αὖθι µένειν, µή πως ἁβροτάξομεν ἀλλήλοιϊν 605 

᾿Ερχομένω! πολλαὶ γὰρ ἀνὰ στρατόν εἰσι κέλευθοι. 

Φθέγγεο ὃ᾽, ᾗ κεν ἴησθα, καὶ ἐγρήγορθαι ἄνωχθι, 

Πατρόθεν ἐκ γενεῖς ὀνομάζων ἄνδρα ἕκαστον, 

Πάντας κυδαίνων' μὴ δὲ µεγαλίζεο θυµῳῷ, 

᾽Αλλὰ καὶ αὐτοί περ πονεώµεθα ὧδέ που ἄμμι 70 

Ζεὺς ἐπὶ γεινομένοισιν ἵει κακότητα [ῥαρείαν. 

Ὃς εἰπὼν ἀπέπεμπεν ἀδελφεὺν, εὖ ἐπιτείλας" 
ον ΔΑ - ) 2) Ν τ, / -- 

Αυταρ ὃ βη ϱ΄ ἰέναι µετᾶ Ἀέστορα, ποιµενα λαῶν. 
9 1] - / / Δ λ. ’ 

Τὸν ὃ᾽ εὗρε παρά τε κλισίῃ καὶ νηϊ μελαίνῃ 
Εὐνῇ ἐνὶ µαλακῇ" παρὰ ὃ ἔντεα ποικίλα κεῖτο, 75 

᾿Ασπὶς, καὶ δύο δοῦρε, φαεινή τε τρυφάλεια" 
ΤΙὰ δὲ Ν - ’ λ ας ὧεοα τς 9 

ἂρ δὲ ζωστὴρ κεῖτο παναίολος, ᾧ ϱ᾽ ὁ γεραιὸς 

Ζώννυθ», ὅτ᾽ ἐς πόλεμον φθισήνορα θωρήσσοιτο, 
9 / αν. 5 ση . 9 .., , . . - 

Λαὸν ἄγων επεὶ οὐ µεν επέτρεπε γηῆραϊ λυγρῳ. 

᾿Ορθωθεὶς ὃ ἄρ᾽ ἐπ᾽ ἀγκῶνος, κεφαλὴν ἐπαείρας, 80 

᾿Ατρείδην προσέειπε, καὶ ἐξερεείνετο µύθῳ' 
τ -- . - 

Τίς ὃ) οὗτος κατὰ νῆας ἀνὰ στρατὸν ἔρχεαι οἷος 
Νύκτα δι ὀρφναίην, ὅτε ϐ 
Ἠέ τιν) οὐρήων διζήµενος, 

59. ἐπετράπομεν. Βεῖ]. σηµαίνειν φυλά- 
κεσσι. Ῥε]μο]. ἐξουσίαν δεδώκαµεν. 

61. πῶς γάρ µοι κ.τ.λ. Ποιο {μεπ, ὅ-ο. 
Τή5 ἵ5 πε ε)Πρίῖο αβε οἱ {πε ρατίε]ο γὰρ, 
ν/μ]ο] παΥ Ῥε εα5ῖ]γ 5αρρ]εᾶ. Ὀεε οἳ ΤΙ. 
Α. 199. Τη λε {ο]]οννίησ πε {πε 8εη5ε 
του αῖγες ἤ κελεύεις ὡς {ο Ώε τερεαίαεᾶ. Τῃπ 
ν. 69. νε γεν)ρ ἐπιτέλλω ἵ5 αδεᾶ αἈεο]αίε]γ, 
35 αἱ5ο Ιπ ν. 6θ, «άρτα. Τ]ο 8επ5ο ἵπ Ῥοί] 
ΙΠΡίΑΠςΕΕ 15 γεαᾶ]]γ σοπιρ]είεᾶ. 

65. µή πως ἀβροτάξομεν. 
αδίγαη. 9εε οἩ ΤΙ. Β. 257. 

66. κέλευθοι. εε οἨ ΠΠ. Α. 912. 
68. πατρόθεν ἐκ γενεῆς κ.τ.λ. 368 ΟΠ 

Ἡ. 3. 405.. Τμας Έπασγά. ΥΠ. 69. ὁ δὲ 
Νικίας, ὑπὸ τῶν παρόντων ἐεπεπληγμέ- 
νος, τῶν τριηράρχων ἕνα ἕκαστον ἀνεκά- 
λει, πατρόθεν τε ἐπονομάζων, καὶ αὐτοὺς 
ὀνομαστὶ, κ.τ.λ. ἈῬεθ αἱ5δο Παπ. Υ. Η. 
ΥΙ. 9. απὰ ἴπε Ιπίετρρ. αἆ Ίος. 

ΤΙ. ἐπὶ γεινομένοισιν ἵει. Α ἰπιθβῖς {οΥ 
ἐφίε. πο ραν[ιαῖρ]ε, νἨ]εΙ οουι]ά δε 

1,εδί Ἱωο ο 

᾿ εὔδουσι [βροτοὶ ἄλλοι; 
μῃ ο των, 
1 τιν ἑεταιρων» 

ἐαης]αίεά, εἶπσε ιό αγε ΟΥ, 1.6. 35 πιογία]ς, 
5 ῬεειΠαγ]γ οκρτεβδῖνο, απά Ἱηθιπιαίος α 
Ῥοψγεχ{α] ποίῖνο Τοπ {πε Ἱπ]αποβοῃ 1π γ. 
69. μὴ µεγαλίζεσθαι, ποί {ο Φε]ιανε αγγο- 
σαπίζη. Ἠον. Φαε, Τ. 9. 68. ΙΙΙ εἶπα ΠιαΦπο 
Ε΄ α ζαδογο ἀραλέ ππογίαζϊθι», 

84. ἠέ τιν οὐρήων διζήµενος. 16 Ἠη8 
Ῥθεπ {ΠοαρΗέ ναί Νεξίογ αδ]κ5 (]χ]5 απεδίῖοπ 
ἹροηἨ {λε αοσοαπέ οἱ Ἠῖ5 5οπ Τηταβδγτηεάες, 
ψ/ο οοπππαπάεά {Πε ρατά ναί πΙρΠέ. Ἠε 
866Π15 {ο Ῥε πΠάεΓ 6ΟΠ1Ι6 αρρτεΠεηδίοπ ]εδί 
Ἡε φ]ιοι]ά Ώανε τεπη] θεά ἔἶιε νγαίοΠ. Απά 
16 ΏΙαΥ 45ο ο σαί]λεγεά {τοπι ἴε Ῥαβρασα, 
Ειαῦ 1η οδο πες {Πε 5ο οἱ {πα νναίσ]- 
νιοτά 1να5 ΙΠΚΠΟΝΠ, Ῥεσααξε ἨΝεδίου 18 
οὐ]σεά {ο οτοννά 5ενετα] ᾳπεξΒοπς {οσείμες, 
Ῥεΐογε Ἡε σαπ Ίεατῃ νγ]εί]ευ ΑΡΑΠΙΕΠΙΠΟΠ 
Ῥο α Επεπᾶά ΟΥ απ ΕΠΕΠΙΥ. ΤΠε βΠογίηοςς 
οἱ ἔπε ᾳαεβίίοη5 ασγεες αἀπαῖγαβ]γ νι Όνε 
οσσᾶδίοἩ. Ρο υνΠΙσ] 6Ίχεγ νγετε πηβάο: Ιξ 
Ῥεϊης πεσοβεαχγ (παί Νεδίου 5]ιοι]ά Ῥε ἵτῃ- 
πιθᾶΙα{εΙγ Ἱπ[ογηχεᾶ γν]λο νε νγας ἐλαξ ρας5εά - 



ΟΜΗΡΟΥ ἸΔΙΑΔΟΣ κ’ 

Φθέγγεο, μηδ ἀκέων ἐπ᾽ ἔμ ἔρχεο' τίπτε δέ σε χρεώ; 
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86 

Τὸν ὃ ἡμείβετ᾽ ἔπειτα ἄναξ ἀνδρῶν ᾿Αγαμέμνων' 
Ὦ Νέστορ Νηλπϊάδη, µέγα κῦδος ᾿Αχαιῶν, 

Γνώσεαι ᾿Ατρείδην ᾿Αγαμέμνονα, τὸν περὶ πάντων 
Ζεὺς ἐνέηκε πόνοισι διαμπερὲς, εἰσόκ) ἀὐτμὴ 

ἛἜν στήθεσσι µένῃ, καί µοι φίλα γούνατ᾽ ὀρώρῃ. 90 

Πλάζομαι ὦδ, ἐπεὶ οὔ µοι ἐπ᾽ ὄμμασι νήδυµος ὕπνος 
Ἱζάνει, ἀλλὰ µέλει πόλεμος καὶ κἠδε ᾿Αχαιῶν. 

Αἰνῶς γὰρ Δαναῶν πέρι δείδια, οὐδέ µοι ἦτορ 
"Εμπεδον, ἀλλ᾽ ἀλαλύκτημαι' κραδίη δέ µοι ἔξω 
Στηθέων ἐκθρώσκει, τροµέει ὃ ὕπο φαίδιµα γυῖα. 05 

᾽Αλλ) εἴτι ὀραίνεις, ἐπεὶ οὐδέ σέ γ ὕπνος ἱκάνει, 

Δεῦρ᾽ ἐς τοὺς φύλακας καταβείοµεν, ὄφρα ἴδωμεν, 
Μή τοι μὲν καµάτῳ ἀδδηκότες ἠδὲ καὶ ὕπνῳ 

Κοιμήσωνται, ἀτὰρ φυλακῆς ἐπὶ πάγχυ λάθωνται' 
Δυσμενέες ὃ ἄνδρες σχεδὸν εἴαται, οὐδέ τι ἴδμεν 100 

/ 9 Ν / / / θ 

Μή πως καὶ διὰ νύκτα µενοινῄῆσωσι μάχεσῦαι. 

Ἀ]οησ ἴπο ορ τ---ἵξ α ΒΡΥ, ἐ]αί Ἰο ππ]ρ]Ώ6 
βίαπά προπ Ἠ]5 σατά---ἴξ αι {τιεπᾶ, ἐμαί Ίο 
πηϊσηέ ποῦ οα15ο 4Π Α]4ΥΠΙ {0 Ῥο ρῖνεπ {ο 
{πο αΥΠΑΥ, ὮΥ τηπ]ΗΡ]ΙγΊης 4ποδίΙοπς. ῬΟΡΕ; 
Ίνοπα Επρβίαίμίας. Τ]εγο 56εΠ15, Ιπάθεά, {ο 
Ῥανε Ῥεεπ α σεπενα] ἀεβοίεπογ ἵπ έῑε ατί 
οἳ ναχ, ἀατῖης {λε Ἠετοῖς ασε, νΠ(λ χθβρεούῦ 
{ο ἴἶα ΠΙΑΠΠΕΣ οἳ Ῥοβίϊπςσ βεη{ϊπε]5, απά 
Ἱεερίης υναίοἩ. ΑΙίλοισῃ α Ῥοβδύ ν/α5 δεί 
1π 1η] ἆαπσετοι5 οχἰγεπηΙ(γ, απά α ραατᾶ, 
ππά εν {νε ἀῑγεσίίοη οἱ ἔννο ο/Ώπσςγς5 οἱ Ἠ]ρ] 
παρι{α{ΊοἩ, Ἠαά Ῥθεπ βδε]οσοίεά τοπ {πο 
ΒΣΠΙΥ, 8041]] ΑΡΑΠΙΕΠΙΠΟΠ εχΡρτθβςθΒ Π5 σοη- 
οεσῃ π ν. 99. ]εδί {Πεγ Ἰαᾶ {41]εΏ α5]εερ οἩ 
ἀπαίγ. Απά νιεπ ὨΏ]οππεά ἶ5 τεργεδεπίεά 
35 »Ιεερῖπρ οἩη Ἰή5 ΑΣΠΙΡ ποια έῑε {εηί, 1 
ν. 151, έλεγε 15 πο ππεπ{ίοη οἱ ΑΠΥ πατάς 
Ῥαέ α]] Ἠ]5 βο]άϊετ5 ατα αβ]θερ ατοππά ἨΗΠῃ, 
Ἠεπορ {πε εαχρτῖδο οἳ Ἐμεβας, η ἴα επ 
οΕ {πε Ῥοο]ς, πΥΠῖο αβοτᾶς απ΄ Ἱηδίαπσο ος 
πο ἆαπρεχβ {ο νΠ]ε] {Πεγ Ἱνετο εχροβεᾶ 
ἔποπα ἐπεῖχ πορ]εοί οἳ νναἰολ]πρ. Όεε ΛΓίί- 
γα Πε. οἳ ἄπτεσοε, νο]. 1. Ρ. 165 ; αἶδο 
ΟΠ νν. 182. 418. πίτα. Ειδίαίμῖας, Ἠε- 
ΘΥΟΠΙΗΒ, ἴπο Ῥεμο]αςί, απᾶ οἴλετς, 51ρ- 
Ῥο8ο ἐ]ιαί οὐρήων ἵ5δ Ἠεγε αθεᾷ Ιπ {ια 8επ5ο 
οἱ φυλάκω», εοποαϊνΊηρ 1ὲ αΏδατά ναί Αση- 
ΤΙΘΙΙΠΟΠ5 6ΟΠΟΘΥΠ 5Ποι]ά Ῥε ασ] ρα{εᾶ {ο 
Ἀ ΒΕ8ΤΟἨ ΤΟΥ α πια] ἐλαί Ἠαά 6οπε αδίΓαγ. 
Ὁοπιρατε, Ἠον/ενοΥ, 04. Φ. 22. Η. ἵπ Μενο, 
191. Υπερ. Έπ. ΥΠ. 919. 544. 1μα]κε χὶν. 
6. ΟΕ Ώιε εἰ]ιραῖς ἵπ έιο Γο]]οννίπσ Ἰπο, 5ε8 
οἩ. Π. 1. 76. 

88. γνώσεαι. Ἐον γνῶθι. Ἐπίιτο {ου 
Ἰπιρεγαίνε. Ῥεο Μαΐΐ. ἄτ. αγ. δ δΙΙ. δ. 
ος Β, ετε Βορ]. Από. 84. 15 ἱποοχτεοί]γ 
αἀάπσεά, ΌὉοπιρατο ποίθ ἴπ Ἴοο. Ῥεηπί. απ. 
Ῥ. 219. Τε Ιάἱοπα 18 γ6ΣΥ 6ΟΠΙΠΙΟΗ ΙΠ ἴ]α 

ἨΝευν Γεείαπιεπό. ἹΜαίί. ν. 48. ἔσεσθε οὖν 
ὑμεῖς τέλειοι. ο αἱβο Ιῃ απ: Ὑπνς. 9Π. 
1Ι. 64δ. γε[ζΥΕ ΕΊΦΟ Ίιωο εἰ πιπίτις ἐδίς 
2 εἰἰάΩ «φεπιίογη. Οσο. Ἐρὶςί. Ἐαπι. Υ. 19. 
Τι ἴπίεγεα ποπ οεβαδῖς, αἱ εα, θα Ἰαῦες 
ἠπεὐζιία, εγροζϊσβ, ποβφιιόο ἀῑίφε. ΎΤαἴο. 
Ἠοταί. Ερϊεί. Ι. 18. 96. Γπίον συποία 1εγεν, 
αἱ Ρεγοιιποίαῦεγε ἀοσίον. Φεοθ ΨΙΡεχ, Ρ. 1555 
απά 35ο οἩ ΤΠ, Γ. 105, 

94. ἀλαλύκτημαι. ῥῬεμο]. τεθορόβηµαι, 
ἠπόρημαι. Τ]ο αἱρπίβεαίῖοη οἱ πε γενΏ 18 
Ἀ]γοιᾶγ εχρτγεβδεά Ιπ ἴπα γογάβ οὐδέ µοι 
ἧτορ ἔμπεδον, βεῖ. ἔστι. : Οἴεετο, αἴἴεν 
οἶμπρ {ια ραββασε ἵπ Ἐρϊςί, Λίο, Χ. αἀάβ: 
Ίο 8η, ὕπφιιαπι, ποἰλέ ογεζῖς, Πιεπέϊς οοτ- 

08. 
90. εἴ τι δραίνεις. δϊφμϊᾶ αφογε οἱ. Το 

νετῷ δραίνω 15 {ογππεὰ {Τοπ1 ὁράω, 38 βαί- 
γω ποπ βάω. 

98. µή τοι μὲν καµάτῳ κ.τ.λ. ε- 
ἴλεν 1λέεή απο αεεορ. Τλμο φαρ]ιποαίῖνε ἴ5 
{πεαπεΠ{]γ αδεά 45 α Ῥτεβοπί Ιπά]οπῖνα 
αἴίετ μὴ, ωλα]εν. Βορῃ. ῬΗΙ]. 90. ὅρα, 
καθ ὕπνον μὴ κατακλιθεὶς κυρῇ. Τη ραβδί 
αοΏΙοηΠΒ {πε ορίαίῖνο 15 αβεά α5 ἵπ 04. ὅ. 
994. Ῥεε Μαι. αν. 6. ξ 617. Τ]ε ραγ- 
Ποῖρ]ε ἀδδηκότες ἵδ πιοβί ΡτοβαΡ]γ ἔποπι 
Ώνε νεχῦ ἄδω, εαΐΐο, νι ιο ὃ ἀοιρ]οᾶ, α5 
ἄδδην, ἵπ Τ. Ἑ. 208. Ο]ατ]κο απᾶ οέ]ενς Τεπ- 
ἀατ 1 /αέϊφαξί, ἔγοπα ἄδω, οοη!τ. {ου ἀήδω, πιο- 
Μεβίε ἐγασίο, ΟΥ ἐγασίου ; ἵπ νπῖσ]ι οαδε {]ε ἁτι- 
ΡΙΙοα{1οἨ 19 ΠΠΠΘΟΕΒΕΑΣΥ, 38 {1ο οομίγασίοᾶ 
5γ1]αΡ]ε 15 παίιιτα]]γ ]οης. Πε ΓΟΥΠΙΘΓ Πιθ- 
Όιος ἵ5 Ῥτοίεταβ]θ. Όοππρατε ΠΠ. Λ. 87. 88. 
Τ]ιο ννογά 16 αρρ]εᾶ, ἵπ α ἀοιρ]ο 86Π56, 
0 καµάτῳ απἀ ὕπνῳ τεβροοβνε]γ. 8ο 
Ἠον. 0. ΤΠ. 4. 11. Ἰμάο [αἱσαίωπιφις 
5071. 
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Τὸν δ' ἡμείβετ ἔπειτα Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ' 

᾿Ατρείδη κύδιστε, ἄναξ ἀνδρῶν, ᾿Αγαμέμνον, 
ια. θὴ σ ’ / , Ν 

Ου θην Έκτορι πάντα νοήµατα µητιέτα Ζεὺς 

Ἐκτελέει, ὅσα πού νυν ἐέλπεται' ἀλλά µιν οἵω 
ἡ 

Κήδεσι µοχθήσειν καὶ πλείοσιν, εἴ κεν ᾿Αχιλλεὺς 

ἛἜκ χόλου ἀργαλέοιο µεταστρέψῃ φίλον ἧτορ. 
Σοἳ δὲ µάλ᾽ ἕψομ᾽ ἐγώ' προτὶ ὃ αὖ καὶ ἐγείρομεν 
Ἠμὲν Τυδείδην δουρικλυτὸν, ἠδ ᾿Οδυσῇῖα, 

Ἠδ' Αἴαντα ταχὺν, καὶ Φυλέος ἄλκιμον υἱόν. 

᾽Αλλ) εἴτις καὶ τούσδε µετοιχόµενος καλέσειεν» 
᾽Αντίθεόν τ᾽ Αἴαντα, καὶ Ιδομενῆα ἄνακτα" 
πῶῷ Ν -- ” ες / δὲ {λ) . / 

ὤν γὰρ νΏες ἔασιν ἑκαστάτω, οὐδὲ µάλ’ ἐγγύς. 

᾽Αλλὰ φίλον περ ἐόντα καὶ αἰδοῖον Μενέλαον 
Νεικέσω, εἴπερ µοι νεµεσήσεαι, οὐὸ ἐπικεύσω, 

Ὡς εὔδει, σοὶ ὃ οἴψ ἐπέτρεψε πονέεσθαι. 
- ε) - 

Νῦν ὄφελε κατὰ πάντας ἀριστῆας πονέεσθαι 

Λισσόμενος' χρειὼ γὰρ ἱκάνεται οὐκέτ᾽ ἀνεκτός. 
ΔΝ δ) στ / / » ὃ - ο) ’ 5 

Τὸν ὃ) αὗτε προσέειπεν ἄναξ ἀνδρῶν ᾽Αγαμέμνων 
- / Πλλ / ν ϱ) / θ ”/ . 
Ὦ γέρον, ἄλλοτε μέν σε καὶ αἰτιάασθαι ἄνωγα 

/ - 

Πολλάκι γὰρ μεθιεῖ τε, καὶ οὐκ ἐθέλει πονέεσθαι, 
ου 9. »! | Ὁ δι ΄ 

ὔτ᾽ ὄκνῳ εἴκων, οὔτ᾽ ἀφραδίῃσι νόοιο, 
ἸΑλλ’ ἐμέ τ’ εἰ / ασ πα δέ κια ρα, 
Αλλ᾽ ἐμέ τ’ εἰσορόων, καὶ ἐμὴν ποτιδέγµενος ὁρμήν 

- {12 

Νῦν ὃ) ἐμέο πρότερος µάλ ἐπέγρετο, καί µοι ἐπέστη. 
Τὸ νι ΕΝ / λή ε ων Ν λα 
ὃν μὲν ἐγὼ προέηκα καλήμεναι, οὓς σὺ µεταλλᾷς. 

3 .» 3 ΄ ή 

Αλλ᾽ ἴομεν' κείνους δὲ κιχησόµεθα πρὸ πυλάων 
2 ή . 6 / α) / 3 ’ 

Εν φυλάκεσσ” ἵνα γάρ σφιν ἐπέφραδον ἠἡγερέεσθαι. 
Ἱ) δ. / 

Τὸν δ) ἡμείβετ' ἔπειτα Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ' 
ϱ/ .”/ [ιά / ε) » }ὁ ’ 

Οὕτως οὔτις οἱ νεµεσήσεται οὐὸδ ἀπιθήσει 
2 ’ ϱ / πλ μι / Αα. ’ 
Αργείων, ὅτε κέν τιν ἐποτρύνῃ καὶ ἀνώγῃ. 

Ὀ] .) ΔΝ 3 ὃ 9 ηθ - Ὡς εἰπὼν ἔνδυνε περὶ στήθεσσι χιτῶνα, 

Ποσσὶ ὃ᾽ ὑπὸ λιπαροῖσιν ἐδήσατο καλὰ πέδιλα, 
2 9 ὰ ” λ - / ’ Αμφὶ ὃ ἄρα χλαῖναν περονήσατο φοινικόεσσαν, 

- »/ 

Διπλῆν. ἐκταδίην, οὔλη ὃ ἐπενήνοθε λάχνη' 
η) ή ε) κ. - 

Εἴλετο ὃ ἄλκιμον ἔγχος ἀκαχμένον ὀξέὶ χαλκῳ' 
Ρῆ ὃ’ ἰέναι κατὰ νῆας ᾿Αχαιῶν χαλκοχιτώνων. 

- -- Δ -- » 

Πρῶτον ἔπειτ᾽ ᾿Οδυσῆα, Διά μῆτιν ἀτάλαντον, 

105 

ἄλλους, 

10 

115 

120 

1256 

190 

1956 

111. ἀλλ᾽ εἴ τις κ.τ.λ. Αἲ ἴπο επᾶ οἳ 
Επ] οἶαιδε {]ιογο 15 απ αροβιορεδίς5, ΠΙΟ] 
πηιθὺ Ῥο 5αρρ]εά, α ἵπ ΤΠ]. Α, 195, Ὁγ {με 
πογάς καλῶς ἂν ἔχοι. 

190. αἰτιάασθαι. Φα. αὐτόν. 
127. ΤΠε ρατίσ]ο ἵνα 8 Ἱενα επιρ]ογεᾶ, 

φοπιοπυηαξ υπαβα]1γ, Ιηδίεαᾶ οἳ ἐκεῖ, {]εγα. 
ΒῬατπος Ἠας α αγ. Ποοῖ Ὦγ ννῖοἩ ἐπί 

5οΠ56 πΙαΥ Ῥο αγο]ἀεᾶ : ἐν φυλάκεσσι», ἵνα 
σφιν ἐ. ή. 

194. ἐπενήνοθε. Ὀ66οἨ ΠΠ. Β. 219. Τῆ15 
Ίοπς τοῦε, νΙπάῖπςσ {ἔνῖσε τοιπᾶ {με Ῥοάγ, 
απᾶ τεποµ]πσ {ο λε απ]ΚΙ65, να5 Πεά {ος 
ΔΏ ασεᾶ π]απ Ἠ] ἨΝερίος, εχροβδῖηςσ Ηϊπι- 
5ε]{ {ο {πο πὶσἡέ. 
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Εξ ὕπνου ἀνέγειρε Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ 

Φθεγξάµενος' τὸν ὃ αἶψα περὶ φρένας ἤλυθ) ἰωὴ, 

Ἐκ ὃ ἦλθε κλισίης, καί σφεας πρὸς μῦθον ἔειπε" 

Τίφθ᾽ οὕτω κατὰ νῆας ἀνὰ στρατὸν οἷοι ἆλᾶασθε 

Νύκτα δι ἀμβροσίην; ὅ τι δὴ χρειὼ τόσον ἵκει; 

Τὸν ὃ ἡμείβετ᾽ ἔπειτα Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ" 

Διογενὲς Δαερτιάδη, πολυµήχαν ᾿Οδυσσεῦ, 

Μὴ νεµέσα" τοῖον γὰρ ἄχος βεβίηκεν ᾿Αχαιούς' 
᾽Αλλ) ἔπευ, ὄφρα καὶ ἄλλον ἐγείρομεν, ὅν τ᾿ ἐπέοικε 
Βουλὰς [βουλεύειν, ἢ φευγέµεν;, ἠὲ µάχεσθαι. 
Ὃς φάθ᾽ ὁ δὲ κλισίηνδε κιὼν πολύµητις ᾿Οδυσσεὺς 

Ποικίλον ἀμφ᾽ ὤμοισι σάκος θέτο, βῆ δὲ μετ) αὐτούς. 

511 

140 

145 

Βὰν ὃ ἐπὶ Τυδείδην Διομήδεα' τὸν ὃ ἐκίχανον 150 

᾿Εκτὸς ἀπὸ κλισίης σὺν τεύχεσιν' ἀμφὶ ὃ ἑταῖροι 

Εὖδον, ὑπὸ κρασὶ ὃ ἔχον ἀσπίδας, ἔγχεα δέ σφιν 
0ρθ’ ἐπὶ σαυρωτῆρος ἐλήλατο' τῆλε δὲ χαλκὸς 

Δάμφ', ὥστε στεροπὴ πατρὸς Διός αὐτὰρ ὅγ ἥρως 

Εὖδ’ ὑπὸ ὃ’ ἔστρωτο ῥινὸν [οὺς ἀγραύλοιο" 155 
” ΔΝ ζ 9 /΄ ή ή ΄ 

Αὐταρ υπὸ κράτεσφι τάπης τετάνυστο φαεινός. 
Ν 9 » / / ς η ’ 

Τον παρστας ἀνέγειρε Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ, 
Δ Ν / 3/ / / ο λα. ο 

Λὰξ ποδὶ κινησας, Οτρυνέ τε, νείκεσετ ἄντην 
3’ ῃ αλ ο ϱ 2 - 
Ἐγρεο, Τυδέος νιε' τί πάννυχον υπνον αωτεῖς» 

Οὐκ ἀἄῑἴεις, ὡς Τρῶες ἐπὶ θρωσµῳ πεδίοιο 160 
ο ” - »ἡ 2 34/ - .. 

Ἐΐαται ἄγχι νεῶν, ὀλίγος ὃ ἔτι χῶρος ἐρύκει 5 

ὋὪς φάθ” ὃ δ᾽ ἐξ ὕπνοιο µάλα κραιπνῶς ἀνόρουσε, 

Καί µιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα’ 
/ λ 3 νν ”, Ν ο ΄ ” λή 

Σχέτλιος ἐσσὶ, γεραιέ' σὺ μὲν πόνου οὕποτε λήγεις. 

159. ὄρθ) ἐλήλατο. ῥῬο]ο]. ἐπεπήγει, 
ἵστατο εἰς τὴν γῆν. Ἆεε ον Ἱ]. Ὁ. 156. 
ΤΈ]ε σαυρωτὴρ 18 8αρροβεά ὮΥ 8οπΠ1θ {ο Ὦα 
ία ΒαΠ1θ ΙΙ {Πο αἰχμὴ, ο λεαᾷ οἱ ια 
Ξρεαν; Ῥαΐ 16 Ποι]ά τα(ηεν αΡΡρεασ {ο Ῥο 
Αα 5ΠΑΥΡ βρίκο Εχεά Ιπίο {μα οπὰ οἳ ἴ]ο 
ΝΥΘΑΡΟΠ, ΤΟΥ {Πο Ῥάχροβδθ οἱ Εχ]ησ Ιπίο ια 
βτουπᾶ. Ῥομο]. ΥΠ]. σαυρωτήρ ἐστι τὸ 
ἀπολῆγον µέρος τοῦ δόρατος, ὅπερ ἀντι- 
κεῖται τῇ αἰχμῃ, ὃν καὶ οὐρίαχον καλοῦ- 
σιν. ΈῬορε οοπιραΥΘΡ {μὶ5 ἀθεδογιρίίοτ οἱ 
Ῥ]οπιεά βἱεερίηςσ οἩ Ηῖδ αΡΠΙΒ, ΥΠ 5 
εο]άϊενς αροιῦ Ἠήπη, απ {πε 8Ροαχς βίϊο]ίπσ 
1π {ἐπο στουπά, νη( ἐλαί οἱ βαα] 1π 1 Ῥαπῃ. 
ΧχΧνΙ. Ἰ. 

166. Ἠεγπο ιπάετβίαπάς ῥινὸν Ἱπ ἴλε 
ποσιβα{Ίνε, βαραιά. κατά. Βαΐ ἴπο πεαίες 
ῥινὸν γναβ 41ο 1 πφθ, ννἨίο]ι ἔπε οοΠβίγαο- 
{ῑοἨ. 8ΒΕ6ΠΊ5 {ο τοιῖνθ. ἙἘταπο]ς, Απα]οςῦ, 
ΤΙ. 259. δοιῶν ῥινὰ καπρῶν λάσια. ὮἈ6- 

: βἶά65, ἴπο 84116 οοπβίγαοθοη ἵπ ἴΠθ ποχέ 
Ἠπε Ἠας τάπης ἵηπ ιο ποπιϊπα(1νθ. 

168. λὰξ ποδὶ κινήσας. ὮῥἈαῖ. αὐτόν. 
ΠΜουίπφ ᾖΐπι ὂψ ία ]οοί τοι ]ὶς ἐοε. Θεε 
οἩ ΠΠ. Ε. 690. ΈΤ]νας λὰξ τείες {ο Νεδίον, 
ποδὶ ο Ὠϊοπιεά. 

159. ὕπνον ἀωτεῖς. Βοπιθ ΥΘΠάἀΘΥ, ϱοΠΙ- 
2ηίπι ἀεοογρῖς, Ἱ. Θ. διαπἰίε ἀογηιῖς. Θο Υ115. 
Απ. 1Υ. 666. (αγγεδαί 80ΠΙΟ. Τ]ε νειβ 
16 {5 βαϊά {ο ο ἀθεγ]νεά {ΤΟΠ ἄωτος. Θεθ 
οἩ ΤΙ. 1. 6567. Οὔιετβ, Ποννενεν, τορατὰ 1έ 
ΠΙΕΤΕΙΥ α5 αποίπον {οχπι οἱ ἄειν, ερίγαγε. 

160. ἐπὶ θρωσμῷ πεδίοιο. Οη ἴ]ε ΠἱφιοΥ 
Ζαγί ο) έ]ιε ρἰαΐπ. Ἔ]ε ννοτά θρωσμὸς »ὶς- 
ΗΙΠΕΒ απ επιίπεπος, Γνοπη θρώσκειν, {ο ἴεαρ; 
απά {πο 8ραςο Ἠεγο Ἱπίεπάθά ΒεθΠ5 {ο 
Ῥο α Ῥίοσο οἳ Ἠϊσα στουπά ἵπ {ποπ οἱ 
ΤΈτου, στά πα]]γ ἀεδοσπάϊηπς {ο {ο ἄτεοίαι 
οσα. 

164. σχέτλιος. 3686 οἩ ΤΙ. Β.119. Τ]ε 
πογά ἀμήχανος Ἠ88 πεατ]γ {ο Β4Π1Θ 56Ώ56 
η ν. 107. ΟΕ ιο οοπβίγιοβοη ἴη ν. 166, 
566 οἩ ΙΙ. 7, 452. 



912 
3. 

/ η - 
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165 
} / 

Οἵ κεν ἔπειτα ἕκαστον ἐγείρειαν [βασιλήων, 
΄ 

Πάντη ἐποιχόμενοι; σὺ ὃ ἀμήχανος ἐσσὶ, γεραιέ. 
ΔΝ η) - 

Τὸν δ) αὗτε προσέειπε Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ" 
- [ή Μ - 

Ναὶ δὴ ταῦτά γε πάντα, φίλος, κατὰ μοῖραν ἔειπες" 

Εἰσὶν μέν µοι παῖδες ἀμύμονες, εἰσὶ δὲ λαοὶ 170 

Καὶ πολέες, τῶν κέν τις ἐποιχόμενος καλέσειεν. 

᾽Αλλὰ µάλα µεγάλη χρειὼ βεβίηκεν ᾿Αχαιούς' 

Νῦν γὰρ δὴ πάντεσσιν ἐπὶ ξυροῦ ἵσταται ἀκμῆς 
᾿Ἡ µάλα λυγρὸς ὄλεθρος ᾽Αχαιοῖς, ἠὲ [βιῶναι. 

᾽Αλλ) ἴθι νῦν, Αἴαντα ταχὺν καὶ Φυλέος υἱὸν 175 
”/! 9 9 ώ 9 ’ .”/! Ἡ ΄ 

Ανστησονι-- σὺ γαρ εσσὶ νεώτερος;-- εἴ µ ἐλεαίρεις. 
ΑΝ / Ν 

ὋὪς φάθ᾽ ὃ ὃ) ἀμφ) ὤμοισιν ἑέσσατο δέρµα λέοντος 
! 

Αἴθωνος, µεγάλοιο, ποδηνεκές εἵλετο δ᾽ ἔγχος" 
- .] 

Ρῆ ὃ ἰέναι τοὺς ὃ ἔνθεν ἀναστήσας ἄγεν ἥρως. 
Ἡόας 
οτε οἳ δὴ λ 4 Σ . / . 

Ί] φυ ακεσσιν εν αγροµενοισι γενοντο» 160 

Οὐδὲ μὲν εὔδοντας φυλάκων ἡγήτορας εὗρον' 
Ἅλλ' 2 Ον ων , 0 , 

εγρηγοοτι συν τευχεσιν ειατο παντες. 

Ὡς δὲ κύνες περὶ μῆλα δυσωρήσονται ἐν αὐλῇ, 

Θηρὸς ἀκούσαντες κρατερόφρονος, ὅς τε καθ ὕλην 

ὌἜρχηται δι ὄρεσφι' πολὺς ὃ ὀρυμαγδὸς ἐπ᾽ αὐτῷ 1856 

᾿᾽Ανδρῶν ἠδὲ κυνῶν, ἀπό τέ σφισιν ὕπνος ὄλωλεν' 
Ὃς τῶν νήδυµος ὕπνος ἀπὸ [λεφάροιῖν ὀλώλει, 

Νύκτα φυλασσομένοισι κακήν' πεδίονδε γὰρ αἰεὶ 
.) η) »./, Τετράφαθ’, ὁππότ᾽ ἐπὶ Τρώων ἀἴοιεν ἰόντων. 

Τοὺς ὃ) ὁ γέρων γήθησεν ἰδὼν, θάρσυνέ τε µύθῳ, 
/ 

Καΐ σφεας φωνήσας ἔπεα πτερύεντα προσηύδα’ 

Οὕτω νῦν, φίλα τέκνα, φυλάσσετε' μηδέ τιν ὕπνος 

179. ἐπὶ ζυροῦ ἀκμῆς. Όροη ἴισ εἶφε 
ο α γασογ. Ἔ]ε εκρτεβδῖοη 15 ῬτονεγὈία]1γ 
πζΙσαίῖνε οἳ Ιπιπ]ϊπεπό ἆαπρετ. Της Ηε- 
χοᾶ. ΥΠ. 11. ἐπὶ ξυροῦ γὰρ ἀκμῆς ἔχεται 
ἡμῖν τὰ πράγματα, ἢ εἶναι ἐλευθέροισι ἢ 
δούλοισι. Οοπιρατα αἱδο {Ώ;5ο]μ. ΟΠποερῃ. 870. 
ΒΟΡΗ. Απί. 996. Τπεοογ. ΙἀγιΙ. ΧΧΤΙ. 6. 
Έμοορπ. Υ. 657. Ῥ]αίατολ (ε 0γαο. 46]. Ρ. 
410.) τε[ετ5 {ο {λε Ῥαββασο, α5 Ιπάϊοαᾶπς 
το πδο οἱ ταΖΟΥ5 1Π {ἴ]ε αςε οἳ Ἠοπποῦ, 
Τη νο {ο]]ογίς 1πα, ἔἶιο Ἱπβπ]ῖνο βιῶναι 
15 Ῥαύ {οΥ {πε βαρδίαπῖνε βίος. 

189. εἴατο πάντες. Ἐπβδία(μῖας {π]κοβ 
ποβσθ οἱ ἐΠῖ5 ραγβΙοπ]α», πμ] 5Ἡοννς ἴπο 
ΙΠΦΠΠΕΣ ἵτη ννλ]σ] ἐπεῖχ 5εππε]ς Ἱερί σιατά. 
1 Εππ]ς επαί 15 15 ποῦ 5ο Ῥτπαζεπί α ΠΠε- 
{λοά α5 15 πονν τιδοά ; 16 Ῥεῖηπσ αἰπιοβί ἵπῃι- 
ΡοββῖρΙο {ον α ΤπαΠ ἐλαῦ δίαπᾶβδ {ο ἆτορ 
4βΙεερ: οΠ6 (μαί ἶ6 βεαίεά ΠιαΥ εαβῖ]γ θ 
ονογρονενες ΡΥ μα {ασιιο οΓα Ίοηρ αίο. 
Ῥορμ. Ἀεο αθονο οἨ ν. 84. 

189. ὡς δὲ κύνες κ.τ.λ. ΤΗϊ5 αἰπηῖ]ε 15, 
ἵῃ α]] 1ΐ5 Ῥαγί5, ]ιςδίέ {ο {ο ἀεβοτίρίίοη 16 18 
πηθαπό {ο Π]αβδίγαίο. ΤΠο ἆοσβ ΤαργεβδεΠξ 
τε πναίο, ἴμο Ποσ]ς {πο ἄτοε]ς5, ἴε {οἱά 
τπεῖσ σμΠΙΡ, απά {Πο νη]ά Ῥοαδί {μέ ἹπναάεΒ 
{πεπα Ηεοίον. ΈΤΠε Ρ]αςε, Ροβίαγε, απά οἵ- 
οππηδίαποθξ 47 Ῥαϊηζεά γη με αίπαοδέ 
149 απά παίπχα. ῬοΡΕ. Τμε νετῦ δυσωρή- 
σονται 15 ἵη ἴἶο {αύαγο Ἰηδίθαᾶ οἱ {πε Ῥγε- 
βεηπί : αἰ[οιζίεν ομδίοάΐἵγα βο[οπί. 966 οἩ ΠΠ]. 
Β. 147. 9ο Χεπορᾗμ. Ογτορ. ΠΠ. 9. 50. Οὐ- 
δεµία γὰρ οὕτως ἔσται καλὴ παραίνεσις, 
ἥτις τοὺς μὴ ὄντας ἀγαθοὺς αὐθημερὸν 
ἀκούσαντας ἀγαθοὺς ποιήσει. Θορμ. (64. 
Τ. 44]. τοιαῦτ ὀνείδιζ οἷς ἔμ᾽ εὑρήσεις 
µέγαν. Απά ἵπ Παπ: Ἠοταί. Βρὶςί. Τ. 
18. 9. Ὁέ πιαίγοπα πιογεγοῦ ἀἱεραν επί 
αίφιε Ιἱεοοίογ, ἐπᾶο βοιγγῶ ἀῑκίαὐϊέ απιῖσιιβ. 

191. ΤΠ8 νετβο 8 νναηπς ἵπ 8οΠ19 
Μ»». 
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εἰ 9 , νε 0 δ , 
Αἱρείτω, μη χαρµμα γενωμµε α ουσµενεεσσιν. 

ὭὪ ιν / ὃ [ς . . υὰ αι. ο 
ςειπων τάφροιο ιεσσυτο' τοι αμ εποντο 

᾿᾽Αργείων βασιλΏες, ὅσοι κεκλήατο [βουλήν. 1956 

Τοῖς ὃ) ἅμα Μηριόνης καὶ Νέστορος ἀγλαὸς υἱὸς 

"Ἠϊσαν' αὐτοὶ γὰρ κάλεον συµµητιάασθαι. 
Τάφρον ὃ ἐκδιαβάντες ὀρυκτὴν ἑδριόωντο 
Ἐν καθαρφ, ὅθι δὴ νεκύων διεφαίνετο χῶρος 

ιό, 

Πιπτόντων’ ὅθεν αὖτις ἀπετράπετ᾽ ὄβρριμος Ἔκτω » 200 

Ὀλλὺς Αργείους, ὅτε δὴ περὶ νὺξ ἐκάλυψεν. 

Ἔνθα καθεζόµενοι ἔπε ἀλλήλοισι πίφαυσκον. 
Τοῖσι δὲ μύθων ἦρχε Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ" 

ο τ , 3 Ἆ , κα. , ὺ ες - α΄ -- 
9) φίλοι, ουκ αν δή τις ανηρ πεπίθοιθ εῳ αυτου 

Θυμῷ τολµήεντι μετὰ Ἠρῶας µεγαθύμους 2056 
- πὰ Ἐλθεῖν, εἴ τινά που δηΐων ἕλοι ἐσχατόωντα, 

1 -- Η τινά που καὶ φῆμιν ἐνὶ Τρώεσσι πύθοιτο., 
ο ΄ Δ , Ἂ ΄ 
Άσσα τε µητιόωσι µετα σφίσιν ; ἢ μεμᾶασιν 
ῦθ , Δ λ 2 2 θ ὸλν 4λ ὃ 

Αὖὐθι µένειν παρὰ νηυσὶιν ἀπόπροῦεν, ἠὲ πόλινὸε 
Ἆ ΑΨ ἀναχωρήσουσιν, ἐπεὶ δαµάσαντό Υ Αχαιούς; 210 

- / Ἂ / 
Ταὔῦτά τε πάντα πύθοιτο, καὶ ἂψ εἰς ἡμέας ἔλθοι 
. Φος / / εως , λέ ./! 
Ασκηθής' μέγα κέν οἱ ὑπουράνιον κλέος εἴη 

Πάντας ἐπ᾽ ἀνθρώπους, καί οἱ δόσις ἔσσεται ἐσθλή. 
ιό 9 η . , ./ 

Όσσοι Ύαρ νηεσσιν επικρατεουσιν αριστοι» 

Τῶν πάντων οἱ ἕκαστος ὄϊν δώσουσι µέλαιναν., 2915 
- ε - - 

Θἤλυν, ὑπόῤῥηνον' τῇ μὲν κτέρας οὐδὲν ὁμοῖον' 

Αἰεὶ ὃ ἐν δαίτηῃσι καὶ εἰλαπίνῃσι παρέσται. 
Φ ” ) ς ια, η 3 9 κ ο - Ὡς ἔφαθ” οἱ δ) ἄρα πάντες ἀκὴν ἐγένοντο σιωπῇ. 

Τοῖσι δὲ καὶ µετέειπε βΛοὴν ἀγαθὸς Διομήδης" 
Νέστορ, ἔμ᾽ ὀτρύνει κραδίη καὶ θυμὸς ἀγήνωρ 220 

3 - , - 9 3 9 ., 
Ανδρῶν δυσµενέων δῦναι στρατὸν ἐγγὺς ἐόντα 

Τρώων ἀλλ᾽ εἴ τίς µοι ἀνὴρ ἅμ ἔποιτο καὶ ἄλλος, 

195. μὴ χάρµα γ. δυσµενέεσσι. 3βοῃ. 
Ῥευνς. 1096. χάρµατα δ' ἐχθροῖς. Ἐπιρ. 
Ἠετο. Ἑ. 458. ΄Ετεκον μὲν ὑμᾶς, πολε- 
µίοις δ' ἐθρεψάμην Ὕβρισμα, κἀπίχαρμα, 
καὶ διαφθοράν. Ίπεορη. ν. 1108. Οἴμοι 
ἐγὼ δειλός καὶ δὴ κατάχαρµα μὲν ἐχ- 
θροῖς. 

195. βουλήν. 
Α. 199. 

197. αὐτοὶ γὰρ κάλεον. 
τοὺς 15 απἀεγείοοά. 

204. οὐκ ἂν δή τις ἀνὴρ πεπίθοιθ’. 
«πποπ αἰϊφιῖς, οὔδεογο, ἆσ. ΟΙΑΕΚΕ. Θεε 
οἳ ΠΠ. Ὀ. 62. 

206. ἐσχατόωντα. Ἀσ]ο]. περὶ τὰ ἔσ- 
χατα µέρη διατρίβοντα. 

11. ταῦτά τε πάντα κ.τ.λ. 19 οο0Ἡ- 

Φαραιά, εἰς. Όεε οἨ Τ]. 

Ῥεγ]μαρς έαυ- 

ἀϊήοπα] εἰ πιαδί Ῥο τερεαί{εά {Τοπι {ο Ρτε- 
οεάϊῖπρ 5εηίεπςθ. 

212. ἀσκηθής. ᾖῬε]μο]. ἀβλαβής, ὑγιής. 
216. τῇ μὲν κτέρας οὐδὲν ὁμοῖον. Έπεβο 

νοτάβ οςη 8οαγοε]γ Ῥο Ἱπίεπάθά {ο 1ΠθαΗ, 
ια {ευ εἰν]οί]γ Ἱπρ]ν, ]χαί πο Ροββεβδῖοι 
ν/α5 ε(αἸνα]εηέ {ο {Ἠ15 6,6. Τε πιοτε Ρτο- 
Ῥαβ]ο Ἱπθετργείαίίοπ 15, ἐλαῦ ἔ]λε Ροββοβδίοπ 
οξ πο οἴπες εἶνο πνοι]ά Ῥο εαπα] {ο {με Ροβ- 
8εβδῖοη οἱ {Ἠ]8. Ἑ]ασ]ς εΠιθερ 56εΠ1 {ο Ἠανθ 
Ῥεεπ Ἠε]ά 1π έἶια στεαίεςί ε5ΙπιαίΊοη, ΡαΙ- 
Ποπ]ατ]γ οπε ἐ]ιαί Ἠαὰά Ἰαδὲ γεαπεᾶ. Οο]α- 
πηε]]α (ΥΤΙ. 9. 4. οιοά ὮΥγ Ἠογπο, αἴίεν 
Χοερρεπ): δωπίέ εἰῖαπι κιαρίε παίμγα γαἱἱο 
σοπιπιεπζαὐΐ[ες γι]ζμς εἴ Γδοις. Ῥομο]. ὑπόρ- 
ῥηνον' ὕπαρνον, ἔγγυον' ῥῆνες γὰρ οἱ 
ἄρνει 
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Μαλλον θαλπωρὴ, καὶ θαρσαλεώτερον ἔσται. 
’ 22 2 , ’ ναςα μη 

δύν τε δύ ερχοµενω., και τεπρο ο του ΕνΝνΟΠσΕΝ; 

Ὅππως κέρδος ἔῃ᾽ μοῦνος ὃ) εἴπερ τε νοήσῃ, 2250 

Αλλά τε οἱ ᾖράσσων τε νύος, λεπτὴ δέ τε μῆτις. 

ὋὩς ἔφαθ"” οἱ ὃ) ἔθελον Διομήδεϊ πολλοὶ ἔπεσθαι' 

᾿Ηθελέτην Αἴαντε δύω, θεράποντες "Αρηος" 

Ἴθελε Μηριόνης, µάλα ὃ ἤθελε Νέστορος υἱός' 

Ἠθελε ὃ) ᾽Ατρείδης δουρικλειτὸς Μενέλαος" 2530 

Ἴθελε ὃ᾽ ὁ τλήµων ᾿Οδυσεὺς καταδῦναι ὅμιλον 

Τρώων' αἰεὶ γάρ οἱ ἐνὶ φρεσὶ θυμὸς ἐτόλμα. 

Τοῖσι δὲ καὶ µετέειπεν ἄναξ ἀνδρῶν ᾽Αγαμέμνων' 
Τυδείδη Διόμηδες, ἐμφ κεχαρισµένε θυµῳ», 

Τὸν μὲν δὴ ἔταρόν γ΄ αἱρήσεαι, ὃν κ᾿ ἐθέλῃσθα, 2556 
λ Φαινομένων τὸν ἄριστον, ἐπεὶ µεµάασί γε πολλοί: 

Μηδὲ σύ Υ’, αἰδόμενος σῇσι φρεσὶ, τὸν μὲν ἀρείω 
 - 

Καλλείπειν, σὺ δὲ χείρον᾿ ὀπάσσεαι αἰδοῖ εἴκων, 
ι] Δ ς /΄ ] ῴ / / Σ 

γεὴν ὁρόων ἰ [Πασιλεύτ στιν. Ές γενεὴν ὁρόων. μηὸ ε λεύτερός ἐστιν 

ὋὪς ἔφατ” ἔδδεισε δὲ περὶ ἕανθῷ Μενελάῳ. 240 

Τοῖς ὃ) αὗὖτις µετέειπε [βοὴν ἀγαθὸς Διομήδης" 

Εἰ μὲν δὴ ἔταρόν γε κελεύετ᾽ ἐμ᾽ αὐτὸν ἑλέσθαι, 

924. σύν τε δύ᾽ ἐρχομένω. ἘΤΗϊ5 ἵ5 ἴπο 
ποπηΙπα νε αΏεο]αίθ, ν; Ισ] 15 5οπιθίίπιες 
τδεά 1π ἀῑν]δίοηπς οἱ {Ππῖς Ἰῑπά, Ιπδίεαά οἳ 
Ώιο σεπϊᾶνε. Το οοπβίγπσίῖοη οἱ έε Ῥραξ- 
βασο ἶ5 ἀϊδεποί ἔγοπι {Πε εκαπαρ]ες ᾳποίεᾶ 
οη Θ0ΡΗ. Απί. 260: απᾶ 16 ποι]άἀ 5ἰαπᾶ 
ΠΙΟΣ ε]εατ]γ έμας5: δυοῖν τε συνερχομένοιν, 
ὁ μὲν ἐνόησε (αἴϊφιϊᾶ οοφϊίαγε βοἰε) πρὸ 
τοῦ ἑτέρου. Όοπιρατε Ὑα]είκπε οἩ Έτ. 
Ῥ]απ. Ρ. 496. Το έπεξε Ῥβξεασες Ῥ]αΐο α]- 
Ἰαάε5 ἵπ Α]οϊραά, ΤΙ. Ρ. 79. ἀλλ᾽ ἐὰν ἐμοὶ 
προσέχῃε τὸν νοῦν, σύν τε δύο σκεπτο- 
µένω, σχεδὸν εὑρήσομεν. Όεε Μαΐ, ατ. 
ατ. 5 662. ποίθ, ΈΤ]ε Ῥαξςασε ἵ5 αἷ5ο οἶεά 
ὮΥ Ρ]αΐο, ἴπ Βγοίασοτα, Ατϊκίοι. ΕΩΜΙΟ.ΥΤΠΙ. 
1. Ῥομί. ΤΠ. 19. (Οἴσετο, Ερϊ5ίέ. αἆ Αίῑο, 
1Χ.6. Το (λε 6απιε εΠεοί Ἐυτὶρ. Ῥπαῃ. 
757. ἑλοῦ Καὶ ἕυστρατήγους" εἷς δ’ ἂνὴρ 
οὐ πάνθ᾽ ὁρᾷ. ο Ἐσς]ες. ἵν. 9. ᾿Αγαθοὶ 
οἱ Σύο ὑπὲρ τὸν ἕνα, οἷς ἐστὶν αὐτοῖς µισ- 
θὸς ἀγαθὸς ἐν µόχθῳ αὐτῶν' "Ότι ἐὰν 
πέσωσιν, ὁ εἷς ἐγερεῖ τὸν µέτοχον αὐτοῦ. 
Καὶ οὐαὶ αὐτῷ τῷ ἑνὶ, ὅταν πέσφῃ, καὶ μὴ 
ᾖ δεύτερος ἐγεῖραι αὐτόν. ει εῑῑς5 αᾱ- 
γεπίατε οἳ Πϊοπιεά απᾶά ἸΊγεςες, νε πιαΥ 
6οπΊρατε {αί οἳ Νΐξας απἀ Ἐπτγα]ας ἵπ 
γρ. Απ. ΙΧ. 2950. 5αᾳ. 

226. βράσσων. ΤΗϊ5 οοπιραγα νο τιαΥ 
Ῥο {οτπιεά εἴέπεν {τοπα βραδὺς οἨ βραχύς. 
Ἠεγπο βἀορί5 ἴπε {οσπιετ. Τὲ. οοεΠΥ5 πο 
ππετε εἶδε; Ῥαΐ 15 15 εν]ἀεπί]ν οπε οἱ ναί 
εἶαςς οἳ οοπιρατα(ῖνες ΥΠΙΕ], επάῖηπσ Ῥτο- 

Ρετ]γ Ίπ ίων, «Ἠαησε {ἐἶε ει πΙἩ {]ε Ῥτε- 
οεᾶῖπσ οοηπβδοπαπέ ΙΠίο σσ. ΤΠαβ5 νεο ανα 
ἐλάσσων Ίτοπι ἐλαχὺς, θάσσων Ώοπι ταχὺς, 
βάσσων, {ον βαθίων. ἴτοπι βαθὺς, ἵπ Ερῖ- 
οἩαττηας αρ. Επηπι. ἨΗ. Ρ. 191. γλύσσων, 
{ου γλυκίων, οπι γλυκὺς, 1η Απτδίορη. 
Έτασ. αρ. ειπᾶ. ϱ. 205. 9εε Μαι. αγ, απ. 
ξ 1951. 5. οῦς. απἆ {πα ποίο οη ΦοΡΗ. (4. 
Ῥ. 1901. Ῥεπί. ατ. Ρ. 86. 

951. τλήµων. Ρατεπί, επάιγίπη. Έπ- 
εἰα(]ῖας5 απά {με βοπο]αξέ τεπιατκ ἐμαί ἵπ 
Ἰαΐεν νιτ]έετς {5 αἀ]εσίνε Ἠα5 {Πο 5επ5ε οΕ 
ατυχής : Ιπ Ηοππετ, οἱ ὑπομενητικός. Όοπι- 
Ρα16 αἷδο ΠΠ. Ε. 670. 

996. φαινομένων. Ο/ ἴλοβε Ίο]ο Ώγεβεπέ 
{Πεπιφεῖτε». Ἐππεξα οογτεςίΙγ οΏΒδετΥΕΡ, {παί 
ἔπε νενὈ φαίνεσθαι {γεαπεπ!]γ βἰσπῖῃες αἴ- 
98. Τ]ας ασαϊη ἵπ Ὦ. Η. 7. Π. 207. Θο 
1 Τμα{1η ἴ]ε νετὮ αΡῄβατετε Ἠα5 νε βαπηθ 
ΠΠΡΟσί. Ἠοταί. Οατπῃ. Ῥεο. 69. αρρατέίφιε 
ὐεαία Ῥίεπο (ορία οογπα. ΤΠ πε Ίἶπε αβογε, 
αἱρήσεαι ἵ5 {ωχ αἱροῦ. εε ΟΠ γ. δδ. 5αρτα. 
Τη ν. 258. ἐ)ῇς οοηβίπασίίον 15 ππ]εά να 
πε Ιπβπ]νε, ν/μΙεἩ 15 οΠΙΠΙΟΠΙΥ αδεᾶ {ου 
ἴπε Ιπιρεγταᾶνε. Τη {με 6απιθ Ἰἶπε αἱσο, 
ἔπεγε 15 ρεοα]ῖατ επιρηαςῖς 1Π {πε τερεβ (οι 
οἱ {πε ῬτοποτπΠ. 9εε οἩ Π. Τ. 409. 

940. ἔδδεισε δὲ π. ἕ. Μ. ᾿ΤΗϊ5 Ιπάϊτοςί 
εο]]οϊειάα {οτ Ἠῖ5 Ῥτοίπεν ἵ5 Ἠϊσα]γ οἶα- 
χασθετ]ςσᾶο οἳ ΑπαΠΙΕΙΠΩΠΟΠ. ΟΟπΠΙΡΔΤΘ 8ἱδο 
Π. Ἡ. 109. εαα. 
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Πῶς ἂν ἔπειτ Ὀδυσῆος ἐγὼ θείοιο λαθοίµην, 
Οὗ πέρι μὲν πρόφρων κραδίη καὶ θυμὸς ἀγήνωρ 
Ἐν πάντεσσι πόνοισι, φιλεῖ δέ ἑ Παλλὰς ᾿Αθήνη; 
Τούτου γ’ ἑσπομένοιο, καὶ ἐκ πυρὸς αἰθομένοιο 
"Αμϕω νοστήσαιµεν, ἐπεὶ πέρι οἷδε νοῆσαι. 

Τὸν ὃ αὖτε προσέειπε πολύτλας δῖος ᾿Οδυσσεύς' 

Τυδείδη, μήτ᾽ ἄρ µε µάλ’ αἴνεε, µήτε τι νείκει" 
Εἰδόσι γάρ τοι ταῦτα μετ ᾿Αργείοις ἀγορεύεις. 
᾽Αλλ) ἴομεν' µάλα γὰρ νὺξ ἄνεται, ἐγγύθι δ' ἠώς' 
"Αστρα δὲ δὴ προβέβηκε, παρῴχηκε δὲ πλέων νὺξ 

Τῶν δύο µοιράων, τριτάτη ὃ ἔτι μοῖρα λέλειπται. 

915 

2450 

250 

Ὃς εἰπόνθ) ὅπλοισιν ἐνὶ δεινοῖσιν ἐδύτην. 

Τυδείδῃ μὲν δῶκε µενεπτόλεμος Θρασυμήδης 2550 

Φάσγανον ἄμφηκεςι---τὸ ὃ ἓὸν παρὰ νηυσὶ λέλειπτο.--- 

Καὶ σάκος ἀμφὶ δέ οἱ κυνέην κεφαλῆφιν ἔθηκε 

Ταυρείην, ἄφαλόν τε καὶ ἄλοφον, ἥτε καταῖτυξ 

Κέκληται, ῥύεται δὲ κάρη θαλερῶν αἰζηῶν. 

Μηριόνης ὃ Ὀδυσῆί δίδου [βιὸν ἠδὲ φαρέτρην, 2600 

Καὶ ξίφος ἀμφὶ δέ οἱ κυνέην κεφαλῇφιν ἔθηκε 
« - 9 , ν εεο Ρινοῦ ποιητὴν, πολέσι ὃ ἔντοσθεν ἱμᾶσιν 

946. ἐκ πυρὸς κ.τ.λ. Τμ Ρηταδο ἐκ 
πυρὸς σώζεσθαι ἵ5δ Ῥτονοτρία], απᾶά Ἱπά]- 
οπ{θ8 α ἀε]νετγ ἔποπι Ἱπιππήπεπό ἀαπρον, 
Απςά. Οχγαΐ. ἵπ «4γεἰ. ρ. 126. εᾱ. Βίερῃ. 
Ἔκ µέσου φασὶ πυρὸς τὸν ἄνδρα σώζειν’ 
τίνα ὃ οὐκ ἂν οὗτός γε καὶ ἐκ πυρὸς αἶθο- 
µένοιο βουληθεὶς αναρπάσειεν;, Τε εκ- 
Ῥγεβδίοη 15 γενν Γεαιεπέ Ιπ {πο Ἠοίγ 
Βογϊρίατες. Οοπιραγο Εραι. Ιχν]. 12. Τ5αἶα] 
ΧΙ]. 9. ΑπΙΟΒ ἵν. 11. Ζεοᾖ. ΠΠ. ὃ. 1 Οος. 
ΠΠ, 15. «αάε 25. Ὀεο 4ἱ5ο οἩ ΤΙ. Β. 940; 
απᾶ οἳ ιο οοπβιΓΠοΙΙοΠ, ον ΤΠ. Ὦ, 69. 

249. μήτ᾽ ἄρ µε µάλ’ αἴνεε, κ.τ.λ. Ἑτ- 
βἰαθ]ήα5 οοππραγο5 Εαπῖρ. Οτεςί. 1160. βά- 
ρος τι κάν τῷδ' ἐστὶν, αἰνεῖσθαι λίαν. ο 
Τασϊέας: ΓΓεβϊηπίπο ἐπἰπιίοογιη Φεπι8 Ἴαι- 
ἀαπίοα. 

250. εἰδόσι ἀγορεύεις. Θεο οἩ ΤΙ. Α. 9650. 
261. ἄνεται. Ῥο]ο]. ἀνύεται, τελειοῦται. 

Τ]ο νετῦ ἄνω, ἴο ρεγ]ογπι οἳ οοπιρ[είο, 90- 
ουσς ἵπ Π. Σ. 419. ᾖεπιῖπια οογγορία. 
Ἠεδγομ. ἦνον' ἤνυον. Ἠετοά. 1. 189. 
ἤνετο τόδ’ ἔργον. εε ἨΓεβεε]ῖπςσ ἵπ {οσο 
Οοπαραχο αἱ5ο 04. Γ. 496. Ἠετοά, Υ1Ι1. 20. 
ΥΠ. ΤΙ. Ἐπαν, Απάτοπι, 1192. 

203. ἄστρα προβέβηκε. Τε είαγ Ίιαυο 
Ταν αἀταποσᾶ. 16 νναβ ἴἶιε Ῥε]]ε[ οἳ έ]χο απ- 
οἴθηίδ (ιαί ἴἶνο Ἠδανεπβ πιονεὰ ἔγοπα νοδέ 
{ο θ8δί: πνεηςρ {1ιε Βίασ5 αγ 5αἱᾶ 517466, 
σαἆεγο, Ῥγουεάεπο, Όυπαραχο Ὑ]χς. ἄρθουᾳ. 
1. 440. Έπ. ΤΙ. 9. ΤΥ. 965: απᾶ 5εο ΗεγΗ. 
Ἐκοειτς. ηπ. ΤΙ. ἵπ Ἴοο. οἵ. Ἠεποο ἴ]α 

πιείαρ]ογίοα] οχργοςδῖοπ νὺξ προὔκοψε, ἵπ 
Έοπι. ΧΙ], 19, ννΏῖοι εχασί]γ οοτγοβροπά5 
η παρῴχηκε νὺξ ἵπ ἴ]ο Ἰαέΐον ἶαιιδο ο 
Π]β Ῥα5ρασε. Τ1ο αἀ]εσίϊνο πλείων ἶδ ο0ή- 
βίγιεά {ο αρτεο νη(ῃ νὺξ Ιηδίεαά οἳ Ῥεῖης 
πδεά αἀγετρία]]γ τ ἴλσ πὶφι Ίας αἄταποσά 
ΊΟΥΕ ἐ]ιαπ ἔιοο ραγίς οΥ ἀῑοεῖοης. 

955. τριτάτη ὃ’ ἔτι μοῖρα λέλειπται. Τέ 
Άβροαχς {γοπ1 Ἠοεπορ {Παί, 1 {πε Ἠεγοῖς 4568, 
ἐλο π]ρ]ιέ ννας ἀῑν]άεά Ιπίο έπγες υναίσ]ες. 
Οοπιρατε 14νΥ, ΥΠ. 9δ. Τη (χε Β4Π1θ ΤΠΒΠ- 
ΠΟΥ 35ο ἔΊχεγο Ίγεγο {περ ἀῑνΙδίοπς οἳ {ῑα 
4αγ, ἔ]λε 5αρά1ϊνΙδίοη5 ΙΠπῖο Ἠοιχς Ρεῖης ενὶ- 
ἀεπίγ ππκπονη. Ἡ. Φ. 111. ἠὡς, ἢ δείλης, 
ἢ μέσον ἦμαρ. ᾖἈεο 3ἱ5δο οἩ ΤΠ. Λ. 84. 
Απποηρ {πο 1ενβ αἶδο ἴπο πὶρηί πας οχ]- 
βῖπα]]γ ἀῑνιάεά Ιπίο {ητεο Ῥρατίδ: ΈῬρα]πι 
ΙκΙΠ, 6. κο. 4. Τη α[ίον 41πΠΙ6Β, ΠΟΊΕΥΕΣ, 
{οατί νναίοὮ ννας Ιπποᾶισεᾶ ὮΥ πο ἄτεεκς, 
ἔποπα νγ]λοπα 1έ πνα5 αἀορίεᾶ ὮΥ πε ἨΏοππαπς, 
απᾶ ἴπεπος, ἵπ λε πιο οἱ οισ Φανίοιτ, ὮΥ 
ἐπο ᾖεννβ. Οοπιρατε Μαΐΐ, χὶν. 25. Ματ]ς 
ΧΙ, 96. Ίωα]κε κ. 98. 

258. ἄφαλόν τε καὶ ἄλοφον. Βεε οἩ Ἡ. 
5, 957. Ἔμο καταϊτυξ, ἰλοεγείοτε, 'ναξ 
5ογέ οἱ Ἰεαίπετη σαΡ, ταί]εν {μαη α, Ἠε]πηεῦ, 
νηλοιέ ογεδί ΟΥ 60Π6; {ο 8Β4ΠΠο 45 {Πε 
Έοτηππ ΟἸμάο. Ἀεο Β. Πα]. ΥΠ. 494. 
ΧΥΙ. 59. Ἐπδίαῆήας ἀετῖνες Τί, παρὰ τὸ 
κάτω τετύχθαι. ΤΠ9 {π]ατο οἳ Επτγα]ας 
15 αἰἰρα(εὰ {ο Ἠϊς ρ]έετῖης Ἠε]πιοί, ἵπ 
ιρ. Απ. ΙΧ. 579. 
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᾿Εντέτατο στερεῶς, ἔκτοσθε δὲ λευκοὶ ὀδόντες 

᾿᾽Αργιόδοντος ὑὸς θαµμέες ἔχον ἔνθα καὶ ἔνθα 
τ αν / Ξ / : ὃ- σα Τλ 3 , 

Εὺὐ και επισταµενως μεσσῃ ενι πιλος αρηρει. 205 

Τήν ῥά ποτ’ ἐξ Ἐλεῶνος ᾽Αμύντορος Ὁρμενίδαο 
Ἐξέλετ᾽ Αὐτόλυκος, πυκινὸν δόµον ἀντιτορήσας' 

Σκάνδειαν ὃ ἄρα δῶκε Κυθηρίῳ ᾽Αμϕιδάμαντι’ 
᾽Αμϕιδάμας δὲ Μόλῳ δῶκε ξεινήϊον εἶναι" 
Αὐτὰρ ὁ Μηριόνῃ δῶκεν ᾧ παιδὶ φορῆναι" 970 

Δὴ τότ᾽ ᾿Ὀδυσσῆος πύκασε κάρη ἀμφιτεθεῖσα. 

Τὼ δ᾽, ἐπεὶ οὖν ὅπλοισιν ἐνὶ δεινοῖσιν ἐδύτην, 

Ῥάν ῥ ἰέναι, λιπέτην δὲ κατ᾽ αὐτόθι πάντας ἀρίστους. 

Τοῖσι δὲ δεξιὸν ἦκεν ἐρωδιὸν ἐγγὺς ὁδοῖο 
Παλλὰς ᾿Αθηναίη' τοὶ ὃ οὐκ ἴδον ὀφθαλμοῖσι 2756 

Νύκτα δὲ ὀρφναίην, ἀλλὰ κλάγξαντος ἄκουσαν. 

Χαἴρε δὲ τῷ ὄρνιθ' ᾿Οδυσεὺς, ἠρᾶτο ὃ ᾿Αθήνῃ" 
Κλῦθί µοι, αἰγιόχοιο Διὸς τέκος, ἥτε µοι αἰεὶ 

ᾧ { ’ ’ » / Εν πάντεσσι πόνοισι παρίστασαι, οὐδέ σε λήθω 
Κινύμενος' νῦν αὖὗτε µάλιστά µε φίλαι, Αθήνη" 250 

Δὸς δὲ πάλιν ἐπὶ νῆας ἐὐκλεῖας ἀφικέσθαι, 

“Ῥέξαντας μέγα ἔργον, ὅ κε Τρώεσσι µελήσει. 

Δεύτερος αὖὗτ' ἠρᾶατο βοὴν ἀγαθὸς Διομήδης" 

Κέκλυθι νῦν καὶ ἐμεῖο, Διὸς τέκος, Ατρυτώνη" 
- ες ϱ/ κ πο ν 8 δέϊ ορ 

Ἀπεῖό µοι, ὡς ὅτε πατρὶ ἅμ ἔσπεο Τυοέί δίῳ 255 

Ἔς Θήβας, ὅτε τε πρὸ ᾿Αχαιῶν ἄγγελος ᾖει. 

Τοὺς ὃ) ἄρ᾽ ἐπ᾽ ᾿Ασωπῳ λίπε χαλκοχίτωνας ᾿ Αχαιούς" 

Αὐτὰρ ὃ µειλίχιον μῦθον φέρε Καδμείοισι 
Κεῖσ” ἀτὰρ ἂψ ἀπιὼν µάλα µέρµερα µήσατο ἔργα 

Σὺν σοὶ, δῖα θεὰ, ὅτε οἱ πρόφρασσα παρέστης. 

905. πῖλος. ᾖῥῬοε]μο]. τὸ πεπιλημένον 
ἔριον. Απσ]ισὸ, Πο. ΕτδίαίΠῖα5 οΡΡεΣΥΕΡ, 
Εναί ια ο. να5 ἔας5 Ηπεά {ον ἴπο Ῥα- 
ῬΡοβε οἱ Ργοίεοίῖης {πε Ἠεαά ΓΓοπι {ο {θεί], 
νη(Ἡ νμῖοἩ 1ὲ ἵνας θἰγεησίμεπεᾶά απἆ ἆε- 
{επάεά. ἘΤ]ε ἄγεε]κ5 πνογο α «αρ οἳ {ε]έ, 
γε] έἴπευ οα]]εά πῖλος, ἵπ Έπιε οἱ Ῥεαςσς; 
ν/πεποσε {πε Παπ εις. 3εε ἨΗοταί. ΕΡί5ί. 
1. 19. 15. Ματι. Ερϊρτ. ΧΙ. Τ. 

901. ἀντιτορήσας. 3Ῥεμο]. ἀντὶ τοῦ 
διατρήσας, τοιχωρυχήσας, διορύξας. Ἡ. 
ΙΠ Μετο. 178. Εἷμι γὰρ ἐς Πυθῶνα μµέγαν 
δόµμον ἀντιτορήσων, Ἓνθεν ἅλις τρίποδας 
περικαλλέας ἠδὲ λέβητας Ἠορθήσω. ΟΕ 
Επί5 {ιιοίήοις, 58ε Ἡγσίπ. Εαῦ. 201. Ονιᾶ. 
Μει. ΧΙ. 912. 5αα. 

9608. Σκάνδειαν. «4ἱ Φεαπᾶεα; α 5οπροτί 
οἱ ἴμε Ιβ]απά (]ετα. ἼΠε Ῥπεροβίίοι 
κατὰ πιαδί Ῥε 5αρρ]εά. 

ΟΤΙ. δὴ τότε. ἜΤΠε Ῥτοποαπ αὐτὴ 18 
οπα]ε{εά, 

290 

974. ἐρωδιόν. «4 Λεγοι. 
278. ἥτε µοι αἰεὶ κ.τ.λ. Όοπιρητε ΒορΗ. 

ΑΙ. 54. Επτίρ. Ἠ]ιες. 608. Ἠεπεο (Ἴσετο 
4ε Ναί, Ὦ. ΤΙ. ἵπ ᾖπε. ἢὨῖ εεραγαίϊῖπι αὖ 
απῖνογεὶς αἴπσιηος ἀῑ[ίσιιπί. Θα γαϊῖο ροείας, 
πιαπίπιεφιε Ποππεγιπι ἱπιριδίέ, αἱ ῥγἰποιρίδις 
Ἠετοιη, η, ΠὨϊοπιεάί, «4φαπιεπιποπῖ, 
«4ο]Π, οεγίος 1εο», ἀἰκογιπιύπιπι εἰ ρεγίσι- 
ἴογιωπ οοπιε», αἀλιπφετε. 3εε ον Ἡ. Τ. 
440. 

280. κινύµενος. ὮἩΓί]εγεοετεν Ι Ίπουε 
η18ε[{» 1.6. πνλαίενεσ 1 υπἀετίακα. Θεμο]. 
ἐπὶ πρᾶξιν ὁρμῶν. 

284. ᾽Ατρυτώνη. Ῥεε οἩ ΠΠ. Β. 157. 
985. σπεῖο. ἘΟοΥ σπξο, απᾶ {ἐῃῖ5 {οΥ ἔπεο. 

Θε]ο]. ἔπου, συνακολούθησον. 
256. ἐς Θήβας, κ.τ.λ. Όοππιρατο ΤΠ. Δ. 

983. 5ᾳᾳ. Ἐ. 804. ἨὨϊοπιεά ποτε ραγίσι- 
Ἰατ]γ τε[ετς {ο ἴἶνε απιξ] οἹ {πε τείατη οἱ 
Τγάεις (1. Δ. 991). 

290. πρόφρασσα. Ἀε]ο]. πρόφρων, πρό- 
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ὋὪς νῦν µοι ἐθέλουσα παρίστασο, καί µε φύλασσε. 
.ά - - 

Σοἳ ὃ) αὖ ἐγὼ ῥέξω βοῦν ἦνιν, εὐρυμέτωπον, 
2 / Δ ”/ Ἐν -ὁ Ν ”/ .) μη Αδμήτην, ἣν οὕπω ὑπὸ ζυγὸν ἤγαγεν ἀνήρ 

ε / 

Τήν τοι ἐγὼ ῥέξω, χρυσὸν κέρασι περιχεύας. 
ὋὪς ἔφαν εὐχόμενοι τῶν ὃ ἔκλυε Παλλὰς ᾽Αθήνη. 205 

Οἳ ὃ) ἐπεὶ ἠρήσαντο Διὸς κούρῃ µεγάλοιο, 
ε 

Βάν ῥ᾽ ἴμεν, ὥστε λέοντε δύω, διὰ νύκτα µέλαιναν, 
᾽Α ’ . , ὃ / »ὸ3/ Ὃ έλ τσ 

μφόνον, αννγεκυας» οια τ εντεα και µεΛλαν αιμα. 

Οὐδὲ μὲν οὐδὲ Τρῶας ἀγήνορας εἴασ Ἔκτωρ 

Εὔδειν, ἀλλ᾽ ἄμυδις κικλήσκετο πάντας ἀρίστους, 500 

ὝὍσσοι ἔσαν Τρώων ἡγήτορες ἠδὲ µέδοντες. 
Τοὺς ὅγε συγκαλέσας πυκινὴν ἠρτύνετο [βουλήν’ 

/ / ΄ .! ς ΄ , 

Τίς κέν µοι τόδε ἔργον ὑποσχόμενος τελέσειε 

Δώρῳ ἔπι µεγάλῳ; μισθὺς δέ οἱ ἄρκιος ἔσται. 
Δώσω γὰρ δίφρον τε, δύω τ) ἐριαύχενας ἵππους, 305 

ο ἐς ὤρ. θ -. 9 ν . πά 
Οἱ κεν ἀαριστεύωσι θοῇς ἐπὶ νηυσὶν Αχαιῶν, 
κ) λ , εν λο ή» .ὃ ” 

στις κετΛλαιη» οι Τ αυτῳ κυοος αροιτο» 

Νηῶν ὠκυπόρων σχεδὸν ἐλθέμεν, ἔκ τε πυθέσθαι, 

᾿Ηὲ φυλάσσονται νῆες θοαὶ, ὡς τοπάρος περ, 

ὪἩ ἤδη, χείρεσσιν ὑφ᾽ ἡμετέρῃσι δαμέντες, 510 

Φύξιν βουλεύουσι μετὰ σφίσιν, οὐὺ ἐθέλουσι 
Νύκτα φυλασσέµεναι, καµάτῳ ἀδδηκότες αἰνφ. 

Φ 3! Ἡ) [ή . 3} ΄ 2 5 3 / ρα 

Ὡς ἔφαθ” οἱ ὃ) ἄρα πάντες ἀκὴν ἐγένοντο σιωπῇ. 

Ἡν δέτις ἐν Τρώεσσι Δόλων, Εὐμήδεος υἱὸς, 

Κήρυκος θείοιο, πολύχρυσος, πολύχαλκος, 916 

Ὃς δή τοι εἶδος μὲν ἔην κακὸς, ἀλλὰ ποδώκης' 

Αὐτὰρ ὃ μοῦνος ἔην μετὰ πέντε κασιγνήτηῃσιν. 

θυµος. ΤἨϊ5 ννοτᾶ 866ΕΠ1Ι5 {ο Ῥο απ ο]ά 
{επαϊπῖπα ΤΟΥΠΙ. 

292. βοῦν ἦνιν. Ῥ6ε οἨ 1]. Ζ. 98. 
993. ἀδμήτην, ἣν οὕπω κ.τ.λ. 1Τὲ τας 

οβδεπ/{ἶα] ἵπ βαστ]Πσας, ἐ]λαίῦ {πο ν]οίίτη βιου]ά 
ποί ινε Ῥεεπ Ἴδεά {0Γ ΑΠΥ ΟΟΠΙΠΙΟΠ ΡΙΓ- 
Ρο86, 516] α5 αρτίοι]ίατε, Της Ὑ1νρ. 
«εοτμ. ΤΥ. 650. Θμαίπογ επϊπιῖος γακίαπέὲ 
οΟΤΡΟΥΕ ἰαιγος ])μοϊέ, εἰ Ἰπίασία οι οεγ- 
οἶσς ωφεποας. Ίπ Πῖ5δ ρατοπ]ατ, 45 ἵπ {πο 
Ρεπεταὶ {ἴθπου οἱ ἐλεῖν βαοτ]Ποῖα] βγδίεπι, 
{πο ἄχεε]κ6 5εεπη {ο Ἠανο ἀενῖνεᾶ {]εῖτ πο- 
ἴἶοπ {τοπ ἐο Ἠεβταννβθ. Όοπιρατο Ναπις. 
χὶχ. 2. Ὀευίῖ, χχΙ. 5. 1 βαπι, γΙ. ὃ; απά 598 
ο Ἡ. Α. 458. ΤΠαῦ Ι6 νας αδυα], ὮΥ νναΥ 
οἳ οχπαπιεη 6, {ο 8ρ {Πο Ἠοσηβ οὗ έλα ν1οξῖπα 
νι ρο]ἀ, 5εο Οἆ. Ὦ. 492. 5ᾳᾳ. Υ1ρ. Έπ. 
1Χ. 627. λΜαοτοῦ. Φα. 1. 17. 

298. ἀμφόνον, ἀννέκυας. Ἐοχ ἀνὰ φόνον, 
ἀνὰ νέκυας. Ἐπβίαίλῖαβ 6ΟΠΊΡΩΥ6Ρ α Ραδ- 
βαρε Ίποπι Χεπορμοη, Ασεβῖ]. ΤΙ. 14. ἐπεὶ 
δὲ ἔληξεν ἡ µάχη, παρῆν ἰδεῖν τὴν μὲν 
γῆν αἵματι πεφυρµένην, νεκροὺς δὲ κειμέ- 

νους, δόρατα παρατεθραυσμένα, ἐγχειρίδια 
γυμνὰ κολεῶν, τὰ μὲν χαμαὶ, τὰ δὲ σώ- 
µασιν ἐμπεπηγότα. Όοπαματο Ὑ]πς. ΤΠ. 
11. 965. 

912. νύκτα φυλασσέμεναι. Ῥαρρ]γ διά. 
9156. κήρυκος θείοιο. Ῥεε οἩἳ Π]. Α. 994. 

Ἐεπί]εγ ννοι]ά τονά πολυχρύσου απᾶ πολυ- 
χάλκου ἵπ {με σεπ]νθ. (Οοπιρατο υγ. 978. 
5ᾳᾳ. Αί {λε βαπ1θ έἶππο, Ώο]οι ππαΥ Ἠϊπι- 
5εΙ{ Ῥοε οα]]εά τῖοἩ, 85 λε 8ο οἱ α Υ/δα]Μ1Υ 
Ρατεηί. 

916. εἶδος μὲν ἔην κακός. Απρ, Ῥοεί. 
25. οὐ τὸ σῶμα ἀσύμμετρον, ἀλλὰ τὸ 
πρόσωπον αἰσχρόν. Ἠεγπε ιπἀργρίαπάβ 
εἶδος οἳ πο νυ]οἰε Πριτες πνμῖοὮ 15 Ῥγοῦα- 
ῬΙΥ οοτγθού. Τό 18 πο, ἨΟΥΥΕΥΟΣ, Ιπίεπάεά {ο 
χερτεβοπί Ώο]οπ α5 ἄε[ογηπιεᾶ, Ὀαέ 45 ἀεγοῖά 
οἳ α πηλΠίατγ αἲτ απἀ σα]]απί ἀεπιεαποι). 
Ἠο 18 περτεβεπίθά α5 απάετία]απρ {πε ϱἹ- 
{ετρτῖςε ΒΙΠΙΡΙΥ {05 α Ίονε οἱ ραΐπ, ΥΥ ΠΙΟ] 18 
αἀπαϊταΡ]γ οοπίγαξίεὰ γη] {με ἀῑδιπίετερίεά 
ῬταγετΥ οἱ Ώϊοπιεά, 
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[1 ε 

Ὁ ῥα τότε Τρωσί τε καὶ Ἐκτορι εἶπε παραστάς' 
ῬἙ ν / οί ν θ 9 3 / κτορ, ἔμ᾽ ὀτρύνει κραδίη καὶ θυμὸς ἀγήνωρ 

Νηῶν ὠκυπόρων σχεδὸν ἐλθέμεν, ἔκ τε πυθέσθαι. 
2 τς 9 .. -- 2 ΄ ’ ”’ 

Αλλ᾽ ἄγε, μοὶ τὸ σκῆπτρον ἀνάσχεο, καί µοι ὕμοσσον' 
τ 9 Ν [ο  6ϱ / - 

Ἡ μὲν τοὺς ἵππους τε καὶ ἅρματα ποικίλα χαλκῷ 
’ Δ / ε) / / - 

Δωσέμεν, οἳ φορέουσιν ἀμύμονα Πηλείωνα 

Σοὶ ὃ᾽ ἐγὼ οὐχ ἅλιος σκοπὸς ἔσσομαι, οὐὸ ἀπὸ δόξης. 

Τόφρα γὰρ ἐς στρατὸν εἶμι διαμπερὲς, ὄφρ᾽ ἂν ἴκωμαι 9250 

ΝΠ᾽ ᾽Αγαμεμνονέην, ὅθι που µέλλουσιν ἄριστοι 
Ῥουλὰς [ουλεύειν, ἢ φευγέµεν, ἠὲ µάχεσθαι. 

ὋὪς φάθ'᾽ ὃ δ ἐν χερσὶ σκῆπτρον λάβε, καί οἱ ὄμοσσεν' 
3 - 9 ο) Ν . ’ ή α 

Ιστω νῦν Ζεὺς αυτὸς, ἐρίγδουπος πόσις ΗἩρης. 
- .) 

Μὴ μὲν τοῖς ἵπποισιν ἀνὴρ ἐποχήσεται ἄλλος 350 
- 

Τρώων’ ἀλλά σέ φηµι διαμπερὲς ἀγλαϊεῖσθαι. 
Φ ο σεν ν εως ος ης 
Ὡς φάτο, καί ῥ' ἐπίορκον ἀπώμοσε' τὸν ὃ ὀρόθυνεν. 

Αὐτίκα ὃ) ἀμφ᾽ ὤμοισιν ἐβάλλετο καμπύλα τόξα, 
ο 23! ας χν ν - , 
Έσσατο ὃ ἔκτοσθε ῥινὸν πολιοῖο λύκοιο, 

Κρατὶ ὃ) ἔπι κτιδέην κυνέην. ἕλε ὃ ὀξὺν ἄκοντα" 995 
Ῥη ὃ ἰέ 9 -- δν -- .»ο ») 3 λλ 

ἢ ὃ) ἰέναι προτὶ νῆας ἀπὸ στρατοῦ, οὐὸ ἄρ ἔμελλεν 
᾿Ελθὼν ἐκ νηῶν ἂψ Έκτορι μῦθον ἀποίσειν. 
᾽Αλλ) ὅτε δή ῥ' ἵππων τε καὶ ἀνδρῶν κάλλιφ᾽ ὅμιλον, 

” εν ο οδὺ .”.. ν δὲ / ’ 
Ῥη ῥ' ἂν ὁδὸν μεμαώς' τὸν δὲ φράσατο προσιόντα 
Διογενὴς Οδυσεὺς, Διομήδεα δὲ προσέειπεν' 940 

Οὗτός τοι, Διόμηδες, ἀπὸ στρατοῦ ἔρχεται ἀνὴρ; 

Οὐκ οἵδ', ἢ νήεσσιν ἐπίσκοπος ἡμετέρῃσιν, 
” 

Ἡ τινα συλήσων νεκύων κατατεθνηώτων. 
. - -- - 

Αλλ᾽ ἐῶμέν µιν πρῶτα παρεξελθεῖν πεδίοιο 
πά 

Τυτθὸν., ἔπειτα δέ κ᾿ αὐτὸν ἐπαῖξαντες ἕλοιμεν 8456 
ς 

Καρπαλίμως' εἰ ὃ ἄμμε παραφθαίησι πόδεσσιν. ρπαλίμ μ 
-- . - 

Αἰεί µιν ποτὶ νῆας ἀπὺ στρατόφι προτιειλεῖν 2 
1 . πλ / α ἁλύ Εγχει ἐπαΐσσων, µή πως προτὶ ἄστυ ἀλύξῃ. 

Φ ” / ’ ρὃ -- ὁὃ / Ὡς ἄρα φωνήσαντε, πάρεξ ὁδοῦ ἐν νεκύεσσι 

92]. μοὶ τὸ σκῆπτρον ἀνάσχεο. Ὦεθ ΟΠ 
ΤΙ. Α. 904. 

922. ἡ μὲν τοὺς ἵππους κ.τ.λ. ὙΥπᾳ. 
Απ. ΧΠΠ. 949. ΓΠοϊοπῖς, αἱ φιοπᾶαπι, οαείτα 
αἱ Παπαιπι αρεοιζαίογ ααϊγεί, πεις Ρεἰίάα 
Ιγεύζαπι εἰδὶ Ῥοξοεγε οΥΤΙ5. 

929. ἴστω νῦν κ.τ.λ. Θεε οἩ Π]. Ο. 96. 
95]. ἀγλαϊεῖσθαι. Ῥο]]. αὐτοῖς. 
902. ἐπίορκον ἀπώμοσε. Ο]ατ]ε ΙπΙρΤο- 

Ρετ]γ τεπἆετ5 {ηεςε νιογᾶς Ρρεγ]ιγίαπι Γγα- 
οὗ.  Ἠεείου πνοπ]ᾶ Ἠανε ρεγ[ογπιεᾶ Ἠϊ5 
Ῥτοπηϊςε, 1{ Ροββῖρ]ε; βο Ε]αί Ἐτποςεϊ ο0ΙΓ- 
γθςί]γ Ἱπ{έεγρτείς {ο Ραξεασο: {επιεγε αγατίέ, 
Όεῖ, φιοᾷ εοεπέωπι ποπ εγαί Ἱαδίζηγαπι, 

995, κτιδέην. Ιπεα ον Γι. Τηο κτὶς, 

οὗ ἴκτις, 8ΕΕΠΊ5 {ο Ἠανθ Ῥεεπ α ερεοῖθ οἳ 
τοεαφεῖ, οἱ νΥἩΙεἩ έπε βΚΙπ ννας {λ]ε]ς, απά οἳ 
οοηβἰἀεγαῦ]ε Ἡδε. Όεο Απὶςίοῦ. Ηϊ5ί. Απῖπι. 
1Χ. 6. ῬμῃΠ. Ν. Η. ΧΧΙΧ. 4. 

947. προτιειλεῖν. Ἐον προσείλει. ΤηβηΠῖ- 
ἄνε {ο Ἱπιρετανε; 5αραπά. ὅρα, µέμνησο, 
ος {με Ἰ]κε, Τηϊ5 5γηίακ Ἠα5 Ῥεεπ τε- 
Ῥεαίεά]γ ποῄσεᾶ, 

949. φωνήσαντε. Τ1ε πα] 5 ΡτοβαΡβ]γ 
ηδεά ΠίἩ τείεγεποθ {ο ἔο αβ5επί οἳ Ὠϊο- 
πιεᾶ, ΝΠΙΟἩ ΤηαΥ Ὦε 5πρροβδεά {ο Ἠατε Ῥεεπ 
σῖνεπ πΠετΕΙΥ ὮΥ α βἵησ]ε Ἰνογᾶ, ΟΥ Ῥετῃαρ5 
οηΙγ ὮΥ α σεδίατε. Τ]ετο ἶ5 α βἴπηί]αχ ρας- 
6αρε ἵη ΤΙ. Φ. 298. 
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Κλινθήτην’ ὃ ὃ ἄρ᾽ ὦκα παρέδραµεν ἀφραδίῃσιν. 

919 

360 

᾽Αλλ) ὅτε δή ῥ' ἀπέην, ὕσσον τ᾿ ἐπίουρα πέλοντα 
ε ΄ Δ ΄ - / / ια) 

Ημιόνων, αἳ γάρ τε [οῶν προφερέστεραί εἰσιν 
Ἑλκέ - β θ ’ Ν ”/’ 

µεναι νειοῖο [βαθείης πηκτὸν ἄροτρον, 
. - τα / ο) 

Τὼ μὲν ἐπιδραμέτην, ὃ ὃ ἄρ᾽ ἔστη δοῦπον ἀκούσας 

Ἔλπετο γὰρ κατὰ θυμὸν ἀποστρέψοντας ἑταίρους 9805 
/ ο 

Ἐκ Τρώων ἰέναι πάλιν, Έκτορος ὀτρύναντος. 

᾽Αλλ) ὅτε δή ῥ ἄπεσαν δουρηνεκὲς, ἢ καὶ ἔλασσον, 
- ϱ 3) 54 Ν ιν . ον] ’ 

Γνῶ ῥ᾽ ἄνερας δηΐους, λαιψηρὰ δὲ γούνατ’ ἐνώμα 

Φευγέμεναι' τοὶ ὃ) αἶψα διώκειν ὡρμήθησαν. 
Ὡς ὃ ὅτε καρχαρόδοντε δύω κύνε, εἰδότε θήρης, 360 

Ἡ κεμάδ ἠὲ λαγωὸν ἐπείγετον ἐμμενὲς αἰεὶ 
Χῶρον ἀν᾽ ὑλήενθ', ὃ δέ τε προθέῃσι µεµηκώς' 
ὋὩς τὸν Τυδείδης ἠδὲ πτολίπορθος ᾿Οδυσσεὺς, 

Δαοῦ ἀποτμήξαντε,; διώκετον ἐμμενὲς αἰεί. 
᾽Αλλ) ὅτε δὴ τάχ᾽ ἔμελλε µιγήσεσθαι φυλάκεσσι 865 

Φεύγων ἐς νῖας, τότε δὴ µένος ἔμβαλ ᾿Αθήνη 

Τυδείδῃ, ἵνα µή τις ᾿Αχαιῶν χαλκοχιτώνων 

Φθαίη ἐπευξάμενος [βαλέειν, ὃ δὲ δεύτερος ἔλθῃ. 

Δουρὶ ὃ ἐπαίσσων προσέφη κρατερὸς Διομήδης" 

᾿Ηὲ μέν’, ἠέ σε δουρὶ κιχήσοµαι' οὐδέ σέ φηµι 370 

Δηρὸν ἐμῆς ἀπὸ χειρὸς ἀλύξειν αἰπὺν ὄλεθρον. 
5 ς . λ|- οσα ο εκ ος 
Η ρα, καὶ ἔγχος ἀφῆκεν, ἑκὼν ὃ ἡμάρτανε φωτός 

950, ἀφραδίῃσι. μαι 15, ιοἰ]οιέ εγ- 
σεϊοῖπᾳ {λεπι. Ἀοπο]. ἁπλῶς ἐπὶ ἀγνοίας, 
καὶ ἀαντὶ τοῦ ἀπρονοήτως. 

95]. ἐπίουρα. ἝὭαπιπα: δμπί τὰ μεταξὺ 
διαστήµατα Ἰπίον αγαϊγηπο δοιπι εἰ α[έογιπι 
αγαίγιαηι πιιίογΙη; παπι ἶ ἅιμο πιιζί εἰ ἅιμο 
Όουες εοᾶεηι {ειπρογο αὐ εαᾶεπι ἔἴπεα ἱπορζωπί 
αγαγε, πιιὺ ἵπ πε πονα[ῖς ππιζέπι γΩτεΥ- 
{εγεπί ους. ΤΗϊ5 18 απ εχρ]απαίίοη οἳ Τ]- 
ἀγπιαδ. Ῥορε, α[ίος Ώαςῖεσ, 5ασσεςίς, νηέ]ι 
βτεαί Ρ]αιςϊυΙΠέγ, ἐλαξ ο Ἰαπά ννας ίσο 
Ῥ]οαρ]ιεά ; Ετεδύ γι οχεΏ, απά {εη ΠΙΟΥΘ 
ΗρΠί]γ γι πια]ες; απᾶ {(]αί πε ἐπίουρα 
ἡμιόνων 15 {ο 8Ραςε Ἰεβν ὮΥ ιο Ἠαδραπά- 
Ώ]εῃΠ Ῥείννεεη Όννο Ῥ]οαρ]ις οἳ ππα]ες θ]]πσ 
Όλα 8αΠ1ς Πε]ά, πυΠΙοἩ Ἠαᾶ Ῥεεηπ αἰγονᾶγ 
Ῥτο]κεη τιρ ὮΥ ΟΧεΠ. Ἠεγπο 5ΙΡΡΟΡΕς ιοί 
{ο Ἰαΐΐέεν οἱααςδε 15 πεγε]γ ογπαπιοηία]; Ῥα6 
16 8θεπης γαίῃεχ {ο ἀεβπε {ια ριγροτί οἱ ἴἶια 
οοπιρατῖδυῃπ. Τ]με ποπ ἐπίουρα, πίεγτα]- 
ἴωπι, Τοπ ὄὅρος, α θομπᾶαγη, ο6σΥ5 ΟΠΙΥ Ιπ 
Όιο Ρανα]. ε Ἠανε οὗρον ἡμιόνοιϊν 1π 
0. Θ. 124. ΟΌοπιρατο Τ. Ψ. 451. ΡΙΠΥ 
(Ν. Η. ΥΤΠΠ. 44.) 5ρει]κς οἳ έλα πια]ο α5 
απῖπιαί οἰγίδις ἵπ ἴαθογε επἰηιῖηι; απά Ατίς- 
{οί]ε (ΗἩ. ΑΔ. ΤΥ. 11. δ.) οἈβετγνας, (]λαί ἴ]ιε 
{επια]ες αγε πηοτο γίροχοις {Παπ ]χε τηδ]θβ. 
Τί αΡρεατς λαί ασν]ομ]έατο να5 οοπάασιθᾶ 

υ(Ἡ στεαί τεσι]αχΙϐγ ἵπ {Πο ασο οἱ Ἠοππεν, 
Τπα8 πιεπίίοη 15 πιαάε 1π Ο4. Ῥ. 299. οἳ 
πΙαΠΙΤΙΠΡ, Ρ]οασΗῖπρ, 5οµΊπς, τεαρῖης, απᾶ 
ΠΙΟΝΊΠσ. Άεο ΜΙΜονᾶ”ς Πε. ο ἄτεεος, 
νο]. ΙΤ. Ρ. 155. 

968. νειοῖο. Παπᾶ πειογ ίοιφ]εᾶ πρ. 
Φο]ο]. ΥΠ]. ἡ νεωστὶ ἠροτριασμένη γῆ. 
Τπε Ργεροβῖθῖοι διὰ 15 οπαΜέεᾶ. Τ]ε ερῖ- 
ἴπεί πηκτὸς ἵ5 ΒΙΠΠΡΙΥ εἴγοης, οοπιρασί. Έα- 
βίαίΠ. τὸ εὐπαγὲς καὶ στερέον. 

955. ἀποστρέψοντας. ῥἈεῖ]. αὐτόν. 
907. δουρηνεκές. Ἑπδίαϊμ. εἰς ὅσον δόρυ 

φέρεται. 1]. Ο. 968δ. ὅσον τ) ἐπὶ δουρὸς 
ἐρωή. 

960. ὡς ὃ ὅτε κ.τ.λ. Όοπιρατα Ὑ11ρ. 
Ἐπ. ΧΠΙ. Ἴ49. Ονιᾶ. Μεί. 1. δ0δ.--καρ- 
χαρόδοντε. Ῥομο]. ἐπικαμπεῖς ὀδόντας 
ἔχοντε, ἢ τραχεῖς' κάρχαρον γὰρ τὸ τραχύ. 

961. κεµάδα. ἩἨεβγομ. νεβρὸν ἐλάφου. 
Α}ο. Ἰμεκ. τῶν ἅπαξ εἰρημένων' οἱ μὲν 
ἐλάφου γένος, οἳ δὲ δορκάδος. Ῥεο Απβίο. 
Ἡ. Αη. ΙΧ. 6. 2. απά Βο]ιπεῖᾶ. αἲ Ἱ. 

968. φθαίη ἐπευξάμενος. Λε απἰετεγίαϊ 
ἰογίαπᾶο. ΟΙ πο ουπβἰνασίῖοι ο{ φθάνω 
νο] α Ρατ σῖρ]ε, 5εο Μας, ατ. ατ. 6 68. 
5 απᾶ οοπρατε ΤΠ. Ν. 815. πΠ. 914. ὀ99. 
Ψ. 444. εἰ Ῥαδβίηι, 
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Δεξιτερὸν δ ὑπὲρ ὤμον ἐὐξόου δουρὸς ἀκωκὴ 
. ο σωώ ὁ Ὁ ν ὸ}3 - οι δν 
Ἐν γαίῃ ἐπάγη' ὃ ὃ) ἄρ᾽ ἔστη τάρ[φησέν τε 

Ῥαμβαίνων, ἄραβος δὲ διὰ στόµα γίνετ᾽ ὀδόντων, 375 

Χλωρὸς ὑπὸ δείους τὼ ὃ ἀσθμαίνοντε κιχήτην, 

Χειρῶν ὃ) ἀφάσθην' ὃ δὲ δακρύσας ἔπος ηὔδα' 
Ζωγρεῖτ᾽, αὐτὰρ ἐγὼν ἐμὲ λύσομαι' ἔστι γὰρ ἔνδον 

Χαλκός τε, χρυσός τε, πολύκμητός τε σίδηρος, 
- 3 3 ’ Ν 2 ’ 3 

Τῶν κ ὄμμιν χαρίσαιτο πατηρ ἀπερείσι ἄποινα, 3860 

Εἴ κεν ἐμὲ ζωὸν πεπύθοιτ ἐπὶ νηυσὶν ᾿Αχαιῶν. 
Τὸν ὃ) ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύµητις ᾿Οδυσσεύς" 

Θάρσει, μηδέ τί τοι θάνατος καταθύµιος ἔστω" 

᾽Αλλ” ἄγε, μοὶ τόδε εἰπὲ, καὶ ἀτρεκέως κατάλεξον' 
-- .] 6 ο τά -- κ ο π 

Πη ὃ ουτως επι νηας απο στρατου ἕρχεαι οιος 9850 

Νύκτα δὺ ὀρφναίην, ὅτε ϐ) εὔδουσι Ώροτοὶ ἄλλοι; 
᾿Η τινα συλήσων νεκύων κατατεθνηώτων; 
” Σα -- 

Ἡ σ᾿ Ἔκτωρ προέηκε διασκοπιᾶσθαι ἕκαστα 
ΝΠας ἐπὶ γλαφυράς; ἢ σ᾿ αὐτὸν θυμὸς ἀνῆκε; 

ή - Τὸν δ᾽ ἡμείβετ ἔπειτα Δόλων, ὑπὸ ὃ ἔτρεμε γυῖα' 390 

Πολλῇσί μ’ ἄτῃσι παρὲκ νόον ἤγαγεν Έκτωρ, 
Ὃς µοι Πηλείωνος ἀγαυοῦ μµώνυχας ἵππους 

Δωσέμεναι κατένευσε καὶ ἅρματα ποικίλα χαλκφ' 
] ' 5 Ηνώγει δέ μ᾿ ἰόντα θοὴν διὰ νύκτα µέλαιναν 
᾿᾽Ανδρῶν δυσµενέων σχεδὸν ἐλθέμεν, ἔκ τε πυθέσθαι, 906 
. 5 έ -- 9 ο. ή 

Ηὲ φυλάσσονται νΏες θοαὶ, ὡς τοπάρος περ, 
π Ἴὸδ , εις Ε: / ὃ / 

ἤδη, χείρεσσιν ὑφ ἡμετέρῃσι δαµέντες, 
Φύξιν βουλεύοιτε μετὰ σφίσιν, οὐδ ἐθέλοιτε 
Νύκτα φυλασσέμεναι, καµάτῳ ἀδδηκότες αἰνῳ. 

Τὸν ὃ ἐπιμειδήσας προσέφη πολύµητις ΟὈδυσσεύς' 400 

“Η ῥά νύ τοι μεγάλων δώρων ἐπεμαίετο θυμὸς, 
Ἴππων Αἰακίδαο δαίφρονος" οἳ ὃ᾽ ἀλεγεινοὶ 
᾿᾽Ανδράσι γε θνητοῖσι δαµήμεναι ἠδ ὀχέεσθαι, 
"Αλλῳ γ᾿ ἢ ̓ Αχιλῆϊ, τὸν ἀθανάτη τέκε µήτηρ. 

976. βαμβαίνων. Βαἰδιίεπε μγα ἐἴπιογς. 
Έ]οἨ. Τάγ]. ΤΥ. 9. βαμβαίνει μὲν γλῶσσα. 
Ἠεχνε. Αάά Αραΐθία», Ἐρίρ. 19. χείλεα 
βαμβαίνει φθέγματι γηραλέφ. 

97δ. ἔνδον. ' Βοη. ἐν τοῖς δώµασι πα- 
τρὸς, πΝΠῖς] 15 Ἱπρ]ῖεά ἵπ ν. 940. ὠῬεο αἶδο 
1]. 7. 47. 

99]. πολλῇσί μ’ ἄτῃσι κ.τ.λ. Έοτ εἰς 
πολλὰς ἄτας. Ἠεγπο εχρ]αῖπ5 {πε ο0π- 
βίτιοΒίοη απά ἴἶλο 56η59 ἴπαδ: "Έκτωρ 
ἤγαγεν ἐμὲ, παρὲκ νόον, 1.6. ἀνοήτως, 
πολλῇσιν ἄτῃσι. ε ἱπέργιαεπίειι ἱπάμαῖέ 
ἕπ πιαφπα πιαῖα. Τ]ε ἀπᾶνε 15 ραῖ Ιπδίεαᾶ 
νο βοοιβαἴνε νη(Ἡ εἰς, 45 ἵπ ΤΠ. Τ. 
96. 

308. μετὰ σφίσιν. Έοτν μεθ’ ὑμῖν. 9εε 
οἩ Π. Α. 999. 

409. οἳ δ' ἀλεγεινοὶ δαµήµεναι. «Ρί[Ι- 
οἶ]εε ἀοπιέμ. Τε Ἱπβπιᾶῆνο ἵς {εεφπεπί]γ 
ιβθά αξίον ν/ογᾶ5, πιογε Ῥαγσπ]ατ]γ αἆ]θο- 
ἄνες, νο] ἀεποίε α απαΠίΥ; πποετο Ιπ 
ΤΠ λε 5αρίπε ἵπ 4, ΟΥ {ο σεταπᾶ ἴπ 
ἄο, ννιοπ]ά Ὦε επρ]ογεά. ΟΌοπιρατε 1Ππ/τα 
ν. 457. ἼΠε βαπιε οοπβἰγασοθῖοπ οΡίαϊπς 
35ο Ίπ Παπ. Τμαςδ Ἠοταί. 0. 1. 19. 8. 
ζωὐγίοις αἁερίοι. ΤΝ. 2. 59. πῖνει οἰαεγὶ. 
Τρ. Ίπ. ΥΠ. 49. πια]ογ ἰάετὶ. Ῥοππεβίπιες 
ἔπα αοέῖνε Ιπβπ]ίῖνε 15 πθεᾶ Ιπείεαᾶ οἱ πε 
Ραβείνο, 45 ἵπ ΤΠ. Ψ. 6055. Πτ) ἀλγίστη δα- 
µάσασθαι. Ῥεε Μαέ, 6τ. απ. 5 684. Ὦ. 
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Αλλ᾽ ἄγε, μοὶ τόδε εἰπὲ, καὶ ἀτρεκέως κατάλεξον" 

321 

405 
- - - :ἱ - 

Ποῦ νῦν δεῦρο κιὼν λίπες Ἔκτορα, ποιμένα λαῶν» 
- - . .. - / {δ. ! 

Ποῦ δέ οἱ ἔντεα κεῖται ἀρήϊΐα; ποῦ δέ οἱ ἵπποι; 

Πῶς ὃ) αἱ τῶν ἄλλων Τρώων φυλακαί τε καὶ εὐναί; 
ο , Δ / Ἂ / 
Άσσα τε µητιόωσι µετα σφίσιν; Ἠ μεμάασιν 

3 Ό 

Αὖθι µένειν παρὰ νηυσὶν ἀπόπροθεν, ἠὲ πόλινδε 410 
Ἂ . / 3 Ν Μ ΄ 2} / Ξ 

ΑΨ ἀναχωρήσουσιν, ἐπεὶ δαµάσαντό Υ ᾿Αχαιούς: 
Ν Ξ ον 

Τὸν ὃ) αὖτε προσέειπε Δόλων, Εὐμήδεος υἱός 

Τοιγὰρ ἐγώ τοι ταῦτα µάλ’ ἀτρεκέως καταλέξω. 
ῇ 9 Ν - ϱ/ λ ΄ ΜΕΛ 

κτωρ μεν µετα τοισιν; οσοι βου ηφόροι είσι» 

Ῥουλὰς βουλεύει θείου παρὰ σήµατι Ἴλου, 415 
ων / Ἰ 

Νόσφιν ἀπὸ φλοίσβου’ φυλακὰς ὃ ἃς εἴρεαι, ἥρως, 
”/ , ε, 9 9 Ὃν ’ 

Οὔτις κεκριµένη ῥύεται στρατὸν, οὐδὲ φυλάσσει. 
σα 9 ’ κ 2 / π » / 

Όσσαι μὲν Τρώων πυρὸς ἐσχάραι, οἷσιν ανάγκη, 

Οἳ δ᾽ ἐγρηγόρθασι, φυλασσέμεναί τε κέλονται 

᾽Αλλήλοις' ἀτὰρ αὗτε πολύκλητοι ἐπίκουροι 

Εὔδουσι Τρωσὶ γὰρ ἐπιραπέουσι φυλάσσειν' 
Οὐ γάρ σφιν παῖδες σχεδὸν εἵαται, οὐδὲ γυναῖκες. 

Τὸν ὃ) ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύµητις ᾿Οδυσσείς 

Πῶς γὰρ δὴ Τρώεσσι μεμιγµένοι ἱπποδάμοισιν 
Εὔδουσ’, ἢ ἀπάνευθε; δίειπέ µοι, ὄφρα δαείω. 425 

Τὸν ὃ ἡμεί[ετ᾽ ἔπειτα Δόλων, Εὐμήδεος υἱός' 

Τοιγὰρ ἐγὼ καὶ ταῦτα µάλ) ἀτρεκέως καταλέξω. 
Πρὸς μὲν ἁλὸς Καρες, καὶ Παίονες ἀγκυλότοξοι, 

Καὶ Λέλεγες, καὶ Καύκωνες, δῖοί τε Πελασγοί’ 

Πρὸς Θύμβρης ὃ’ ἔλαχον Λύκιοι, Ἠυσοί τ’ ἀγέρωχοι, 450 
’ 

Καὶ Φρύγες ἱππόδαμοι, καὶ Μῄονες ἵπποκορυσταί. 

᾽Αλλὰ τίη ἐμὲ ταῦτα διεξερέεσθε ἕκαστα ; 

Εἰ γὰρ δὴ µέματον Τρώων καταδῦναι ὅμιλον, 
Θρήΐκες οἵ δ' ἀπάνευθε νεήλυδες, ἔσχατοι ἄλλων" 
Ἐν δέ σφιν Ῥῆσος βασιλεὺς, πάϊς ᾿Ηϊονπος. 4556 

Τοῦ δὴ καλλίστους ἵππους ἴδον ἠδὲ µεγίστους" 

416. φυλακὰς δὲ. 
φεπέἰπεῖς. 
1. 7. 4256. 

418. πυρὸς ἐσχάραι. ΤΠΙ8 15 πο {ο Ῥα 
υπάεγβίοοά οἱ ἴποβδε ἤχγερ ν/μ]ε] Ἠεοίου 
οοπιπηαπάεἆ {ο Ὦο Ἰπά]εά αἲ {πε Ῥερϊηπίηπρ 
οἳ Ομ πὶρΏί, Ῥαέ οπ]γ οἱ έλε Ἰοιβε]ιο]ά 
Άχεςβ οἳ ἴμε Ίτο]αης, ἀῑδίάποί {τοπι ἴἶια 
βαχ]]]ατβ. Τ]θ εχργεββῖοη Ἱππρ]ῖες {ἶιοδε 
Ῥεορ]ε πο Ίνετε παΊνθβ οἱ ΤΟΥ; ἑστία 
απά ἑσχάρα πυρὸς βἱρηϊεγίης {πο 84ΠΠ8 
Ὠμηα: 8ο {λθί ἑστίας ἔχειν αιᾶ ἐσχάρας 
ἔχειν ΊηΕΑΠ {ο Ίατε Ἰιοµθε ος Ἱραγί]φ ἵπ 
Ττογ. Ῥορε : ἴτοπι Ἐπβίαίμίας. Οοπιραγε 
Ἠ. Β. 1256. Ἠεγπε ἴλιβ ἐγαηρ]αίος {λε ῥ85- 

Ἠν γεβδρεσί {ο ἰ]ιο 
ΤἘΜε αοομδα[ῖνο αὐεο]αίε, α5 1 

βηρε: 4ἆ ἴσπες αιίεηι, φιιοίφιοί Πὲ φιέπέ πιι- 
ππεγο, οἰφίζαπέ ἐἱ, φωτός ἐποιοπίέ Ίνου αέ τὶφὶ- 
ζεπέ, ἠζφιισ 86 Πίο αἆ οἰφιζαπάωπι Ἱιογίαπίαη. 
146 86εΠῃΒ, {Πεγείονε, (λαέ λε Έτο]αηπς Ἠαά 
πο σιαγά αρροϊπίεά ὮΥ αιαὐλοχῖέγ, Ῥαί ἆε- 
Ῥεπάθὰ γιο] προπ το ϱεπετα] πεσθββῖίγ 
οἱ Ῥτεγοπ/ίίηρ ο 5ιτργῖδο; απᾶ {]οβο ἩΡΟΠ 
ΝΗΟΠ1 {ε οἨῖεί τε]ίαπορ τεβεᾶ, ἀερεπάεά 
ΠΠΟΥΘ ἩΡροΏ {με απχΙείγ οἱ {ἐ]ιεῖγ νε απἀ 
ομ]άτει (ν. 499), απ Ἱροη {εί ΟΝΠ 
γιριαπςα. 6ο ἂβονθ 0Ἠ ν. 84. 

454. Θρήϊκες οἵδε. Ῥοαῖ]. εἰσι. 366 Οἱ 
ΤΙ. 1. 684.---νεήλυδες. Βε]ιο]. νεωστὶ ἐληλύ- 
θοτες. ΟΙ Ώμεβα», βεε Ἠεγπο οη Αρο]]οἀ. 
Β)Ι. 1. ὃ. 4. 

να 
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΄ / θεί ὃ) 3 Ἡβ ς - Λευκότεροι χιόνος, θείειν ὃ ἀνέμοισιν ὁμοῖοι. 
"Αρμα δέ οἱ χρυσῳ τε καὶ ἀργύρῳ εὖ ἤσκηται' 
Τεύχεα δὲ χρύσεια, πελώρια, θαῦμα ἰδέσθαι, 
” ν ο νμας » - ” Ηλυθ’ ἔχων' τὰ μὲν οὔτι καταθνητοῖσιν ἔοικεν 440 

"Ανδρεσσι φορέειν, ἀλλ᾽ ἀθανάτοισι θεοῖσιν. 
2 » αμα κ - Ν / 2 ΄ 
Αλλ᾽ ἐμὲ μὲν νῦν νηυσὶ πελάσσετον ὠκυπόροισιν, 
.Ἡ ἐμὲ δήσαντες λίπετ᾽ αὐτόθι νηλέἰ δεσμῳ, 
! 1 ο. -- 3 -- Όφρα κεν ἔλθητον, καὶ πειρηθῆτον ἐμεῖο - 2 ρ μειο 
.] ο) 1 ή ε) Εξ ὃν 

Ηὲ κατ’ αἶσαν ἔειπον ἐν ὑμῖν, ἠὲ καὶ οὐκί. 445 

Τὸν ὃ ἄρ᾽ ὑπόδρα ἰδὼν προσέφη κρατερὸς Διομήδης" 
Μὴ δή µοι φύξιν γε, Δόλων, ἐμβάλλεο θυμῷ, 

᾿Ἐσθλά περ ἁγχσίλας ἐ ἐπεὶ ἴκεο χεῖρας ἐς ἀμάς. 
Εἰ μὲν γάρ κέ σε νυν ἀπολύσομεν ἡ ἠὲ μεθῶμεν. 
΄Ἡ τε καὶ ὕστερον. εἶσθα θοὰς ἐπὶ νῆας ᾿Αχαιῶν, 450 
α) 

Πὲ διοπτεύσων ἢ ἐναντί ιον πολε (ξων: 2 µ 
Εἰ δέ ολ δν ια . Ν ὃ Ν 2, Α θ κ ὀλέ 
ιοὲέκ εµης υπο χερσι αμεις απο ὕυμον ολΛλέεσσΏης» 

Οὐ 9} 9ὐ ν -- /΄ ο ” ’ 

υκ ετ νε. συ πηµα ποτ εσσεαι αν. 

᾿Η. καὶ ὃ ὃ μέν µιν ἔμελλε γενείου χειρὶ παχείῃ 
᾿Αψάμενος λίσσεσθαι ὃ ὃ αὐχένα µέσσον ἔλασσε, 4550 
Φῷ / αἴξ δι. δ) ” / / 9 
ασγάνῳ αἴξας., απο ὃ ἄμφω κέρσε τένοντε 
θ / 9) » - , ’ τι θ Φθεγγοµένου ὃ ἄρα τοῦ γε κάρη κονίῇσιν ἐμίχθη. 

Τοῦ ὃ ἀπὸ μὲν κτιδέην κυνέην κεφαλῆφιν ἕλοντο, 

Καὶ λυκέην, καὶ τόξα παλίντονα, καὶ δόρυ μακρόν’ 
Καὶ τά Υ᾿ ̓ Αθηναίῃ ληΐτιδι δῖος ᾿Οδυσσεὺς 4600 
« Ας ν αλ. ’ »” 4 ε ΥὙψόσ) ἀνέσχεθε χειρὶ, καὶ εὐχόμενος ἔπος ηὔδα 

Χαῖρε, θεὰ, τοῖσδεσσι σὲ γὰρ πρώτην ἐν Ὀλύμπῳ 

4957. λευκότεροι χιόνος κ.τ.λ. Τηῖ5 
οΊναπσο οἳ «15ο τεφπίγος {16 γεχῦ εἰσι {ο Ῥα 
5αρρ]εά; απά 5ο ασαίπ Ἱπίτα ν. 647. ΟΕ 
πο οοπβίγισοη, 5ε8 4Ώογε ΟΠ ν. 402. 8ο 
Ἀσαϊπ θαῦμα ἰδέσθαι ἵπ ν. 459. ἜΤμϊ6 ἆε- 
βογϊρίίοπ 15 Ἱπηαίθα ἵπ Ὑ]τς. Έπ. ΚΤΠ. 
84. Θωϊ οαπάογε πῖτε απἰεϊγεπί, οιγεῖδιις 
αιγας. 

408. ἤσκηται. ΟΕ ἴιε νετὮ ἀσκέω, 5εε 
Ἐ]οπιβε]ά”5 ἄἱοβ5. οπ 439;5εΠ. Ῥενς. 187. 

447. Τι Ὠαςδ Ῥεεπ αδκεά Ἡονυ Ὠίϊοπιεά 
Έποευ ἐ]ιαί Ἶε ἵνας αἀάτεςεῖης Γοἴοπ, ν/]οδε 
ΏΔΙΠΘ Ἠαά ποῖ Ῥδεεπ ππεποπεᾶά 1Π {πε Ῥτε- 
νίοα5 ΟΟΠΝΘΥΡΑΠΙΟΠ, ὙΝΠΙΟἩ ΊΠπογενετ {οο]ς 
Ῥίαοε ἵπ {πο ἀαγ]. Α8 α ῬεΙβοη Οἱ ο0Π- 
864ΊἹεΠσθ ΑΠΙΟΠΡ ἴἩο Ττο]απς, απᾶά πΙογο 
εδρεοίαῖ]γ α5 α ᾖΛεταῖᾶ, Ἡς τηαγ ῬΡοβδϊῬ]γ 
Ώανε Ῥεεπ 5ο οοπβρίοποι5 οἨ ναγῖοπ5 ο6- 
68ΙΟΠ5, 45 ΠΟΥ {ο Ὦο τεοορηῖζεὰ ὮΥ Ἠ15 
νοῖσθ. 

450. εἶσθα. ΟΕ νο {αέατε φἰσπΙβοαβοῃ 
οἳ {ια νετ; εἶμι, 5εε οἩ 11. Α. 29. Τὲ αρ- 
Ῥθασς {τοπ {Πῖς Ῥᾶ5δασε, ἰμαῦ ές οπδίοπι 

ἀῑά ποῦ εχῖςὲ ἵπ {λεςδε ἴπιος οἳ {α]άπς Ρτῖ- 
ΒΟΠΘΥ. 

457. φθεγγομένου. «49 Ίιε ας ερεαλῖπᾳ. 
Φοα]σες γεχαΜίοαδΙγ ομ]εοίς, ἐ]αί α ΠΠ 
οαηποί θΡρεα]ς α[τετ Ἠϊ5 Ἠεαά 15 οὔ. ἸΜαστο- 
Ρίας ἶ5 {αγ πιογθ Ἰαςέ ἵῃ βαΐατη. Υ. 19. Υ1άε 
πππίαπι οεἰεγϊαίεπι «αἴτο Ῥοπᾶεγε, αἆ φπαη) 
ποπ ροίιΐ οοπαίις ΜΗ αγοπῖς αοοεᾶεγε: «Έπ. 
Χ. 654. “ Τωπι σαριΐ ογαπῖῖς πεφιῖοφπαπι, εἴ 
πιπ]ία γαταπεῖς Ῥίσετε, ἀείιγύαί ἵεγγα.”. [η 
φωΐδις πιλί τίκις εδί φγαοϊ[ῖογ αιοίοτο. 

4569. λυκέην. Ῥαι. δοράν. 366 αρονθ 
γ. 9964. 

460. ληΐτιδι. Ῥγασδαίγίο. Το αρρε]]α- 
8191 15 ΒΥΠΟΠΥΙΠΟΙ5 πΙ(Ἡ ᾿Αγελεία, ἵπ Ἡ. Δ. 
128.---ΟΓ νε ἀεάϊσαίίοη οἱ {πε ατπῃς {ακεπ 
Γτοπα α εοπ(πετεά ΕΠΕΠΙΥ. 5ε6 ποίθ οἩ ΕΥ. 
Έλα. 684. Ῥεπί. απ. Ρ. 906. Όροι {παῖτ 
τείατη, {εδ αΤΤης πνετο αρρογοπεά {ο 
ΤἼγεξες, Ὕν]ο Εχεά {Πεπι, 35 α οοπδεογαί{εᾶ 
ΥΟΡΗΥ {ο Μπεινα, αἲ ἴπε Ῥτου οἳ Ἠϊ5 
ΦΗΙΡ. εε Ἱπίτα ν. 570. 

462. τοῖσδεσσι. Πίεοε: 8εῖ]. ἀοπῖε ΤΗϊ5 

πω... 
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ώ Ξ Πάντων ἀθανάτων ἐπιββωσόμεθ” ἀλλὰ καὶ αὖτις 
- » - 

Πέμψον ἐπὶ θρηκῶν ἀνδρῶν ἵππους τε καὶ εὐνάς. 
Ν 3 ’ 2 » 

ὋὪς ἄρ᾽ ἐφώνησε; καὶ ἀπὸ ἔθεν ὑψόσ' ἀείρας 405 

Θἤκεν ἀνὰ μυρίκην' δέελον ὃ ἐπὶ σῆμά τ᾽ ἔθηκε, 

Συμμάρψας δόνακας µυρίκης τ᾽ ἐριθηλέας ὄζους, 
Μὴ λάθοι αὖτις ἰόντε θοὴν διὰ νύκτα µέλαιναν. 

Τὼ δὲ [άτην προτέρω διά τ᾿ ἔντεα καὶ μέλαν αἷμα" 
Αἶψα ὃ) ἐπὶ Θρηκῶν ἀνδρῶν τέλος Ίξον ἰόντες. 470 

Οἱ δ᾽ εὖδον καµάτῳ ἀδδηκότες, ἔντεα δέ σφι 
Καλὰ παρ) αὐτοῖσι χθονὶ κέκλιτο εὖ κατὰ κόσμον 
Τριστοιχεί' παρὰ δέ σφιν ἑκάστῳ δίζυγες ἵπποι. 
« -- κ 3 / ιω 2 . - νο ὃν , 6 

Ρῆσος ὃ ἐν µέσῳ εὖδε, παρ᾽ αὐτῷ ὃ ὠκέες ἵπποι 
᾿Εξ ἐπιδιφριάδος πυµάτης ἱμᾶσι δέδεντο. 4/50 

Τὸν ὃ Οδυσεὺς προπάροιθεν ἰδὼν Διομήδεϊ δεῖξεν' 
πι. ὦβ. ΄ ὃ » Ν π δέ / 

Οὗτός τοι, Διόμηδες, ἀνὴρ, οὗτοι δέ τοι ἵπποι, 
ΝΑ -... ο 

Οὓς νῶϊν πίφαυσκε Δόλων, ὃν ἐπέφνομεν ἡμεῖς. 
ο 

Αλ ἄγε 

Ἑστάμεναι µέλεον σὺν τεύχεσιν' ἀλλὰ λύ’ ἵππους 

δὴ, πρόφερε κρατερὸν μένος οὐδέ τί σε χρὴ 
256 

450 
οχτα ορ ᾱ.ν 3’ / / υ 
Πὲ συ γ ἄνδρας ἕναιρε μελήσουσι δέ μοι ιπποι. 

Ὃς φάτο" τῷ ὃ ἔμπνευσε µένος γλαυκῶπις ᾿Αθήνη" 
Ετεῖνε ὃ ἐπιστροφάδην' τῶν δὲ στόνος ὤρνυτ' ἀεικὴς 
- θ / πλ] θ , δ) 0 - 

ορι εινοµενων ερυ αινετο αιματι γαια. 

Ὡς δὲ λέων µήλοισιν ἀσημάντοισιν ἐπελθὼν, 
Αἷ Α 2δ. Ν / .) / 5 

(γεσιν η οιεσσι, κακα Φρονέων ενορουσῃΏ 

ὋὪς μὲν Θρήϊκας ἄνδρας ἔπῳχετο Τυδέος υἱὸς, 

ὌὌφρα δυώδεκ᾽ ἔπεφνεν' ἀτὰρ πολύµητις ᾿Οδυσσεὺς, 
Ὅντινα Τυδείδης ἄορι πλήξειε παραστὰς, 

Τόνδ ᾿Οδυσεὺς µετόπισθε λα[ὼν ποδὸς ἐξερύσασκε, 490 

Τὰ φρονέων κατὰ θυμὸν, ὕπως καλλίτριχες ἵπποι 
“Ῥεΐα διέλθοιεν, μηδὲ τροµεοίατο θυμῳφ 

ἑαγτηϊπα οι 18 αΏ]χεᾶ {ο ἴἶια ἀπᾶνο Ρ]αγα] 
οἱ ὅδε ἵπ 0Ο. Β. 47. 1656. Κ. 268. Ν. 268. 
ὦ. 93. 

465. ἐπιβωσόμεθα. Ἐτπεξδᾶ: Του Ποπίοα 
εί Ποπιοεγίσα Ίγο ἐπιβοησόμεθα. Ἠεγπα 
εχρ]αῖης {ο νετΏ Ὦγ ἐπικαλεῖσθαι απᾶ ἵκε- 
τεύειν. Όοπιρατο Ο. Α. 578. Β. 145. ΈΤ]ιο 
Ραΐατε 15 Ἠεγα λιδεὰ {ΟΥ ἴ]α Ργεβεηί, α5 Τη ν. 
185. 6υρτα. 

4606. δέελον. 
σοπερἰσιοιβ. 

415. ἐξ ἐπιδιφριάδος πυµάτης. ΊΈγοπι 
ἔ]ια εφε οἱ ἴλε γαἰφεά φειποϊγοίε ἵπ [γοπί ο 
ἔιο εἰαγίοί. Βοππθ ΒΙΡΡΟΡΟ ἐπιδιφριὰς {ο Ὦο 
Όιε Β4ΠΠΘ γ]έ] (ιο ἄντυξ, απᾶ οἵ]ιογβ πια]κο 
6 απ ερἰ(εί οἳ ἄντυξ απἀετδίουά, 1π 
εἶέπευ σπδε (ια ππενηίηᾳ ἶ5 {1θ Βαπιθ. εο 
οἩἳ Π. Ε. 2602. 

ἙὮΥ ἀα]γεῖβ, {ου δῆλον, 

480. ἀλλὰ λύ’᾽ ἵππους' κ.τ.λ. Ειπῖρ. 
Ἐ]ες. 618. Διόμηδες, ἢ σὺ κτεῖνε θρῄκιον 
λεὼν, Ἡ μοὶ πάρες γε, σοὶ δὲ χρὴ πώλων 
µέλειν.---ΤΠε αἀ]εσίῖνε µέλεος Ίετε βἰρηϊ- 
Β95 ἑπαοίϊοο, ἐπε[οίσπί. Εαδίκίμ. παρὰ τὸ 
µέλεσθαι, ὅ ἐστι φροντίδα ἔχειν. ΤΠ Ιαΐου 
ντ]ζογς 16 βἰρπῖῃες τογείε]ισᾶ. 

489. ἐπιστροφάδην. Ῥσε]ο]. ἄλλοτε εἰς 
ἄλλον ἐπιστρεφόμενου. ΑΠΙΟΠΡ 5ονοτα] 
πιθαπίηρς νΠΙε] Ἠανο Ῥεεπ αββίσηεᾶ {ο {ΠίΒ 
αἀνετῃ, 05 5εοπῃ5 {ο Ὦε 61 πηοξβί εΠρῖρ]ο. 
---ἀεικής. Ίπφεπε. Ἐτορετ]γ, {ωτρῖβ, Ίο 
ἄεοεπα. ἵπ ἃ ΒΙΠΗΙΙΑΥ 56Η506 ἀναιδὴς 15 αβεά 
η ΠΠ. Δ. 621. 

485. ἀσημάντοισι. ολο]. ἀφυλάκτοις, 
ἀφροντίστοις, μὴ ἔχουσι ποιμένα. ΟΟ0Πῃ- 
Ρατε ΙΙ. Α. 259. 

489. ὄντινα πλήξειε. 3εο οἩἳ ΤΙ. Β. 188. 

Υ9ο 
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ολ αν , δρ ας ερ 
Νεκροῖς ἀμβῥαίνοντες ἀήθεσσον γαρ ετ αὐτων. 

Σο 

οτε Αλ δὴ [βασιλΏα κιχήσατο Τυδέος υἱὸς, 

Τὸν τρισκαιδέκατον µελιηδέα θυμὸν ἀπηύρα, 
᾿Ασθμαίνοντα' κακὸν γὰρ ὄναρ κεφαλῆφιν ἐπέστη 

Τὴν νύκτ’, Οἰνείδαο πάϊς, διὰ μῆτιν ᾿Αθήνης. 

᾿"Τόφρα ὃ ἄρ᾽ ὁ τλήµων ᾿Οδυσεὺς λύε µώνυχας ἵππους' 

Σὺν ὃ Πειρεν ἵμασι, καὶ ἐξήλαυνεν ὁμίλου, 
3 ΄ 

Τόξῳ ἐπιπλήσσων, ἐπεὶ οὐ μάστιγα φαεινὴν 500 

Ποικίλου ἐκ δίφοοιο νοῄσατο χερσὶν ἑλέσθαι ς χερ 
Ῥοίΐζησε ὃ) ἄρα, πιφαύσκων Διομήδεϊ δίῳ. 

” 
Αὐτὰρ ὃ µερμήριζε µένων, ὅ τι κύντερον ἔρδοι' 

᾿Ἡ ὄγε δίφρον ἑλὼν, ὅθι ποικίλα τεύχεα κεῖτο, 
: μα ο, / Ἀ ὁ ’ ς κο καν 
Ῥυμοῦυ εξερύοι, η εκφέροι ὑψόσ αείρας» 505 

Ἂ -- -- 

Η ἔτι τῶν πλεόνων Θρηκῶν ἀπὸ θυμὸν ἕλοιτο. 

ἝἜως ὃ ταῦθ’ ὥρμαινε κατὰ φρένα, τόφρα ὃ ᾿Αθήνη 

᾿Εγγύθεν ἱσταμένη προσέφη Διομήδεα δῖον' 
Νόστου δὴ μνῆσαι, μεγαθύμου Τυδέος υἱὲ, 

Νπας ἐπὶ γλαφυρὰς, μὴ καὶ πεφοβημένος ἔλθης 

Μή πού τις καὶ Τρῶας ἐγείρῃσι θεὸς ἄλλος. 

ὋὪς φάθ᾽ ὃ δὲ ξυνέηκε θεᾶς ὅπα φωνησάσης' 

Καρπαλίμως ὃ ἵππων ἔπεήσετο' κόπτε ὃ ᾿Οδυσσεὺς 

Τόξῳ: τοὶ ὃ ἐπέτοντο θοὰς ἐπὶ νῆας ᾿Αχαιῶν. 

0ὐδ) ἁλαοσκοπίην εἶχ᾽ ἀργυρότοξος Απόλλων. 1ο 
. 3”) } 

Ως ἴδ ᾿Αθηναίην μετὰ Τυδέος υἱὸν ἔπουσαν, 

Τῇ κοτέων Τρώων κατεδύσατο πουλὺν ὅμιλον, 
Ώρσεν δὲ Θρηκῶν βουληφόρον Ἱπποκόωντα, 

499. ἀήθεσσον γὰρ ἔτ αὐτῶν. Φε. 
νεκρῶν. Ί1ιευ Ίδεγε γα ηπασοιµβίοπιεά Το ἄεαᾶ 
ὐοᾶϊε». Ῥο ΑΡο]]. ἨἘμοά. ΤΥ. 98. ἀηθέσσουσα 
δύηο. 

496. ὄναρ κεφαλήφιν ἐπέστη. Όοπιραγα 
ΤΙ. Β. 290. Τε πιαγ Ἱεπςε οο]]εοί ίπε νι]- 
σατ 5αρεγ5οη οἱ {ἴε πιεν τεβρεοβῖησ 
ἀγεαπῃδ. Τ{ 56επῃς {μαί α Ῥε]εί ρτενα]]εά 
ἔλαί ΡεΓΘΟΠ5 Ίνεγε ὮΥ θ]μῖς ππεαης Ιπ[ογηπεά 
οἱ Ιπιπηϊπεπί ἄλπσεσ; απά ελα ἐλεῖν ἀγεαπις 
ν/εγθ α]εά {ο {νε Ιέπα {ος ἵπ νγηΙε] {ευ 
ψ/εγε Ῥ]ασεά. ῥῬοπιεν]μαί 5Ιππ]]αγ ατα (με 
ἀπγεαπιδ οἳ Οτωςας (Ἠετοά. Ι. 94), Μεᾶεα 
(ΑΡο!!, Ἠμοά. ΤΠ. 616), Απτίπάπε (Οπίπ1. 
1:ΧΕΥ. 6θ), απᾶ οἱ Ώεβάεπποπα απᾶ {πο αἲ- 
{επάαπίς οἱ Ώιαπολῃ, ἵη ὢμαιβρεατο. Ἠεγπε 
οοπβίγιαες ὄναρ ἵπ αρροβϊέῖοπ γη(Ώ Οἰνείδαο 
πάϊς, νΊετερυ ΤὨϊοπιεά 15 τερτεπεπίεά 48 
5ἰωπάϊπσ ονετχ Ώμεξις, Ἰ]κα απ΄ εν] ἆγεατη. 
Τπο Ῥεςί οτῖᾳςς, Ἠούγενεχ, χεραγά ν. 497 
35 η Ιπ{εγρο]αίίοἨ ; απά 16 οετιΙη]γ Ἱπι- 
Ῥεάςβ {πε οοπηδίτασοβοὮ, πηλοαί ἵπ ΑΠΥ 
ἀερτεε αἀναποῖης {Πε 8εΠ56. 

603. ῥοίζησε. Πε ιομείεά. ΊΠε 5αῦ- 

βίαπεῖνε ῥοῖζος οσσατς π ΤΙ. ΤΠ. 96]. Ῥεο 
αἶδο ο ΤΙ. Δ. 125. 

505. Ὁ τι κύντερον ἔρδοι. Ἠιαί πιογε 
ἀαγίπα ἀἄεεά Ἰιο ε]οι]ᾶ ἄο. Ἑπδίαίμ. τὸ δὲ 
κύντερον νῦν δεινὸν καὶ θρασὺ ἔργον ση- 
µαίνει. Τηε νοτᾶ 15 πιογε ῬτορεσΙγ πδεά 
ἵῃ α Ὠπᾶ 8εη5ε; ἃ5 Ιπ ΠΠ. Θ. 4δ2. Ἠεγπε, 
νηέ] 5οπ1θ ΜΑΑ., τομάς κύντατον, Ῥαΐό ἴ1θ 
γι]σαχ γεκάῖης 15 ννε]] 5αρροτίεά. 

509. νόστου δὴ μνῆσαι. Ἰοζϊζις Ίαπε, 
φπςεο, πιεπιϊπετὶ. ΟΤΑΕΚΕ.--ΟΙ ο Ῥασ- 
εε]ε δὴ, 586 οἩ ΤΠ. Α. 6. 

511. µή πούτις κ.τ.λ. ΒΙΡΡΙΥ δέδοικα, 
45 εἰδεν/πεχο. 

619. ἵππων ἐπεβήσετο. ΤΗϊ5 οπηποὲ ἵτα- 
ΡΙΥ ναί Ίο αεοεπᾶεᾶ {ῑιε οἰιαγίοί, ννπῖσ]ι 15 
ἰπε πδαα] αοεερίαίῖοη οἳ ἴπεδε νοτᾷς ἴπ 
ἨοπιεΥ ; βἶπος {πε ολατ]οξ ννας 1εβί Ῥε]μ]πά, 
Τ6 αΡΡΘαΥ5, {πεγε[οτε, τ]ἀϊπσ οἩ Ἡοτεεβασκ 
πας ποῦ πνΠο]]ν ππ]κπονντ ἵπ {πε Ττο]απ 
παν. ες ΟΠ ΤΠ. Β. ὅ54. Ο. 679. 

614. τοὶ ὃ’ ἐπέ-οντο κ.τ.λ. Υαρι] ης 
ΔΏ α]]αδίοη {ο ἴε εχρ]οῖέ οἱ οαττγίπσ οϐῦ 
{λε Ἠουβες5 οἱ Ἡπεβας, ἵπ π. Ι. 409. 
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'Ῥήσου ἀνεψιὸν ἐσθλόν' ὃ δ᾽, ἐξ ὕπνου ἀνορούσας, 
ς μη] - 9, οἳ ϱΩ) ο ο αχ ο 
Ως ἴδε γῶρον ἐρῆμον., ὅθ ἕστασαν ὠκέες ἵπποι ς χωρ ρ 2 ε 
”Α ὃ 3 / 3 ι] λέ - 

νδρας τ᾿ ἀσπαίροντας ἐν ἀργαλέῃσι φονῇσιν, 

"Ωιμωξέ τ᾽ ἄρ ἔπειτα, φίλον τ᾿ ὀνόμηνεν ἑταῖρον. µ 2 ῴ ϱ 
, 5 

Τρώων δὲ κλαγγή τε καὶ ἄσπετος ὥρτο κυδοιμὸς 

Θυνόντων ἄμυδις' θηεῦντο δὲ µέρμερα ἔργα 5 
6 - 

ΟΌσσ) ἄνδρες ῥέξαντες ἔ[λαν κοίλας ἐπὶ νῆας. ρες ῥ 
Δ ὃ᾽ ϱ/ δή το ο ΔΝ υ ”! 

Οἳ ὁ ὅτε δή ῥ ἵκανον, ὅθι σκοπὸν ᾿Έκτορος ἕκταν, 

ἜἛνθ' ᾿Οδυσεὺς μὲν ἔρυξε, Διὶ φίλος, ὠκέας ἵππους' 

Τυδείδης δὲ, χαμαζε θορὼν, ἔναρα [ροτόεντα 
Ἐν χείρεσσ᾽ ᾿Οδυσῆϊ τίθει, ἔπε[ρήσετο ὃ ἵππων' 

Μάστιξε ὃ ἵππους, τὸ ὃ οὐκ ὀέκοντε πετέσθην 

Νῆας ἐπὶ γλαφυράς' τῇ γὰρ φίλον ἔπλετο θυµῳ. 
Νέστωρ δὲ πρῶτος κτύπον ἄῑε, φώνησέν τε" 

Ὦ φίλοι, Αργείων ἡγήτορες ἠδὲ µέδοντες, » 41ΡΎ 
ψ / ἈἌ 3 ο] » έλ δέ θ , εύσοµαι, ἢ ἔτυμον ἐρέω; κέλεται δέ µε θυμός. 
ο 3 : η » Ν / 3 άλλ 

ἵππων μ᾿ ὠκυπόδων ἀμφὶ κτύπος οὔατα [άλλει. 

Αἲ γὰρ δὴ ᾿Οδυσεύς τε καὶ ὁ κρατερὸς Διομήδης 

ἵΩδ) ἄφαρ ἐκ Τρώων ἐλασαίατο µώνυχας ἵππους. 

᾽Αλλ) αἰνῶς δείδοικα κατὰ φρένα, µήτι πάθωσιν 
. , ς ε 9 ’ . ὃ - 

Αργείων οἱ ἄριστοι ὑπὸ Τρώων ὀρυμαγοοῦ. 
”/’ - ο, .., ο. ου ἤλ θ ” ” 

Οὕπω παν εἴρητο ἔπος, ὅτ' ἄρ᾽ ἤλυθον αὐτοί. 

Καί ῥ οἳ μὲν κατέβησαν ἐπὶ χθόνα' τοὶ δὲ χαρέντες 

Δεξιῇ ἠσπάζοντο ἔπεσσί τε μειλιχίοισι. 

Πρῶτος ὃ ἐξερέεινε Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ" 

9256 

520 

5256 

550 

σὅ55 

σ40 

Εἴπ᾽ ἄγε μ’, ὦ πολύαιν᾽ ᾿Οδυσεῦ, μέγα κῦδος ᾽Αχαιῶν, 
ο 

Όππως τούσὸ ἵππους λάβετον' καταδύντες ὅμιλον 
- . 

Τρώων; ἤ τις σφῶε πόρε θεὸς ἀντιβολήσας; 

Αἰνῶς ἀκτίνεσσιν ἐοικότες ἠελίοιο. 

Αἰεὶ μὲν Τρώεσσ᾽ ἐπιμίσγομαι, οὐδέ τι φημὶ 
- , ν ν , }ν λ ρε 
ἈΠιμνάξειν παρὰ νηυσὶ, γέρων περ ἐὼν πολεμιστής 
| . ” ’ ε{/ ”” ” 9 ΄ 

Αλλ᾽ οὕπω τοίους ἵππους ἴδον, οὐδ ἐνόησα. 
ε) ΄ δι) 3 9.6 ΄ 9 . ν 

Αλλά τιν ὑμμ᾽ ὀΐίω δόµεναι θεὺν ἀντιάσαντα. 

546 

550 

52]. ἀσπαίροντας. 366 οἩ ΠΠ. Ὁ. 299. 
600. µάστιξε δ’ ἵππους. Α γατῖοιξ τενᾶ- 

ἴπασ, πεηθοπθά ῬΥ {πο Ὑαπείίαι Ῥομο]ίαφε, 
18 µάστιξε δ’ ΟὈδυσεύς. Α εἨαπρο οἱ Ῥευ- 
8ο”, Ἠοννεγνετ, κα (λαέ ἵη έλα εχί, ἵ5 ὮΥ 
ηΟ ΠΙΘΔΠΘ ππάβαα]. 

591. τῇ γὰρ φίλον ἔπλετο θυµῷ. Μο. 
τῶν ἐλαυνόντων. 18 ἵ5 πο Ρροββῖρ]α {λαέ 
Όνο Ἠοσςες β]ου]ά Ίαναο Ἰαὰ αΠΥ ἀθθῖτε {ο 
γεαοῖ {πο τεοίαηπ ΟΠΙΡ, {ο ν/ῖο]ι {ΠΘΥ 
ΝΘγε' Ν/ΠΟΙΙΥ απασσιβίοππεᾶ. ΤΠ οοηβίγις- 
Ώομ, Ἀοννθγεχ, ἶ8 εχοεθάἴηρ]Υ Ἠαχεμ. Ἠεγπο 

απᾶ Κπὶρ]ιῦ 5αβρεοί ἴπε Ίπε {ο Ῥε 5ριγΊοιΒ, 
απᾶ Τέ 15 πο {ουπά Ἱπ ἴπο Ὑεπεβαη ΜΑ. 

Όδ4. κέλεται δὲ µε θυµός. Ῥεῖ. ἔρειν. 
Τε πεχέ Ἰἶπε 15 οπθ οἱ ἶιοβε Ιη πν]]σ]ι ἐμλθ 
5ουπά 15 ορβεγγοες {ο Ῥε 4Π 6ς]ο οἱ {]ιε 86Π56. 
Αοσοταϊπς {ο Θπείοπῖιβ (Νε, ο. 49), {ια 
{γταπί Άεχο αρρ]]εά 16 {ο Ἠϊπηβδαίί, νετ 
ογνετία]κεῃ Ὦ} Ἠ15 ΡΙΥΒΙΘΣΒ, 

607. ὧδε. θε οἩ ΤΠ]. Β. 958. 
547. ἐοικότες. Μοϊ]. ἵπποι εἰσί. Ο6 {πι 

απασο]αίΠοΠ, 8566 αἈονθ ΟἩἨ γ. 457.--ΟΙ τἶιο 
αἀγετρ αἰνῶς, 599 οἩ ΤΙ. Γ. 198. 
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᾽Αμϕοτέρω γὰρ σφῶϊ φιλεῖ νεφεληγερέτα Ζεὺς, 
Κούρη τ᾽ αἰγιόχοιο Διὸς, γλαυκῶπις ᾿Αθήνη. 

Τὸν ὃ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύµητις ᾿Οδυσσεύς 

ΊὮ Νέστορ Νηληϊάδη, μέγα κῦδος ᾽Αχαιῶν, 555 
ε - .) 

Ρεῖα θεός γ ἐθέλων καὶ ἀμείνονας, ἠέ περ οἵδε, 
ο ’ α) α) Ν ΔΝ / ιά το) 

ἵππους δωρήσαιτ’, ἐπειὴ πολὺ φέρτεροί εἶσιν. 
ο νο νι / Δ Ε) / 
Ίπποι ὃ οἵδε, γεραιὲ, νεήλυδες, οὓς ἐρεείνεις, 

3 

Θρηΐκιοι' τὸν δέ σφιν ἄνακτ᾽ ἀγαθὺς Διομήδης 
Ἡ κ δ᾽ σα ὃ ίὸ / 3» σ 

κτανγξ» παρ εταρους ουοκαιοεκα παντας αριστους 560 

Τὸν τρισκαιδέκατον σκοπὸν εἵλομεν ἐγγύθι νηῶν, 
ιά - - 

Τόν ῥα διοπτῆρα στρατοῦ ἔμμεναι ἡμετέροιο 
σ / ν στ 2 ’ Έκτωρ τε προέηκε καὶ ἄλλοι Τρῶες ἀγαυοί. 

9 

Ὡς εἰπὼν τάφροιο διήλασε µώνυχας ἵππους, 

Καγχαλόων' ἅμα ὃ) ἄλλοι ἴσαν χαίροντες ᾿Αχαιοί. 
Τυδείδεω κλισίην εὔτυκτον ἵκοντο, Οἳ ὃ᾽ ὅτε 

56056 

σ 9 ή σΣ.». / ς -- 

ἵππους μὲν κατέδησαν ἐὐτμήτοισιν ἱμᾶσι 
΄ 

Φάτνῃ ἐφ᾽ ἱππείῃ, ὅθι περ Διομήδεος ἵπποι 
3 .) ΄ , 9 ”/ 

Έστασαν ὠκύποδες µελιηδέα πυρὸν ἔξοντες. 

Κπὶ ὃ᾽ ἐνὶ πρύμνῃ ἔναρα βροτόεντα Δόλωνος 5ΤΟ 

θηκ’ ᾿Οδυσεὺς, ὄφρ᾽ ἱρὸν ἑτοιμασσαίατ᾽ ᾿Αθήνη. 

Αὐτοὶ ὃ ἱδρῷ πολλὸν ἀπενίζοντο θαλάσση, 

Ἐσβάντες, κνήµας τ᾽ ἠδὲ λόφον, ἀμφί τε μηρούς. 

Αὐτὰρ ἐπεί σφιν κῦμα θαλάσσης ἱδρῶ πολλὸν 

Νίψεν ἀπὸ χρωτὸς, καὶ ἀνέψυχθεν φίλον ἧτορ, 
2 ’ /΄ σ.σ) / ἀσαμίνθους [λάντες ἐὐξέστας λούσαντο. 
λοεσσαμένω, καὶ ἀλειψαμένω λίπ᾽ ἐλαίῳ, 

Ἔς ρ 

Τὼ δὲ 
Δείπνῳ ἐφιζανέτην' ἀπὸ δὲ κρητῆρος ᾿Αθήνῃ 

Πλείου ἀφυσσάμενοι λεῖβον µελιηδέα οἶνον. 

556. ἠέ περ οἵδε. Ἠετο αἶ5ο εἰσὶ πιαδε 
Ῥε 5αρρ]εά: οπετνῖςε {με βγηίακ τοφπῖτες 
τούτους. 

660. δυοκαίδεκα πάντας. 
161. 

57]. ὄφρ' ἱρὸν κ.τ.λ. ἨΤΗϊ5 ἶ5 έλα οπ]γ 
Ῥάβεασο ἵπ Ἠοπιες πΠῖοἩ βρεαίς οἳ αΠΥ 
Ρατί οἳ ἔ]ο εροϊ] Ῥεῖησ οοπ5εογαίθᾷ {ο ἃ 
ἀεῑΙ(γ. ἘἜπε οπδίοπι Ργεγαἰ]εά {αγ πΠοΓο 
εκἰεηεῖνο]γ ἵπ Ἰαίετ πιο. Αοοοτάϊης {ο 
Ἠετοάοίας, Έηωγθε Ῥ]ιαρηίοίατ ἐγίτεππες Ἱγθγο 
ἀεάϊσοαίεά {ο ἔπε σοᾶς, αἴίετ {ο Ῥαΐεο οἳ 
Βα]απηῖς, 

670. λόφον. Το προς. Ἐτορατ]γ, λα 
ἴεπάοπ οἱ ές πεος. Ἐπδίπίμ. λόφος ὁ ἄνω 
τένων, ῆτοι ὁ περὶ τράχηλον. 

574. αὐτὰρ ἐπεί σφιν κ.τ.λ. Ίε ανα 
Ἠετε α ΤΟΡΊΠΕΠ Υεῦγ αστεεαΡ]ε {ο {πο εἶπι- 
ῬΗοΙ οἳ {πο οἷά Ἰεγοῖο πιο. ἘΤ]εςο 
ΝΑΥΤΙΟΥ5 Ῥ]απσε Ιπίο {ια 5οα ἔο γαξἩ ἔπεπι- 
5ε]νες ; {ο έχε βα]έ ννδίοτ 15 ποῖ οπ]γ πιοτο 

ὧ6θ οἩἨ Τ|. Η. 

Ῥατϊ{γιης Ἴναῃ αΠΥ οίμετ, Ότπέ ΠΟΤΟ Ο6Ο0ΙΥΟ- 
Ῥοταίες {Πε πεσνες. ΤΠΕΥ α[ετννατάς επίες 
ΙΠ{ο α Ῥα{Π, απά ταῦ Οεῖν Ῥοάἷες ση οἱ], 
Ισ, ὮΥ 5οΕζεπῖησ απ πιοϊδεεηῖης {πε 
Πες], Ῥτεγεηίς {οο σγοεαί ο ἀϊδειραίίοη, απᾶ 
τοδίογος {πε παέιτα] δίτεηρίἠ. ΈΟΡΕ: ἔγοπα 
Ἐπδιαίπίας. 

576. ἀσαμίνθους. Ῥαἰπφ-ίμὸ. Ῥεπο]. 
παρὰ τὴν ἄσιν µινύθειν,. 1.6. Γγοπι αἰπῖ- 
πϊκλζπφ απᾶ γεπιονίπα ΠΠ. 

677. λίπ᾽ ἐλαίφ. Τπε Βεπο]αςί απᾶ Έ- 
ςἰαθμῖας εχρ]αϊη λίπα Ὦγ αρυσορε {95 {πε 
αἀνετΏ λιπαρῶς. Όοπιρατε Τημπογα. 1. 6. 
ΙΥ. 68. Τ{ 15, ρετῃαβξ, τοτε ῬΡτοβα)]ο, ἐλας 
ἔπογε γγας απ αἀ]εσοίῖνε, ΠΟΥ απιδεᾶ, λἰψ, 
λιπὸς, ῥρἰπσιϊς, οἳ σν]ήσ]ι λιπὶ ἵ5 έ1ε ἀαΐῑνε, 
1π αστοεπηεηί υ(Ἡ ἐλαίῳ. ΤΗοθ ἴπο Ρατ- 
Ποῖρίες ἴπ {ἐπὶ πο αγο απιρ]ογεᾶ Ἰπ {ἔα 
βίτῖοξ πξασο οἳ {πε πι]ἠα]ο νοῖςα. 

679. ἀφυσσάμενοι. Ῥεε οἨ Π., Α. 170. 



ΤΗΣ 

ΟΜΗΡΟΥ ΙΔδΙΑΔΟΣ 

ῬΑΨΩΔΙΑ, ἡ ΓΡΑΜΜΑ, Δ’. 

Ἔπιγραφαί. 

᾽ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΟΣ ΔΡΙΣΤΕΙΑ. 

ἝΑλλως. 

ΛΑΜΒΔΑ, ἐνὶ προμάχοισι μίγη βασιλεὺς ᾽Αγαμέμνων. 

ΤΗΕ ΑΡΒΟΌΜΕΝΤ, 

ΤΗΕ ΤΗΙΗΡ ΒΑΤΤΊΙΙΕΗ, ΑΝΡ ΤΗΕ ΑΟΤΡ ΟΡ ΑΑΑΜΕΜΝΟΝ. 

ΑΡΑΠΙΕΠΙΠΟΠ, Ἠανίησ αγπιθᾶ Ἰήπαβε]έ, Ιεχᾶβ ο γοοῖαπςβ {ο Ῥαϊί]ο (1---ὔ5). Ἡεοίος 
ΡΓεραγεΒ {πο Τγο]απς {ο τεοεῖνο {παπα : Ῥιαΐέ ΑΡαΠΙΕΠΙΠΟΠ Ῥεαχ5 αἲΙ Ῥείοτο Ἠῖπι; απᾶ 
Ἠοσίος ἶ5 οοπιππαπάεᾶ ὮΥ Φαρίΐοσ, νο βοπάς Ιπὶς {ος {καί Ῥιχροβο, {ο ἀθο]ίπα ιο 

επραρφεπιεηίέ, 1 {πο Ἰάπς ]α]] Ῥο νουπάεά, απά πείῖτο {ποπι Όλα Πε]ᾶ (56---209). 
ΑΠοτ Ῥεχγί{ογπαῖΏς ΠΙἨΥ αοί5 οἱ να]οαΣ, ΑΡΑΠΙΕΠΙΠΟΠ 15 αἱ Ἰοπρί] ἀἱδαρ]εά, απά Ἠεείος 
γείατΏβΒ {ο ἴο «Ἠαγρο (210--298). ο πιακες α ρτοαί β]ααρῃίεν οἱ {λε ΕΠΕΠΩΥ : 
Ὀ]γββες απ Ὠϊοπιεά Ρριΐέ α βίορ {ο Ἠϊπι {ου α πιο; Ῥιαῦ {1ο Ἰαΐίου, Ῥοΐπςρ νοιπᾶαά 
Ὦγ Ρατῖς, ἵ5 ορ]Ηρεᾶ {ο ἀθβετί Πῖ5 οοπαραπῖοπ, Ψ/ΠοΟ 15 εποοπιρᾶβδεἆ ὮΥ {πο Έτο]απε, 
πνοαπάεά, απᾶ Ἰη {πο πἰπιοβύ ἄαηρεχ, {11 Μεπείαις απά Α]απ τοβοιε Ἠϊπι (299--- 
488). ΤΠ {1ο ΠΊεΔΗ πε, ΜαςΠαοἨ, ἵπ {Πο οἶμεν πηῖης οἱ ἴῆθ ΑΣΠΙΥ, 15 ρ]ογοθᾶ νέα 
ΑΠ ΑΥΤΟΙ ὮΥ ΤῬαχσῖς, απά εβγνῖοά ἴτοπι {1ο Βρέ ἵπ Νορίοι” ελατίού (489---620). 
Ἠεοίοτγ οοπιθ5 αραϊπδί Α]αχ, Ῥαΐ ὑ]λαί Ἠογο 81οΏθ ΟΡΡΟΒΘΡ ππι]Η(πάςΒ, απὰ Υα]]1εΒ ἐπ 

ἄτοε]ς (62]---696). ΑαἨ]]]αβ, νν]ο ογετ]οο](εά {ιο αοὔῖοπ {γοπι 5 5Η1Ρ, βεπἀς Ῥαΐτο- 
οἶπς {ο Ἱπαιῖγθ νν]ο]ι΄ οἳ ἴπο ἄπεε]κθ Ίνας πνοιπᾶεά (696--6689). ἨΝοείου οπἰογίαϊπΒ 

Ἠϊπα ἵπ 15 ἐεηῇ η Ἡ απ αοσοιπό οἱ με αοοϊἀεηίς οἱ ἴπε ἄαγ, απᾶ α Ίοης τεοϊία] οἳ 
ΒΟΠ16 {ΟΥΠΙΕΥ γ/αγς γγ]]ε]ι Ἡο τοπιεπιρεγεά, ἐεπά]πρ {ο ριί Ῥαΐτοσ]αβ προη ρεγβισά(πς 

ΑοἨ]]]εβ {ο Πρ]έ {ον 5 οοαπίσγτηεῃ, ΟΥ, αἲ Ἰθᾳθί, {ο ρεγπηῖέ Ἠϊπι {ο ἄο Τε, οαά ἵπ 

ΑοἨ]]]εβ) αγΠΙοΙΥ (054---8039). Ῥαΐποσ]α ἵη Ἠ15 τείατΏ πηεοί5 ἘΙΥΥΡΥΙΗΒ αἰβο νγοιπᾶρᾶ, 
απά αδδῖςίς Ἠΐτα ἵη ἰπαί ἀῑδίτεςς (8089--- 847). 

Τ115 ῬουΚ οΡεΠΒ γη] {ο εἰσ]ιί-απά-νεπ[Ιεία ἆαγ οἳ έλο Ῥοεπ1; απᾶ {1ο Β.πΠθ ἄλγ, 
πνἩ 165 νατῖοιβ βοθῖοηβ απᾶά αἀνεπίπτες, ἶ5 οεχίεπάεά {ΠτοαρΏ {έ1θ ἐνγε]{], ἐμιτίεοπίΗ, 

{οπτίεεπίἩ, Π{{εεπί, βΙκίεεπ{Π, Βενεπίοεπ{Ἡ, απά Ῥαχί οἱ ο εἰρμίεεπί] Ῥοοκβ. Τ]α 
86επο 1165 1π {πο Πε]ά, πεαν ἔλο πιοπαπιεπί οἱ 1118. 

ἨΩ}Σ ὃ' ἐκ λεχέων παρ᾽ ἀγαυοῦ Τιθωνοῖο 
Ωρνυθ., ἵν᾽ ἀθανάτοισι φόως φέροι ἠδὲ βροτοῖσι" 

1. ᾿Ἠὼς ὃ' ἐκ λεχέων κ.τ.λ. ΥΠρ. ἄ9οΥ6. «Φ1ίόπΕ «41γογα ομθζῖε, Απ α]]αδῖοπ {ο {ιο 
1. 447. Έπ. ΤΥ. 580. Τή]οπὶ ογοσθιι ζἱπ- {πρις οἱ ἐἶιο Ίογαβ οἱ ΑΙΤοΟΤΑ απᾶ Τ{]οηαβ. 



908 ΟΜΗΡΟΥ ἼΙΛΙΑΔΟΣ ΔΛ’. 

Ζεὺς ὃ) Ἔριδα προΐαλλε θοὰς ἐπὶ νῆας ᾿Αχαιῶν 

᾿᾽Αργαλέην, πολέμοιο τέρας μετὰ χερσὶν ἔχουσαν. 
Στη ὃ ἐπ᾽ ᾿Οδυσσῖος μεγακήτεϊ νηϊ µελαίνῃ, ὅ 

”’ τν ον ΄ 3” ’ » / 
Η ρ ἐν µεσσάτῳ ἔσκε, γεγωνέμεν αμφοτέρωσε» 

ἨἩμὲν ἐπ᾽ Αἴαντος κλισίας Τελαμωνιάξαο, 
᾿Ηδ' ἐπ᾽ ᾽Αχιλλπος' τοί ῥ ἔσχατα νῆας ἐΐσας 

1 .. -- 

Εἴρυσαν, ἠνορέῃ πίσυνοι καὶ κάρτεῖ χειρῶν. 
- .. Ὡ 

Ἔνθα στᾶσ᾽ ἠῦσε θεὰ μέγα τε δεινόν τε 

Ορθύ, ᾿Αχαιοῖσι δὲ µέγα σθένος ἔμβαλ᾽ ἑκάστῳ 
Καρδίῃ, ἄλληκτον πολεμίζειν ἠδὲ µάχεσθαι. 
Τοῖσι ὃ ἄφαρ πόλεμος γλυκίων γένετ’, ἠὲ νέεσθαι 

Ἐν νηυσὶ γλαφυρῆσι φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν. 

᾿Ατρείδης δὲ [2όησεν, ἰδὲ ζώννυσθαι ἄνωγεν 156 
᾽ Γ 9 σον ακνης , , 
Αργείους εν ὃ αυτος ἐδύσατο νωροπα χαλκόν. 

Κνημῖδας μὲν πρῶτα περὶ κνήµῃσιν ἔθηκε 

Καλὰς, ἀργυρέοισιν ἐπισφυρίοις ἀραρυίας' 

Δεύτερον αὖ θώρηκα περὶ στήθεσσιν ἔδυνε, 

Τόν ποτέ οἱ Κινύρης δῶκε, ξεινήϊον εἶναι. 20 

Πεύθετο γὰρ Κύπρονδε μέγα κλέος, οὔνεκ) ᾿Αχαιοὶ 
Ἐς Τροίην νήεσσιν ἀναπλεύσεσθαι ἔμελλον" 

Τοῦνεκά οἱ τὺν δῶκε, χαριζόµενος βασιλῇΏϊ. 

Τοῦ ὃ ἦτοι δέκα οἶμοι ἔσαν µέλανος κυάνοιο. 

4. πολέμοιο τέρας. ΤΠ οοπιπιεΠ{βΜοΥΒ 
4μΠεν α5 {ο {πο παίατε οἳ ἐπὶ εἶσπαί ; απά 
εἶπορ ἵέ ἶ5 Ἱπιροββίρία {ο ἀείεγπῖπε, 1 15 
Ῥευ]αρς Ιά]ε {ο οοπ]εσίατε τεβρρεσοης Ἱδ. 
Τη Ῥης. «Έπ. ΥΠ. 705, Βε]]οπα Ῥταῃ- 
ἀἶδῃες α εοοµγήε; Ότι ἃ 5Ρεαξ, α Ῥατηῖης 
Ῥταπά, οΥ α 8νοτᾶ, Ἠαγε αἶδο Ῥεεῃ 5ας- 
Ροείαἀ. Όοπιρατε ϱ. Οα]αῦ. Χ. 62. Θίαί. 
Τ]μου. ΤΥ. 6. 8η. Πτα]. Υ. 290. Μοςέ Ῥτο- 
Ῥαβ]γ 16 νια5 α ταϊπρου. Όοπρατε Ἠ. Ῥ. 
δα7. 

6. Στῆ ὃ' ἐπ Οδυσσῆος κ.τ.λ. εθ6 ΟΠ 
11. Θ. 224. 

11. ὄρθια. Γιοπάη. Ἠοπι. Ηντη. ἵῃ Ο0ετετ. 
90. ἰάχησε δ ἄρ᾽ ὄρθια Φφωνφ. ΒΙοπιβε]ά 
Ἠας ἨΠ]αξίαίεά ἐς αἀ]εσᾶνε, πο Τε 
ἐγαηβδ]αΐες γοικίπα, ἵπ Ἠϊ5 1ος. οη δε]. 
Ῥετε. 996. Ἐπρίαίμῖα5 «αρρο5εῬ {παί {πα 
σοᾶᾷἆε5ς εἸαιπίεά α Ἰάπά οἱ 5οισ, οα]]εά 
ἴπε Ὄρθιος νόμος, 5πςἩ ἃ5δ {αι οἳ Τϊπηο- 
ἴλεις Ὀείογο Αἰεχαπάετ {πε ἄτεβέ, ὮΥ 
νΠ]6]ι Ὦς νγα5 5ο οχοῖζεᾶ ας {ο Ἱεαρ οἩ 5 
{θεῖ, απᾶ Ίαγ Ἠο]ά οἳ Ἠῖ5 αγπι5. θε ΕΒἱο 
Οµηγδοςδί. 4ε Ἠεσπ. ΟΥ. 1. Ῥοπο]. Ατὶςί. 
Ασμανῃ. 16. ὁ δὲ ὄρθιος αὐλητικὸς νόμος, 
οὕτω καλούμενος διὰ τὸ εἶναι εὔτονος καὶ 
ἀνάτασιν ἔχειν. Ἠεποε Αι]. ἄα]Π. ΧΥΠ. 
19. ἵη α]]αβίοη ἔο ἴ]ε βίοτγ οἳ Ατίου: (αἡγ- 

Ίπεη, φποά Οτίπίαπι τοσαπέ, τοσε κιθίαϊεείπα 
σαπίανᾶ. Ὀεε Ἠετοᾶ. Τ. 25. 

19. τοῖσι δ᾽ ἄφαρ κ.τ.λ. Βερεαίεὰ ΓΓοπι 
ΤΙ. Ῥ. 459. ἜΤ]Πε {πο γετεδεδ ννετε οπεὰ 
ὮΥ 8οπιο οἳ {λε εασ]γ οτιῖσβ. 

15. ζώννυσθαι. ὃεο οἩἳ ΤΙ. Β. 479. 
16. νώροπα χαλκόν. ὮῬεε οἨ ΠΠ. Β. 678. 

Τ]ιο {ο]]ον]ησ πες ατε τερεαξεά Ίτοπι Τ]. 
ΓΡ. 900. απά εἰδεν]μετε. Ἔ]ε Ῥγεαδίρ]αίε, 
νη]]ο]ι 15 ππεη{]οπεᾶ α5 {πε σέ οἳ ΟἵΠπγτΑς, 
χῑπσ οἳ ΟΥρταβ, 5εοπΠ5 {ο Ἱπῆτηαίε {παί 
ναί Ῥεορ]ε Ἱνετε ἴπ αἱαπος νη(Ἡ Ασαππεπ]- 
ηΟΠ, απᾶά {ἴπαί ἴπο Ῥτεδεηέ Ίνας 5δεηί 45 8 
Ῥ]εάσε οἱ ἐπεῖν ΠάεΙΙ{γ, απᾶ α Ῥτοπιϊςε οἱ 
Ἀββιείαπσθ. Ο{ Οἴηγτας Ἠϊπιδε]{, 5εε Ρ]πά. 
Ῥγιμ. ΤΙ. 36. ΑγΡο!. ΒΙΡΙ. ΤΠ. 14. 4. απά 
Ἠεγπε αἆ Ἱ. 

Φ]. πεύθετο Κ. Ὀε]μο]. ἠκούετο ἕως εἰς 
Κύπρον. 

94. οἶμοι. αΦγῖρε. Ἐτορετ]γ, οἶμος ἵ5 α 
γοαᾶ ον ραΐι. Ἐπδίαίμ. ζῶναι, ὁδοὶ, ῥάβ- 
δοι ὀρθαί. Ίπετε ατε {ητεορ πηεία]ς Ἠογα 
πεη{ίοπεᾶ, α5 Ῥεϊΐης απ]θεά, ῬτοβαὈΙγ ὮΥ 
{Η51οΠ. ἵπ (Πῖ5 Ῥτεαξίρ]αίε. ες οἩ ΠΠ. Σ. 
418. Τί οαηποί Ὦο αδοεγἰαϊῖπεά πΠαί {πα 
ππεία]5 κύανος απά κασσίτερος Ψετε; Ὀπέ 
ΡτοβαΡ]γ {πεγ ππαΥ Ἠανε Ῥθετ ζεαᾶ απά Μπ 
χεβρεςΒνε!γ. 
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Δώδεκα δὲ χρυσοῖο, καὶ εἴκοσι κασσιτέροιο" 

929 

25 

Κυάνεοι δὲ δράκοντες ὀρωρέχατο προτὶ δειρὴν 
- ες.  9ἳ η] ΄ [ ιά ’ 

Τρεῖς ἑκάτερθ”, ἴρισσιν ἐοικότες, ἆς τε Νρονίων 
” , .. η ” /΄ 3 0 νρ 

Εν νέφεὶ στήριξε, τέρας µερόπων ἀνθρώπων. 
᾽Αμϕὶ ὃ ἄρ ὤμοισι βάλετο ξίφος ἐν δέ οἱ ἦλοι 

2 

Χρύσειοι πάμφαινον᾿ ἀτὰρ περὶ κουλεὸν ᾗεν 30 
ε) 

᾿Αργύρεον, χρυσέοισιν ἀορτήρεσσιν ἀρηρός. 

Ἂν ὃ ἔλετ᾽ ἀμφιβρότην, πολυδαίδαλον, ἀσπίδα θοῦριν, 
/ 3” Καλὴν, ἣν πέρι μὲν κύκλοι δέκα χάλκεοι ἦσαν, 

Ἐν δέ οἱ ὀμφαλοὶ ἦσαν ἐείκοσι κασσιτέροιο 
ή / 

Λευκοὶ, ἐν δὲ µέσοισιν ἔην µέλανος κυάνοιο. 

Τῇ ὃ’ ἔπι μὲν Γοργὼ βλοσυρῶπις ἐστεφάνωτο 
Δεινὸὺν δερκοµένη, περὶ δὲ Δεῖμός τε Φόβος τε. 

Της ὃ ἐξ ἀργύρεος τελαμὼν ἦν' αὐτὰρ ἐπ᾽ αὐτῷ 

Κυάνεος ἐλέλικτο ὁράκων, κεφαλαὶ δέ οἱ ἦσαν 

Τρεῖς ἀμφιστρεφέες, ἑνὸς αὐχένος ἐκπεφυυῖαι. 40 

Κρατὶ ὃ᾽ ἐπ᾽ ἀμφίφαλον κυνέην θέτο, τετραφάληρον, 
ππουριν' δεινὸν δὲ λόφος καθύπερθεν ἔνευεν. 
Εἴλετο ὃ ἄλκιμα δοῦρε δύω, κεκορυθµένα χαλκῷ, 
᾿Οξέα" τῆλε δὲ χαλκὸς ἀπ᾿ αὐτόφιν οὐρανὸν εἴσω 

Λάμπ” ἐπὶ ὃ ἐγδούπησαν ᾿Αθηναίη τε καὶ Ἡρη, 450 

Τιμῶσαι [ῥασιλῆα πολυχρύσοιο Μυκήνης. 
{ , 9 3! κε ο Χλλ 6 
Ἠνιόχῳ μὲν ἔπειτα ἕῳ ἐπέτελλεν ἕκαστος 

ππους εὖ κατὰ κόσμον ἐρυκέμεν αὖθ᾽ ἐπὶ τάφρῳ' 
Αὐτοὶ δὲ πρυλέες σὺν τεύχεσι θωρηχθέντες 

Ῥώοντ" ἄσβεστος δὲ [οὴ γένετ᾽ ἠῶθι πρό. 50 

Φθὰν δὲ μεθ ἱππήων ἐπὶ τάφρῳ κοσµηθέντες, 
Ἱππηπες ὃ ὀλίγον µετεκίαθον’ ἐν δὲ κυδοιμὸν 

”Ὥρσε κακὸν Κρονίδης, κάτὰ ὃ ὑψόθεν ἧκεν ἐέρσας 

Αἵματι µυδαλέας ἐξ αἰθέρος, οὔνεκ) ἔμελλε 

27. ἴρισσιν ἐοικότε, ἅς τε Ἐρονίων 
κ.τ.λ. ΟΕ αἲ Ώιε Ροϊπί5 οἳ τεβεπιρ]απος 
ννἨῖο) ππαΥ Ὦε ἀϊδεογοτεά Ῥείνεεπ {Πα 5εΠ- 
Εππεηίς, Αβ8οοἰαΟΠ8, απᾶ ΕΧΡΓΕΒΡΙΟΠΒ οὗ 
Ἠοππετ απᾶ {Ἠοβο οἱ {ο Ῥαογεᾶ Ἰ/τ]έπσς, 
Οπῖς οἱπηϊΗ(άο 15 ρετ]ῃαρς έ1ε πιοβί ςἰτ]]ίπς; 
Απᾶ ἴπετο οαη Ῥοε Πθ]ε ἀοιδί Ῥαΐ παί 1έ 
εχΙΗΡῖ{5 α ἐτααΙθίοπα] γοβίῖρε οἳ {λε ραἰτῖ- 
Άτομα] τεσοοχγᾶ οἱ ἄοά5 οογεπαπί, ἵπ ἄεῃΠ. 
Ἱκ. 15. ΤΧΧ. τὸ τόξον µου τίθηµι ἐν τῇ 
νεφέλφ, καὶ ἔσται εἰς σημεῖον ἀνὰ μέσον 
ἐμοῦ καὶ τῆς γῆς. 

95. Βεηί]εγ ννου]ά γεαά ἕεις {ον ἔην, 45 
ἵπ Ἠεείοά. Έπεοροπ. 146. ὀφθαλμὸς ἕεις. 
Τή8 ἔοττα οἳ ἐἶνθ παππετα!], Ἡον/ενου, ἶ5 ποῦ 
Γουπᾶ ἵπ Ἠοππες; απᾶ {πε {γεφιεπί τεροί]- 
Ποπ οἳ {πο νετ) βαΏβθίμπίάνο, {ο ννλῖοἩ ἴ]ια 
οτ]εῖο οῬ]εοίβ, αοοογἀς νε] {πε βἰππρ]Ιοῖγ 
οἳ Όιε εδτ]γ Ἰαπριπρο. 

96. Γοργώ. ε6 οπ ΤΙ. Β. 74]. 
45. ἐπὶ δ' ἐγδούπησαν ᾿Αθ. τε καὶ 'Ἡ. 

Τὲ α]ου]ά 56επα {Παῦ {πο Ῥτετοραίῖνο οἳ 
νιε]άϊπσ {πο (απάες γης Ῥενπιεᾶ ὮΥ 
ο αρίΐεσ {ο Ἠἱ5 πνατ]]κε ἀπαρλίετ. 6ο Οπ]- 
τη. Τ,.Ῥ. 191. 19βεΙ. Ἐωτη. 771. Ἐν. Ττοαᾶ. 
δΙ. για. η. 1. 46 Οὔπεγ ἀεϊάες ατθ 
ΒΟΠΙΘΙΙΠΙΘΘ αἱξο Ἰπγεςδίεά νν {πε β4π1θ 
Ῥοψετ. ϐΌοπιρατε τρ. Απ. ΥΙΠΙ. 529. 
Βαᾳ. Τε νετῦ γδουπεῖν ἵ5 ἴο οἱά ἔοτπι 
οί δουπεῖν, 8οπαγε; απιᾶ {ε ῬγεροβίοἨ 18 
βερατα{εά ὮΥ {πιεβῖς, 

60. ῥώοντο. 66 οἨ ΠΠ. Ψ. ὀ67. 
δΙ. φθὰν δὲ κοσµηθέντες. ΊΤ1ιεν ἑοο]σέ]ιείν 

βἰαΐΐοπ» ὑπ Γγοπί. 1ο νετὺ φθάνω ενΙάεπί]γ 
τε{εχβ {ο Ρίασε, ποῦ {0 ἐἴπιε; 88 οίεχννῖβε ἐἶθ 
πνοτάς μεθ ἱππήων νοι]ά Ἰπνοῖνθ 3 οΟΠ- 
{πααΙοίΙοΠ. Όεε ον Π]. Κ. 968. 

55. ἐέρσας αἵματι µυδαλέας. ΏΠονενς 
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Πολλὰς ἰφθίμους κεφαλὰς ᾿Αϊδι προϊάψειν. 

ὉΜΗΡΟΥ ἸλΙΑΔΟΣ Δ’. 

Τρῶες ὃ) αὖθ᾽ ἑτέρωθεν ἐπὶ θρωσμῳ πεδίοιο, 
"Ἐκτορά τ ἀμφὶ µέγαν., καὶ ἀμύμονα Πουλυδάµαντα, 
Αἰνείαν θ’, ὃς Τρωσὶ θεὸς ὣς τίετο δήµῳ, 

Τρεῖς τ ᾿Αντηνορίδας, Πόλυβον, καὶ ᾿Αγήνορα δίον, 
.ἴ. ο) 

Ἠίθεον τ᾽ ᾿Ακάμαντ', ἐπιείκελον ἀθανάτοισιν. 60 

Ἔκτωρ ὃ ἐν πρώτοισι φέρ᾽ ἀσπίδα πάντοσ᾽ ἐΐσην. 
Οἷος ὃ᾽ ἐκ νεφέων ἀναφαίνεται οὔλιος ἀστὴρ, 
Παμφαίνων, τότε ὃ αὖτις ἔδυ νέφεα σκιόεντα" 

ὋὩς "Έκτωρ ῥὁτὲ μέν τε μετὰ πρώτοισι φάνεσκεν, 
Ἕβλλοτε ὃ ἐν πυµάτοισι, κελεύων' πᾶς ὃ) ἄρα χαλκῷ 656 

Δάμφ’, ὥστε στεροπὴ πατρὸς Διὸς αἰγιόχοιο. 
Οἳ δ᾽, ὥστ᾽ ἀμητῆρες ἐναντίοι ἀλλήλοισιν 

ὌὌγμον ἐλαύνωσιν, ἀνδρὸς µάκαρος κατ ἄρουραν, 
Πυρῶν ἢ κριθῶν, τὰ δὲ δράγµατα ταρφέα πίπτει' 
ὋὩς Τρῶες καὶ ᾿Αχαιοὶ ἐπ᾽ ἀλλήλοισι θορόντες 70 

ὧ - 

Δῄουν., οὐδ ἕτεροι μνώοντ᾽ ὁλοοῖο φόβοιο, 
Φ ο 

Ἴσας ὃ ὑσμίνῃ κεφαλὰς ἔχον' οἳ δὲ, λύκοι ὣς, 
ο) . ”/ ντ πο) / 2 νὰ 

Οὔνον' Ἔρις ὃ᾽ ἄρ᾽ ἔχαιρε πολύστονος εἰσορόωσα. 
Οἵἴη γάρ ῥα θεῶν παρετύγχανε μαρναμένοισιν' 
Οἱ δ᾽ ἄλλοι οὔ σφι πάρεσαν θεοὶ, ἀλλὰ ἔκηλοι 75 

τ κ Ν / θ / αμ. ον Οἶσιν ἐνὶ µεγάροισι καθείατο, χι ἑκάστῳ 
; . , . ,  λή ν 

Δώματα καλὰ τέτυκτο κατὰ πτύχας Οὐλύμποιο 

Πάντες ὃ) ἠτιόωντο κελαινεφέα Κρονίωνα, 

Οὔνεκ ἄρα Τρώεσσιν ἐ[ούλετο κῦδος ὀρέξαι. 
Τῶν μὲν ἄρ᾽ οὐκ ἀλέγιζε πατήρ' ὃ δὲ, νόσφι λιασθεὶς, 80 

Τῶν ἄλλων ἀπάνευθε καθέζετο κύδεῖ γαίων, 

οἱ Ῥ]ουά ατα τεοογᾶεᾶ α5 Ροτίεπί5 ὮΥ Τ4νΥ 
απά οίπεσ ντΊξετβ. Ῥεο «οτίῖη5 [ρπιαγλε 
οη Ἐσο]. Η15ε. νο]. 1. Ρ. 8. (Τιοπά. 1846.) 
Τε ας, Ιπάεεᾶ, Ῥεεηπ αἰεπιρίεᾶ {ο τε[ετ 
5ο] ῬΗσΡΠοπηεπα {ο παΜαΓα] οα15ε5; Ῥαΐ 5εε 
Ἡατάοιίπ οπ ῬΗπ. Ν. ἩΠ. ΤΙ. 66. 

5δ. πολλὰς ἰφθίμους κεφαλὰς ᾿Α.π. ες 
οἩ 1]. Α. ὃ. 

5θ6. Τρῶες δ' αὖθ κ.τ.λ. ΤΠε νγετρ 
ῥώοντο πιαξέ Ῥο 5αρρ]ίεᾶ {Τοπῃ ν. 60. 5αργα. 

67. ὡστ᾽ ἁμητῆρες κ.τ.λ. 1Τὲ νη] Ῥε 
ἨΕΟΘΕΡΑΣΥ {οΥ {πο απάετείαπάῖπσ οἳ 18 
ΕΙπϊΠίάς, {ο εχρ]αῖη ἴπε ταεί]οᾶ οἳ πΙοΥΥ- 
Ἰης ἵπ Ποπιετ΄ϐ ἀαγβ. ΤΠεΥ ππονγεά 1π ἴμε 
Ρ41ἵη8 ΤΙΑΠΠΕΣ α5 {Π6Υ Ρ]οασβεά, Ῥεσιππίης 
αἲ ο οεχίτεπηες οἳ {ε Πε]ά, πΠῖοῃ Ίνας 
εαυδ]ῇγ ἀῑνιάεᾶ, απᾶ Ρτοσεεᾶάεά 13] Όἴπεγ 
πηεί 1Π {λε πηϊἀἁ]ο οἳ Ἱ6. ἘΥ 5 πΊθαπΒ 
ἴΠεγ ταῖδεά απ εππ]αίοη Ῥείνεεπ ΤῬοίῃ 
Ραγ{ΕΒ, νΠΙο] 5Ποα]ά Ππίδα {ἐπεῖν επατα 
Πτεί. Τ{ νε εοηδῖἆεν {Π15 οπβίοτη, να 5Ώα]1 
Επ 1 α νετΥ ΠἨαΡΡΥ οοπιρατίδοη {ο {πο 

Έννο ατπη]ες αἀγαπείπσ ασαϊπςί ας] οίΠετ, 
{οσείπες νηίἉ απ εχαεῖ τεδεπιΏ]αποε 1π 
εγετΥγ οἴγοιπιδίαησα, Πο] {πε Ῥοεί ἵπ- 
{επᾶεᾶ {ο Π]αδααίε. ῬοΡρΕ. Ἠεγπε οἳ- 
86ΓΥΕΡ, έλα εαασ]ίετ 15 Γγεαπεπ{]γ οοπι- 
Ῥατεᾶᾷ Ὦ} {Πο Ροεί5 πΙίἩ ἴπε ορεταοι οἳ 
πιονῖησς α5 Ιπ 49δομ. Φαρρ]. 628. Βορᾶ. 
Απ. 600. Ἠοτ. ζατπι. ΤΥ. 14.91. 

68. ὄγμον ἐλαύνωσι. Ῥο Εἰπᾶ, ΕγίΗ. 
ΤΥ. 406. ὀρθὰς αὔλακας ἤλαυνε: απᾶ 1π 
Τιαξῖη, ἄπσεγε εζσυπι, {ο αοεγ6. Το ποπΏ 
ὄγμος ἵ5 α {ατπῖηᾳ {ετιη, βἰση{γίης είπεν 
{ο ποιο ἴπ το]λίο]ι λα τεαρετε δίαπᾶ, ΟΥ, 35 
Ἰετε, {ᾖό τοιυ ο οοτΏ {ο ὂε τεαρεᾷ οΥ πιοιτεᾶ. 
Βε]μο]. τὸ ἐπίστιχον ἔργον τῶν θεριζόν- 
των. 1 15 αδεά πιείαρΠοτῖσα]]γ ἵπ ΤΠεοστῖδ. 
1άγΙ. Χ. 9. ΟΌοπιρατε ΤΙ. Σ. 646. ὅσ7. 

69. δράγµατα. ἨἩαπας[αϊ; {τοπα δρὰξ, 
Ῥισπας. 

Ἴδ. πολύστονος. (αμεῖπφ ζαπιεπίαίϊοπς. 
ΤΠε αἀ]εείῖνε Ἠαδ α 5οπιεπηαίῦ ἀἰπετεπέ 
5εηςε ἵη 04. Τ. 118. 
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-- .) ο 

Εἰσορόων Τρώων τε πόλιν καὶ νῆας ᾿Αχαιῶν, 

Χαλκοῦ τε στεροπὴν, ὀλλύντας τ᾿ ὀλλυμένους τε. 

ἜὌδφρα μὲν ἠὼς ἦν καὶ ἀέξετο ἱερὸν ἦμαρ, 

Τόφρα µάλ’ ἀμφοτέρων βέλε᾽ ἥπτετο, πίπτε δὲ λαός" 
"Ἠμος δὲ δρυτόµος περ ἀνὴρ ὡπλίσσατο δεῖπνον 

Οὔρεος ἐν [ήσσῇσιν, ἔπεί τ᾿ ἐκορέσσατο χεῖρας 
΄ / 9 ”/ / ο 

Τάμνων δένδρεα μακρὰ, ἄδος τέ µιν ἵκετο θυμὸν, 
Σίτου τε γλυκεροῖο περὶ φρένας ἵμερος αἱρεῖ, 
Τῆμος σφῇ ἀρετῇ Δαναοὶ ῥήξαντο φάλαγγας, 90 

λό η, ν , ἐν δι Α , 
Κεκλόμενοι ἑτάροισι κατὰ στίχας' ἐν γαμέμνων 

Πρώτος ὄρουσ), ἕλε ὃ) ἄνδρα Βιήνορα, ποιμένα λαῶν, 

Αὐτὸν, ἔπειτα ὃ ἑταῖρον Οἴλῆα πλήξιππον. 
Ἡ ο 3 σωμα άλ 3 / ” ώ τοι ὄγ᾽ ἐξ ἵππων κατεπάλµενος ἀντίος ἔστη 

Τὸν ὃ ἰθὺς μεμαῶτα µετώπιον ὀξέὶ δουρὶ 06 

ΝύΣ’, οὐδὲ στεφάνη δόρυ οἱ σχέθε χαλκοβάρεια, 

᾽Αλλὰ δὺύ αὐτῆς ἦλθε καὶ ὀστέου, ἐγκέφαλος δὲ 
” ϱ/ / / , ο 

Ενδον ἅπας πεπάλακτο' δάµασσε δέ µιν μεμαῶτα. 
Καὶ τοὺς μὲν λίπεν αὖθι ἄναξ ἀνδρῶν ᾿Αγαμέμνων 

Στήθεσι παμφαίνοντας, ἐπεὶ περίδυσε χιτῶνας" Μµ 2 100 

Αὐτὰρ ὃ [η ῥ ᾿Ισόν τε καὶ "Αντιφον ἐξεναρίξων, 

Ὑἷε δύω Πριάμοιο, νόθον καὶ γνήσιον, ἄμφω 
Εἰν ἑνὶ δίφρῳ ἐάντας' ὃ μὲν νόθος ἡνιόχευεν, 

”"Αντιφος αὖ παρέβασκε περικλυτός' ὥ ποτ ᾽Αχιλλεὺς 
Ἴδης ἐν κνημοῖσι δίδη µόσχοισι λύγοισι, 

84. ἄέξετο ἱερὸν ἦμαρ. Τὲ Ἠὰ5 Ώθεπ οἳ- 
βογνοά οἩ Ἡ. Κ. 2560, ναί ἐε ἀῑνίβίοη οἳ 
{παρ Ιπίο Ἠοιχβ γγα5 ποῖ γεῦ Κπονπ. Τε” 
ἄαγ, (ετείογα, ννας ΒΙΠΙΡΙΥ 5αἱά {ο ἔπογεαφε 
ΠΠ ποοἨ, απά αΓεγνναγἆβ {ο ἄεσγεαςδε. Όοπι- 
Ῥατο Ἡ. Π. 777. ἜΤϊπε ἄπιο οἳ ποοη 15 Ἠοτο 
πηατ]κεά Ὦ} {]ε τπεα] οἳ {πο πγοοᾶπιαη. 

86. δρυτόµος. ῬΒομο]. ὑλοτόμος, ξυλοτό- 
µος" ὃδρῦν γὰρ ἐκάλουν οἱ παλαιοὶ πᾶν 
δένδρον ἀπὸ τοῦ ἀρχαιοτέρου. 3ε6 ΡΙΗ. 
Ν. Η. ΧΥΙ. 1. δ. 118. 

87. χεῖρας. Ῥαβραιά. κατά. Τ]9 Υενββ 
Ἠεγο επαρ]ογεᾶ αγθ β5θά ἵπ {με »ἰτ]οῦ αρΡ]]- 
οα{1οἨ οἱ ἐ]ιο ππ]άάἆ]ε νοῖςε; απά {ο αοτῖθε 
ἵπ {Πο 8ΕΠ5Ε, ν/Ἡ]ο]Ἡ {ο ἔεηςδος ΥεΥΥ οοπι- 
ΠΙΟΠΙΥ Ῥεαχ, οἱ απ αοῄβοῃ {Γε(πεπί]γ 1Υ6- 
Ρεαίαά ; υιό έχε αογῖδέ πἹοτθ εβρεσία11]γ ϱο. 
5θε οἨ Π]. Α. 97. 

88. ἄδος. δασίη. Θεο οι Τ. Κ. 98. Ίπ 
Ώιε Ῥτεσεᾶϊπρ Ιπο κόπου β]ου]ᾶ, ΡετἩαβς, 
Ῥο 5αρρ]εᾶ, 5ἴποε νοτΏς οἳ εαέἰς[μίπφ, δτο. 
6οΥετῃ α ρεπ]ἤνο. 26ο οπ Π.Ι. 701. Τπας 
ἵπ Π. Σ. 281. δρόµου ἄσφ ἵππους. 

98. πεπάλακτο. εε οἨ ΠΠ. Η. 171. 
100. στήθεσι παμφαίνοντας. Τμαῦ 18, 

στήθη ἔχοντας παμφαίνοντα, νατῖπφ ἐ]ιεῖγ 

1056 

θεαιγιζ Ὀγοακία επροβεᾶ.--- 1οβδερΏα5 εὐ- 
βίαπ{]γ πδες {Πε ΥεγΡρ περιδῦσαι Ιπ ἴ]ιε 5εΠ5ε 
οἱ, {ο εἰγῖρ ο; ας η Β. ἆ. Υ1. 11.4. ΥΠ. Ι. 
1. ΧΙΙ. 14. 9. απά εἰδενπετο. Ἠεποο 
Ρτατητηατίαη5 Ἠανο Ἱπ[εττες ἐ]ιαί ἴπο πβασα 
16 βίτιοί]γ Αίῑο; Ῥαΐ, α5 Εππεςᾶ Ἰβί]γ 
ΟΏΒΕΣΥΘΡ, {Πῖ5 Ρα55ᾶσο 15 αἲ γαχίηποῬ υγ 
616] ΑΠ ΔΒΒΕΥ{ΙΟΠ. 

105. νόθος ἠνιόχευεν, κ.τ.λ. Υ11Ρ. π. 
Χ. 675. Γγαἴεν ναρεπῖ Εεοδίέ εφιιος, αγ ἱσίιιπα 
γοίαέξ αοεγ [ωισαφις επδεπι. Ἀεο οἩ Π. Ἑ. 
7ο/. 

104. ᾧ ποτ᾽ ᾿Αχιλλεὺς κ.τ.λ. Ἠοπιες 
ΏΘνεχ Ἰεί5 απΥ ορροτέαπΊίγ Ρα58 οἱ Ππεή- 
Μοπίηρ {Πθ Ίπεχο οξ Ἠ]5 Ῥοεπ1, ΑΕΠΙΙ65. ο 
βῖνες Ίονε απ Ἱηδίαπςς οἱ 18 {ΟΓΠΙΘΥ τοβεπί- 
πιεηέ, ΠΟΥ ἆοεδ Ἠθ πιεηίῖοπ Ἠϊπα ΟΠΥΒΟΥΙΙΥ; 
Ἰς 86εοπ15 απ σ]Ηηρ {ο Ίεανο Ἠπῃ, απᾶ, γη. 
Ἠθ ῬιχβιεΒ ἐῑιε {γειά οἳ ἔπε Βίοτγ ἵπ α 
{ενν ἨπΠος, {οίκος οοσβδίοη {ο βρεα]ς αραΐπ οἳ 
Ἠϊπ. ῬοΡε: ἔγοπι Εθιμα», 

106. δίδη. Έποπι δίδηµι, απ οἷά {ογτα 
{τοτα δέω, {ο ὑἰπᾶ, 38 τίθηµι Ίτοπα θέω. 1π 
Ο. Μ. 64. Ῥοτΐθοπ νοπ]ά τοιά διδέντων 
{ου δεόντων, α{ἴετ α ρ]ο59 ἵπ Ἠεβγομίβ.--- 
µόσχοισι λύγοισι. Ἠεβγο]μ. µόσχοι' νέοι 
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Ποιμαίνοντ᾽ ἐπ᾽ ὄεσσι λαβὼν, καὶ ἔλυσεν ἀποίνων. 
Δὴ τότε γ ̓ Ατρείδης εὐρυκρείων ᾿Αγαμέμνων 

Τὸν μὲν ὑπὲρ μαζοῖο κατὰ στῆθος βάλε δουρί: 

"Αντιφον αὖ παρὰ οὓς ἔλασε ξίφει, ἐκ ὃ ἔβαλ᾽ ἵππων. 

Ὑπερχόμενος ὃ ἀπὸ τοῖῖν ἐσύλα τεύχεα καλὰ, 110 
’ 9 9 ή ΄ Ν . κτι 

Γιγνώσκων' καὶ γάρ σφε πάρος παρὰ νηυσὶ θοῇσιν 
- Αα 1 / ) .] 

Εἶδεν. ὅτ᾽ ἐξ Ἴδης ἄγαγε πόδας ὠκὺς Αχιλλεύς. 

Ὡς δὲ λέων ἐλάφοιο ταχείης νήπια τέκνα 

“Ῥηϊδίως συνέαξε, λαβὼν, κρατεροῖσιν ὀδοῦσιν. 

Ἐλθὼν εἰς εὐνὴν, ἁπαλόν τέ σφ᾽ ἧτορ ἀπηύρα" 115 

"Ἡ ὃ», εἴπερ τε τύχῃσι µάλα σχεδὸν, οὐ δύναταί σφι 

Χραισμεῖν' αὐτὴν γάρ µιν ὑπὸ τρόμος αἰνὸς ἱκάνει, 
Καρπαλίµως ὃ ῆϊξε διὰ δρυμὰ πυκνὰ καὶ ὕλην 
Σπεύδουσ᾽, ἱδρώουσα, κραταιοῦ θηρὸς ὑφ ὁρμῆς" 

ὋὭς ἄρα τοῖς οὔτις δύνατο χγραισμῆσαι ὄλεθ ς ἄρ ο ο χραισμῆσαι ὄλεθρον 120 

Τρώων, ἀλλὰ καὶ αὐτοὶ ὑπ᾿ ᾿Αργείοισι φέβοντο. 
Αὐτὰρ ὃ Πείσανδρόν τε καὶ Ἱππόλοχον µενεχάρµην. 

Ὑἱέας ᾿Αντιμάχοιο δαΐφρονος. ὃς ῥα μάλιστα, 

Χρυσὸν ᾿Αλεξάνδροιο δεδεγµένος, ἀγλαὰ δῶρα, 
Οὐκ εἴασχ᾽ Ἑλένην δόµεναι ξανθῷ Μενελάῳ" 125 

Τοῦ περ δὴ δύο παῖδε λάβε κρείων ᾿Αγαμέμνων, 
Εἰν ἑνὶ δίφρῳ ἐόντας' ὑμοῦ ὃ ἔχον ὠκέας ἵππους' 
τ ΄ - / / ε ή λ ́ 

κ γάρ σφεας χειρῶν φύγον ἡνία σιγαλόεντα, 
.] Ὠ 

Τὼ δὲ κυκηθήτην ὁ ὃ ἐναντίον ὥρτο, λέων ὣς, 

᾿Ατρείδης' τὼ ὃ αὗτ᾽ ἐκ δίφρου γουναζέσθην" 190 

Ζώγρει, ᾿Ατρέος υἱὲ, σὺ ὃ) ἄξια δέξαι ἄποινα" 
Πολλὰ ὃ᾽ ἐν ᾽Αντιμάχοιο δόµοις κειμήλια κεῖται, 
Χαλκός τε, χρυσός τε, πολύκμητός τε σίδηρος" 

Τῶν κέν τοι χαρίσαιτο πατὴρ ἀπερείσι ἄποινα, 

Εἰ νῶϊ ζωοὺς πεπύθοιτ᾽ ἐπὶ νηυσὶν ᾿Αχαιῶν. 136 
ὴἳ -- 

ὋὪς τώγε κλαίοντε προσαυδήτην [βασιλῆα 

Μειλιχίοις ἐπέεσσιν' ἀμείλικτον ὃ ὅπ᾽ ἄκουσαν' 
Εἰ μὲν δὴ ᾽Αντιμάχοιο δαΐφρονος υἱέες ἐστὸν, 

- 1 Ὃς ποτ ἐνὶ Τρώων ἀγορῇ Μενέλαον ἄνωγεν, 

βλαστοί. Ῥεμο]. λύγος' ἱμαντῶώδές τι φυτὸν 
καὶ ἁπαλόν. θε αἶξο ῬΗΠ. Ν.Η. ΧΧΙΥ. 
9. Έπε {επι ατε {πετείοτε αδεὰ ἵπ αΡγΡο- 
αἰίοπ. Τε Ἰαδέ οσσατς αραῖπ ἵπ 04. 1. 427. 

106. ἔλυσεν ἀποίνων. Ἅ«ΙΙθεγατίέ, 8εια 
αὐπιῖεϊέ, Ργείῖο αοοερίο. Ἐπνεξτι. Ῥαβαπά. 
ἀντί. Ῥεε Μαι. ατ. ατ. ξ 949. Ὦ. Τί ννα5 
ποί ππαξαα], 1π έπεςε τῃες, {ΟΥ {6 5οπ5 οἱ 
Ῥτίηοες {ο {επά ἐπεῖσ {αίμετ΄ς Ώοσίς. Όοπι- 
Ρατε ΤΙ. 7. 25: απᾶ 5εε οπ . Υ. 91. 

119. ὡς δὲ λέων κ.τ.λ. Όοπιρατε 04. 
Δ. 995. 5ᾳᾳ. 

116. εἴπερ τύχηῃσι. 66 οἩ Τ]. Ε. 258. 
1256. οὐκ εἴασχ᾽ Ἑλένην κ.τ.λ. 1έαρρεατβ 

{τοπι ν. 199, ἐιαί Απιπιασμας 415ο Ῥτο- 
Ῥοξθἆ {ο Ῥαέ {ο ἀεαί]ι Μεπε]αις, νἩο Ἠαά 
6οπο {ο Ττογ ΟΠ Ώ ΕΠΙΡΑΞΒΥ τεδρεοῦτης {πε 
τεξίοταΏοη οἱ Ηε]εῃ. 

199. ὅς ποτ᾽ ἐνὶ Τρώων κ.τ.λ. 18 18 
οὔδεγναβ]ε {μα Ἠοπιετ, νι α ατεαί ἀεα] 
οἱ ατί, ΙΠίεγνεανες {Πε ΠΙΕίοΥΥ οἵ {με Ττο]απ 
γνασ 1Π Ἠϊ5 Ῥοεπι. Ἡε Ἰετε σῖνες 5 α εἴτ- 
ουπηδίαηοε (λαί οαγτίος π5 Ρασ]ς ἔτοπα {πε 
{ἐεπί] γεαχ οἳ ἔἶε ν/ατ {ο {6 γετγ Ῥεσιηπίπς 
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᾽Αγγελίην ἐλθόντα σὺν ἀντιθέῳ ᾿Οδυσῖϊ, 

οὐ 

-” Ἂ . 

Αὖθι κατακτεῖναι, μηὸ ἐξέμεν ἂψ ἐς ᾿Αχαιοὺς, 
- - / 

Νῦν μὲν δὴ τοῦ πατρὸς ἀεικέα τίσετε λώβην. 

Ἱππόλοχος ὃ) ἀπόρουσε, τὸν αὖ χαμαὶ ἐξενάριξε, 

Χεῖρας ἀπὸ ξίφεῖϊ τμήξας, ἀπό τ᾿ αὐχένα κόψας) 

Ὅλμον ὃ ὣς, ἔσσευε κυλίνδεσθαι δι ὁμίλου. 

Τῇ ῥ᾽ ἐνόρουσ’, ἅμα ὃ ἄλλοι ἐὐκνήμιδες ᾿Αχαιοί. 
Πεζοὶ μὲν πεζοὺς ὄλεκον φεύγοντας ἀνάγκῃ, 
ε - ο - ἰ- 9 δέ ” ’ 

Ιππεῖς ὃ ἱππῆαςι-- ὑπὸ δέ σφισιν ὥρτο κονίη 
ας ο / 

Ἐκ πεδίου, τὴν ὦρσαν ἐρίγδουποι πόδες ἵππων;--- 
- .. . 4 Χαλκῷ δηϊόωντες' ἀτὰρ κρείων ᾿ Αγαμέμνων 

Αἰὶν ἀποκτείνων ἔπετ', ᾿Αργείοισι κελεύων. 

Ὡς ὃ) ὅτε πῦρ ἀἴδηλον ἐν ἀξύλῳ ἐμπέσῃ ὕλῃ, 
) / ΄ 

Πάντη τ᾽ εἰλυφόων ἄνεμος Φέρει, οἱ δέ τε θάμνοι 
ον - 

Πρόρριζοι πίπτουσιν, ἐπειγόμενοι πυρὸς ὁρμῃ᾽ 
Ες Ὃς 

Τρώων φευγόντων, πολλοὶ ὃ ἐριαύχενες ἵπποι 

140 

Ἡ. καὶ Πείσανδρον μὲν ἀφ᾽ ἵππων ὧσε χαμᾶζει 
Δουρὶ βαλὼν πρὸς στῆθος' ὃ ὃ) ὕπτιος οὔδει ἐρείσθη. 

145 

Τοὺς μὲν ἔασ”. ὃ ὃ, ὅθι πλεῖσται κλονέοντο φάλαγγες, 

150 

1556 

ἄρ᾽ ὑπ ᾿᾽Ατρείδῃ ᾿Αγαμέμνονι πίπτε κάρηνα 

160 Κείν᾿ ὄχεα κροτάλιζον ἀνὰ πτολέµοιο γεφύρας, 
Ν ἨἩνιόχους ποθέοντες ἀμύμονας' οἳ ὃ ἐπὶ γαίῃ 

7 ι] 

Κείατο, γύπεσσι πολὺ φίλτεροι ἢ ἀλόχοισιν. 
ο ΙΙ] ης ϱ/ 8 .”’ [ή 

Έκτορα ὃ ἐκ βελέων ὑπαγε Ζεὺς, ἔκ τε κονίης, 

οἳ 16: 9ο ἐλμαί α]ίποαρ] {ο αοίίοηπ οἱ {1ο 
Ῥοεπα {σος πρ Ῥαέ ο 5πια]] Ρογβίοπ οἳ {πο 
Ἰα5δύ γεατ οἱ {πο νναχ, γεί ὮΥ 5αοἩ Ιποϊάεπί5 
85 ἴπεςδε Ίε 4τθ {αιρΠί α στεαί ΠΙΔΗΥ ΡαΙ- 
ἤου]ατς {λαί Παρρεπεά {τοιρ] {Πο νο] 
ετίες οἱ 16. ῬορΕ: ἔτοπι Εωδίαίμῖας. Ό6ε 
35ο οπ Ἡ. Υ. 89. 

141. ἐξέμεν. 
πέμψαι. 

147. ὄλμον. «4 τοιπᾶ ος τοἰπφ κίοπο. 
Ἠεβγο]. περιφερὴς λίθος µάρµαρος. Έτο- 
Ῥεχ]γ, α οψ(ϊπαάγίσαϊ οέβφεί, Ἴβθεά {ος Ῥουπά- 
Ἰπσ ρτοαίς ος οἴπεν βαΏβίαπεθβδ: ᾱ πιογίαγ. 
Ἐπβίαίμ. λίθος κυλινδροειδὴς, ἢ σκεῦος 
κοῖλον ἐκ λίθου ἢ καὶ ξύλου, ἐν ᾧ πτίσ- 
σονται κοπτόµενα ὄσπρια ἢ ἕτερά τινα. 
Όοπιρατο Ἠεεῖοᾶ. ΟΡ. Ὦ. 451. Ατὶδίορῃ. 
εβρ. 208. Ἠεπορ Ρεπετα]]γ, α ογἰπάεν. 

159. ἐρίγδουποι πόδες ἵππων. Ἐπβία- 
{πῖαΒ οΏδεσνας, (μαί {με οαδίοτ οἱ β]ιοεῖπς 
ἨοΥ868 Ίναβ ἵπ πδο ἵπ Ἠοππθγς πιο, απἀ 
σα]]ς {Πο 9Ἠοε σεληναῖα, ἔνοπι {1ο βρατο 
οἳ α Ἠα]/-ΠΙΟΟΠ, ῬΟΡΕ. 

165. ἀξύλῳ Ὅὕλφ. ἈῬε]ο]. καταξύλῳ, 
πολυξύλφ. Ἔμε α 156 Ιπίεηβῖνε, 45 1Π 
ΠΙΒΗΏΥ βἰπηῖ]αχ οοπιρουπάς. Τ]ας ἀδάκρυτος, 
Βορὴ. Απί, 881. Ττας]. 106 ; ἀκύμαντος, 

Έον ἐξζεῖναι. Ῥομο]. ἐκ- 

Ἐπτίρ. ΗΙΡΡ. 255. Ῥεο Μιβργανο ο Φορη. 
Α].1225. Ὑαἱο]σιοτ οἩἳ ΤΠεοσπϊ, Αάοπία”, 
Ρ. 214. ΤΠϊ6 Ῥαββαρο, οοπιραγεά πνζ] ΠΠ. Β. 
455, ΠΙΔΥ 54ΠΟΙΙΟΠ {ο 6εΠ8ε οἱ εγἶνα, ταί]ετ 
ἔ]απ πιαίεγία, {ο ἴῑλε πουν ὕλη ἵπ Ερὶςύ. Ὁ. 
ἴαο. ΤΙ. δ. ἨγΙΠ {1ε βΙπαῖ]ε «ΟΠΙΡΩΤΟ ΑΡο]]. 
ἘΏλοά. 1. 1027. Υἱτρ. 6εοχρ. 11. 905. Ἐπ. 
ΠΠ. 904. Χ. 405: απᾶ 5εε Μαστοῦ. Βαΐέυτπα]. 
Υ. 19. Τη ιο {ο]]ογνίπρ Ίπε {με γετΡ εἶλυ- 
φάω 18 4 ροείῖο ἀετίναίῖνε οἱ εἰλύω, οοἴνο ; 
οἳ ν/πῖο] ἴ]α {οτπι εἰλυφάζω αἱδο οοςσΒ 
Ἱπ ΠΠ. Υ. 492. Έα οοπβἰγαοίῖοη πιιδέ Ὦθ 
Ένας βαρρ]εὰ :---ἄνεμός τε φέρει τὸ πῦρ, 
πάντη εἰλυφόων. 

160. κροτάλιζον. ππι εἰγερῖι {γα]νο- 
ὐαπί, ἴποτη κροτέω, μιῖδο. Όοπιρᾶασθ ἨοΠ., 
ἩἨ. ἵπ ΑΡοΙ. 954. θε αἶδο οπ ΤΙ. Δ. 971. 

162. γύπεσσι κ.τ.λ. Όοπιραγθ 1Π{Τ8, 
ν. 9956. Ἔμο εχρτεββῖοη ΒΕΕΠΙ {ο 1ῶρὶγ 
ποῖμ]ης Ἠῃογθ, ἴπαηπ (Παῦ ἐμεῖγ πιαηπρ]εά 
ῬοάΐεΒ φοι]ἀ Ῥο Ἰοοκεά προη νξ αγετβίοπ 
ενεπ ὮΥ {]αῖχ ν1νθβ. 

169. "Έκτορα δ’ ἐκ βελέων κ.τ.λ. Αα. 
661. ΧΙΠΙ. 24. «πίό οπιπες αριιᾷ Ποπιογήα, 
ἐ]κάεπι γεὶ αίφια δεπίεπίία ἰισιζεπία εἲ- 
αφφεγαίῖο εἰ. «απι οι πι οπιπία ἰδία πια 
αὗ οοπέϊπια ποιπίπα, βελέων βΒεἱ]ϊοεῦ κονίης, 
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” ης. ” -, 
Εκ τ᾽ ἀνδροκτασίης, ἔκ ϐ) αἵματος, ἔκ τε κυδοιμοῦ’ 

᾿Ατρείδης ὃ) ἔπετο σφεδανὸν, Δαναοῖσι κελεύων. 165 

Οἳ δὲ παρ᾽ Ἴλου σῆμα παλαιοῦ Δαρδανίδαο, 

Μέσσον καππεδίον, παρ᾽ ἐρινεὸν ἐσσεύοντο, 

Ἱέμενοι πόλεως' ὁ δὲ κεκληγὼς ἔπετ᾽ αἰεὶ 

᾿Ατρείδης, λύθρῳ δὲ παλάσσετο χεῖρας ἀάπτους. 

᾽Αλλ) ὅτε δὴ Σκαιάς τε πύλας καὶ φηγὸν ἴκοντο, 170 

ἜἛνθ) ἄρα δὴ ἵσταντο, καὶ ἀλλήλους ἀνέμιμνον. 

Οἳ δ᾽ ἔτι καμμέσσον πεδίον φο[έοντο, [2όες ὣς, 
"Αστε λέων ἐφόβησε, μολὼν ἐν νυκτὸς ἀμολγφ» 
ΤΙά . -- δέ πως ’ 3 ἕνψ ὄλ ϱ - 

άσας' τῇ οέ τ ἰῇ ἀναφαίνεται αἰπὺς ὄλεθρος 

Της ὃ) ἐξ αὐχέν᾽ ἔαξε, λαβὼν, κρατεροῖσιν ὀδοῦσι 175 
- ”/ » 3 

Πρώτον, ἔπειτα δέ ϐ) αἷμα καὶ ἔγκατα πάντα λαφύσσει" 
9 Ν 2 / .) ’ 2 / 
Ὡς τοὺς Ατρείδης ἔφεπε κρείων Αγαμέμνων, 

3 

Αἰὲν ἀποκτείνων τὸν ὀπίστατον' οἳ δὲ φέβοντο. 
. / 

Πολλοὶ δὲ πρηνεῖς τε καὶ ὕπτιοι ἔκπεσον ἵππων 

᾿Ατρείδεω ὑπὸ χερσί' περὶ πρὸ γὰρ ἔγχεϊ θῦεν. 150 

᾽Αλλ) ὅτε δὴ τάχ᾽ ἔμελλεν ὑπὺ πτόλιν αἰπύ τε τεῖχος 
Ἵξεσθαι, τότε δή ῥα πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε 
Ἴδης ἐν κορυφῇσι καθέζετο πιδηέσσης, 

Οὐρανόθεν καταβάς' ἔχε δὲ στεροπὴν μετὰ χερσίν' 
τ ο) β ΄ » / 9 

Ἶριν ὃ) ὤτρυνε χρυσόπτερον ἀγγελέουσαν 18656 
π - ο - ” : Βάσκ᾽ ἴθι, Ἶρι ταχεῖα, τὸν Ἔκτορι μῦθον ἔνισπε 

” } ἊἎ / δι ’ / -- 
Οφρ᾽ ἂν μέν κεν ὁρᾷ ᾿Αγαμέμνονα, ποιμένα λαῶν, 

Θύνοντ’ ἐν προµάχοισιν, ἐναίροντα στίχας ἀνδρῶν, 
Τόφρ) ἀναχωρείτω, τὸν ὃ) ἄλλον λαὸν ἀνώχθω 

/ π4 Δ Ν ς ’ 
Μάρνασθαι δηῖοισι κατα κρατερην υσμίνην. 190 

Αὐτὰρ ἐπεί κ, ἢ δουρὶ τυπεὶς ἢ [λήμενος ἰφ, 

ἀνδροκτασίης, αἵματος, κυδοιμοῦ, πα] 
Ρίῖως ἀεπιοπείγαπέ φκαπι Ῥτορ]ίατα, εις {α- 
2πΕΊ γεῖ φατία Γαοῖες ἀειεσίαδι[ίίεγ αο ἄθοογε 
μις τεγὺΐς ἀερίοία επί. Όοπιρατο Ο. Λ. 
611. 

165. σφεδανόν. ΠἨακϊϊψ: ιο πεπίες 
αἀ]εοίῖνε αδεά αἀνετρία]]γ. Τε στατηπιᾶ- 
τίαης ἀετῖνε 1έ, φμαθὶ σπευδανὸς, ἔτοτα 
σπεύδω. Τῆε «οπΊπιοη Ῥυποίπαίίοη, Ῥοί]ῃ 
Ἠετε απᾶά Ἱπ ΤΙ. Π. 972, ἵ8 αἱ ἔπετο, Ὀπέ 
ἔπε 8εη5ε 5εεπΙΒ {ο Ὦς Ἱπιργογεά ὮΥ {πε 
οΠαησο Ἠεγε αἀορίθά. Όοπιρατε Ἡ. ὅ. 
642: ν/ηηετε, Ἡούεγετ, Ἠεγπο τοπἆ5 σφε- 
δανῶν, Ἡπροῃ Υεσγ ἐπβίης απέ]οσΙέγ. Πε 
γετῷρ σφεδανάω 18 πο ππετε {ο ο {ουπά, 
απᾶ {λε νυ]σατ τεαᾶῖπς ἶ5 Ρεγζεοί]γ εοττεςί. 

166. παρ᾽ Ἴλου σῆμα κ.τ.λ. 68 ΟΠ 
Ἡ. 7. 451. 495. 

175. ἐν νυκτὸς ἀμολγῳ. ἴ[πἴ]ε ενεπἰπο. 
πλ 6επετα]]γ, Ἡούνενεν, τεπᾶεγεᾶ {λε ἄεαᾶ 

ἴλε πὶφ. Πε Ῥε]μο]αδί οἩ 04. Δ. 841. 

εχρ]αῖπς Ἱέ, ἡ τοῦ µεσονυκτίου ὥρα, Ῥαί 
ἴπε ποππ ἀμολγὸς βἰσηϊβες, Ῥτορεσ]γ, ἐς. 
ἐἶπιε οἱ πιζίπα; ποπ ἀμέλγω. Τ]ε εχ- 
Ῥτεξεῖοη νυκτὸς ἀμολγὸς π], Ώχετείοτο, 
ταίπετ ἀεεισηαίε ἴῑο τηε, πΠείπεν τποσῃ- 
Ἰπσ ος ετεπῖπσ, αΌοτπί νΠΙοἩ {πο οαίΐ]ε 
ννετο πα]]κεά ; Ἱ, 6. ἵπ {πε {ιεζίᾳ]4 αξίετ 5πτ- 
5εΐ, απἀ Ὀείοτο ἀαγ-ιὈτεακ. Τε Ἰαίίεν 
5εεπις {ο Ῥο Ιπίεπάεᾶ ἵπ Τ. Χ. 25. Τπε 
νγογά 15 5οπιείίπιες ἀετῖγεᾶ Ίτοπι α Ρτῖο, 
απά µολέω, Ώεσαιξδε ΠἹεη ἆο ποῖ σο αΏτοαά 
η {Πε π]σ]έ; Ῥαέ ἐῑπο {οτπχεσ ἀετίναοῃ 18 
πιογθ αἴπιρ]ε, απά Ῥείίεν ειῖεεά να πα 
πηείμοά οἳ τεοκοπῖπς Εἴππε ὮΥ οετίαϊη τεσ- 
Ίατ ΟΕΟΙΥΤΕΠΟΘΒ, Ἰ/ΠΙοἩ Ῥτενα]]εᾶ Ῥείοτα 
ἔπο ἁῑνίείοη οἳ {έο ἄλγ Ιπίο Ἠοασς. 9εθ 
Άβογε οἩ ν. 84. 

180. πρό. Ῥεῖ]. πρὸ ἄλλων. 
185. Ἴδης πιδηέσσης. Ὦε6 οἩἳ ΤΙ. Θ. 47. 
191. δουρὶ τυπεὶς ἢ βλήμενος ἰφ. ὮῬε8 

οη Π. Δ, 625. 
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, 

Εἰς ἵππους ἄλεται, τότε οἱ κράτος ἐγγυαλίξω 
- .. . 

Κτείνειν, εἰσόκε νῆας ἐὐσσέλμους ἀφίκηται, 

Δύῃ τ᾽ ἠέλιος, καὶ ἐπὶ κνέφας ἱερὸν ἔλθη. 
ὋὪς ἔφατ” οὐδ ἀπίθησε ποδήνεµος ὠκέα Ἶρις: ! ζω ωι 

Ῥῆ δὲ κατ Ιδαίων ὀρέων εἰς Ἴλιον ἱρήν. 

Εὖρ᾽ υἱὸν Ἡριάμοιο δαΐφρονος, Έκτορα δῖον, 
« ή -- Εισταότ᾽ ἔν ϐ) ἵπποισι καὶ ἅρμασι κολλητοῖσιν' 
᾽Αγχοῦ ὃ ἱσταμένη προσέφη πόδας ὠκέα Ἶρις 

Δ. -- 2 

Ἕκτορ. υἱὲ Πριάμοιο, Δι μῆτιν ἀτάλαντε, 200 

Ζεύς µε πατὴρ προέηκε τεῖν τάδε µυθήσασθαι" 
” 2} Ἂ / ς -- 2 / / .. 

Ορ’ ἂν μέν κεν ὁρᾷς Ἀγαμέμνονα, μας λαῶν, 

Θύνοντ᾽ ἐν προμάχοισι», ἐναίροντα στίχας ἀνδρῶν, 

Τόφρ᾽ ὑπόεικε µάχης, τὸν ὃ ἄλλον λαὺν ἄνωχθι 

Μάρνασθαι δηῖοισι κατὰ κρατερὴν ὑσμίνην. υο [ὰ ωιτ 

Ἂ -” 

Αὐτὰρ ἐπεί κ᾿, ἢ δουρὶ τυπεὶς ἢ [λήμενος ἰφ, 

Εἰς ἵππους ἄλεται, τότε τοι κράτος ἐγγυαλίξει 
- .. . 

Κτείνειν, εἰσόκε νῆας ἐὐσσέλμους ἀφίκηαι, 

Δύῃ τ᾽ ἠέλιος, καὶ ἐπὶ κνέφας ἱερὸν ἔλθῃ. 
ς Ν ο ια) 5 
Η μὲν ἄρ᾽ ὣς εἰπουσ᾽ ἀπέβη πόδας ὠκέα Ἶρις. 210 

"Ἔκτωρ ὃ ἐξ ὀχέων σὺν τεύχεσιν ἆλτο χαμᾶζε, 
Πάλλων ὃ ὀξέα δοῦρα κατὰ στρατὸν ᾠχετο πάντη, 
ι ΄ / να μ / 3 Οτρύνων µαχέσασθαι' ἔγειρε δὲ φύλοπιν αἰνήν. 
Οἳ δ᾽ ἐλελίχθησαν, καὶ ἐναντίοι ἔσταν ᾿Αχαιῶν. 

᾿Αργεῖοι ὃ ἑτέρωθεν ἐκαρτύναντο φάλαγγας. 

᾿Αρτύνθη δὲ µάχη, στὰν ὃ ἀντίοι ἐν ὃ ᾿Αγαμέμνων 
Πρῶτος ὄρουσ᾽, ἔθελε δὲ πολὺ προµάχεσθαι ἁπάντων. 

ἛΓ ῦ Μοῦ ᾿Ολύ δώματ᾽ ἔχουσαι σπετε νῦν µοι, Μοῦσαι, Ολύμπια δώματ᾽ ἔχ Β 
ο ὃ - . / 3 / ᾖλθ Οστις δὴ πρῶτος ᾿Αγαμέμνονος ἀντίος ἦλθεν, 
Ἆ 3 ες » ὧν λ - ω / 
Η αὐτῶν Τρώων, Πὲ κλειτῶν επικούρωγ. 220 

Ἰφιδάμας ᾿Αντηνορίδης, ἠύς τε μέγας τε, 

Ὃς τράφη ἐν Θρήκῃ ἐριβώλακι, µητέρι µήλων. 
Κισσῆς τόν Υ᾿ ἔθρεψε δόµοις ἔνι τυτθὸν ἐόντα, 
Μητροπάτωρ, ὃς τίκτε Θεανὼ καλλιπάρῃον. 

Αὐτὰρ ἐπεί ῥ) ἥβης ἐρικυδέος ἵκετο µέτρον, 2256 

Αὐτοῦ µιν κατέρυκε, δίδου ὃ ὄγε θυγατέρα ἥν' µ ρυκε ο α .α 

216. ἀρτύνθη δὲ μάχη. ΊΤΠε ὑα[ῖε ισα 
γεπειεᾶ. Όοπιρατο Ἡ]. Μ. 45. Ν. 152. Ῥτο- 
Ῥοτ]γ ἴ]λε νεχρ ἀρτύνω βἱρηϊΠεβ {ο Άγερατο, 
ἴο κιρρίη. 

218. ἔσπετε νῦν κ.τ.λ. Ῥεθοπ Ἡ. Α.]. 
2250. ἐρικυδέο. Ῥετμαρφ απιὐῖοιφ οἱ 

γΕΠΟΙΟΗ ; λουρῃ ΠΊΟΥΘ Ῥτοροτ]γ Ταγ-[απιεᾶ, 
ποῦζε; ας ἵπ ΤΙ. 5. 927. Ὁ. 802. 0. Λ. 69]. 
576: Ἀπιά 9ο Μβη τιµήεσσα ἵπ ΜΙΙΠΕΥΤΗ. 
μ., . 8. Το εκρτεβεῖοη ἥβης µέτρον ἵ5 

ΠΙΟΥΕΙΥ α Ῥετϊρ]ταθί5 {ου φοωΐ]ν 18ε]ξ 8ο 
Ἱπ 04. Λ. 917. Σ. 217. Όοπιρατο 0Ο. Ν. 
101. Τ. 550. 

226. Σίδου δ’ ὄγε θυγατέρα ἥν. Ἐπρία- 
Ώήας5 ο,ρεγνεῬ ἐ]αί οοπβαπρΙπΙ(γ ν/α5 πο 
Ππιρεάϊπιεπό {ο ππαχγῖαρο 1η {πο εατΙΥ αΡ98 
οἳ ἄπεεςθ ; απᾶ ἰλαί Πϊοτιεά, α5 νγε]] 38 
1ρΗΙἆαπιαΒ, Ίνας ππαχγ]εὰ {ο Ἠϊ5 ον αππό, 
Φθθ ΑΡοϊ!, ΒΙΡΙ. 1. 8. 6. 
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/ . - Γήµας ὃ ἐκ θαλάμοιο μετὰ κλέος ἵκετ ᾿Αχαιῶν, 
Σὺν δυοκαίδεκα νηυσὶ κορωνίσιν, αἵ οἱ ἔποντο. 

- πι 3 

Τὰς μὲν ἔπειτ ἐν Περκώτῃ λίπε νῆας ἐίσας, 

Αὐτὰρ ὃ πεζὸς ἐὼν εἰς Ἴλιον εἰληλούθει: 250 

Ὃς ῥα τότ᾽ ᾿Ατρείδεω ᾿Αγαμέμνονος ἀντίος ἦλθεν. 
Οἳ δ᾽ ὅτε δὴ σχεδὸν ἦσαν ἐπ᾽ ἀλλήλοισιν ἰόντες, 

᾿Ατρείδης μὲν ἅμαρτε, παραὶ δέ οἱ ἐτράπετ᾽ ἔγχος. 
Ἰφιδάμας δὲ κατὰ ζώνην θώρηκος ἔνερθε 

Νύξ” ἐπὶ δ) αὐτὸς ἔρεισε, [αρείῃ χειρὶ πιθήσας" 2356 

Οὐ ὃ’ ἔτορε ζωστῆρα παναίολον, ἀλλὰ πολὺ πρὶν 
. / 2 / ΄ ων α) / ) ε) - Αργύρῳ ἀντομένη, µόλιβος ὣς, ἐτράπετ αἰχμή. 
Καὶ τόγε χειρὶ λαβὼν εὑρυκρείων ᾿Αγαμέμνων 
"Ἑλκ) ἐπί οἱ μεμαὼς, ὥστε λῖς' ἐκ ὃ ἄρα χειρὸς 

Ὑπάσσατο' τὸν ὃ ἄορι πλῆξ αὐχένα, λῦσε δὲ γυῖα. 240 
0) Δ 9 ῦθ ν ΄ άλ “ 

ςο μεν αυσι πεσων κοιµησατο χα κεον υπνΟγΥ» 

Οἱ . . υ - .] λ ́ . - ν / 

ἰκτρὸς, ἀπὸ μνηστῆς ἀλόχου, ἀστοῖσιν ἀρήγων, 
π ”/” Κουριδίης, ἧς οὔ τι χάριν ἴδε, πολλὰ δ) ἔδωκε' 

Πρῶθ’ ἑκατὸν [βοῦς Σῶκεν, ἔπειτα δὲ χίλιὺ ὑπέστη 

Αἶγας ὁμοῦ καὶ ὄἷς, τά οἱ ἄσπετα ποιµαίνοντο. ο4ὔ 

Δὴ τότε Υ ̓ Ατρείδης Αγαμέμνων ἐξενάριξε, 
- . - 

Βηῆ δὲ φέρων ἂν ὕμιλον ᾿Αχαιῶν τεύχεα καλά. 

Τὸν ὃ ὡς οὖν ἐνόησε Κόων, ἀριδείκετος ἀνδρῶν, 
Ν .) ’ /΄ ρα / 

Πρεσ[θυγενὴς ᾿Αντηνορίδης, κρατερόν ῥά ἑ πένθος 

᾿Οφθαλμοὺς ἐκάλυψε, κασιγνήτοιο πεσόντος' 25050 

Στη ὃ εὐρὰξ σὺν δουρὶ, λαθὼν ᾿Αγαμέμνονα δῖον' 
Νύξε δέ µιν κατὰ χεῖρα µέσην, ἀγκῶνος ἔνερθεν, 
. 9 ιν , . κ . ’ 

Αντικρὺ δὲ διέσχε φαεινοῦ δουρὸς ἀκωκή. 

2027]. ἐκ θαλάμοιο. Ὑϊσ. Απ. Χ. Τ19. 
Ῥεπεταί απέϊφμῖε ϱογηή ἄε Ππῖδις 4ογον, 
ἄταϊω ᾖοπιο, Ἰπ[εοίο Ἠπαπεπ5 Άτοβιφιις 
ἨΥΠΙΕΠΕΡΟΒ.---μετὰ κλέος ᾿Αχαιῶν. «4 ορερία 
ἵαπια ἄε αἀτεπίι «4ολϊτογιπι αἆ ΊΤγο]αη». 
ΤΙ. Ν. 964. ὅς ῥα νέοµ πολέμοιο μετὰ κλέος 
εἰληλούθει. ΗΕΥΝΕ. Θε]ο]. μετὰ τὴν ἀκοὴν 
τῆς ἐπιστρατείας τῶν Ἑλλήνων. 

25]. ὅς ῥα τότ’. Πε ἱσίαγ. Τε τε]α- 
νε ἵ5 {τεμπεπί]γ 5ο α5εά αἴἴετ α Ῥατεῃ- 
Ώπεςῖς οἱ (5 παίατε, νεη {με ἀϊδοοιγ5ε 
τενετίς {ο Τί Ῥχορεν οἸαππε]. ὧθε Μαίό. 
ατ. αν. ξ 447. α. 

259. ὥστε λῖς. Πῖδε α τοπ. Ῥο]μο]. ΥΠ]. 
οἳ λέοντες γὰρ ὑπαρπάζουσι τῶν κυνηγε- 
τῶν τὰ δόρατα. ΟΕ ἐἶια νγογὰ 1δε]έ, 5εε 0Ἠ 
ν. 480. ηίτα. 

24]. χάλκεον ὕπνον. ο ὙΥς. Απ. Χ. 
745. ΟΙΜί ἄιγα φιῖο οσι]ος εἰ Τεττειαβ 1ιγᾷεί 
ΒΟΠΙΠΙΒ: {π φίεγπαπι οἰαιμά πέωγ ζποῖπια Ίι0σ- 
ει. Τπο αὔποτγεπος, νο] {πε ἄτεε]κ 
επίετίαΙπεά {ον 1]]-οπιεπεά γγογάς, «ααβ5εά 

Ώνεπα {ο αὐβίαῖη αἰπιοβέ τεΠρίοαδΙγ ποπι 
παπηῖης ἀεαίἡ, οἴπεχν/δε ιαπ ὮΥ λε νγοτά 
εἴεορ. Ίπ Ταβῖη 35ο χα γνοτά ἀογππῖτε 18 
{γεαιεπί]γ αδεά Το ποπ. Ῥ]αιί. Απαιρηιι 
1. 1. 49. ΕΗίο γιφπὶς Γαοῖε ᾖοαᾶῖε, μὲ ἄοτ- 
Ππίαπι. Ἠεποε 5ἱθερ απᾶ ἀθαί] ατθ ΤεΡρΓ6- 
εεηί{εά α5 Ὀτοίπεις. Φεε Ἠεειοὰ. ΤπεοροΠ. 
211. Ῥαμδαῃ. ΊαοοἨ. Ρ. 196. Βιπηῖ]αχ {ο 0118 
6 {πα πιείαρΠοσ]σα] Ἰωπσαασε οἳ Ῥοπϊρίατα. 
Όοπιρατε 1 Κίπος Ἱ. 91. ἆεγεπι. Π. 989. ΏαΠ. 
χ. 2. οἨπ κ]. 11. 

245. ἧς οὐ χάριν ἴδε. Ἡ φωα ποπάµπη 
Λτοῖεηι «αεοερεγαί. ΟΜΔΕΚΕ.--- ΟΕ ἴιε αἆ]εςο- 
Ώνο κουρίδιος, 5ε8 ΟΠ ΤΠ. Α. 114. Ὀεε 88ο 
οἨὐ ΠΠ. 1. 146. 

948. τὸν ὃ ὡς οὖν ἐνόησε κ.τ.λ. Όεθ 
Ῥαΐδαῃ. Υ. 19. 

2561. εὐράξ. «4 Ιαίεγε, επ οὐζίφμο. Τηθ 
σταπηπηατίαης εχρ]αίη 1 α5 Γοπῖοὲ Τος πλευ- 
ρὰξ, χε Πα] οοπβδοπαΠ{8 Ρεῖης τε]θοίεά. 
Τὲ οεσµτς αραῖπ ἵπ . Ο. 641. ΑτὶδίορΗ. 
Άγ. 12568. 
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” . ο 

“Ῥίγησέ τ᾿ ἄρ᾽ ἔπειτα ἄναξ ἀνδρῶν ᾿Αγαμέμνων' 
᾽Αλλ) οὐδ ὣς ἀπέληγε μάχης ἠδὲ πτολέμµοιο, 2056 

.] ” 

᾽Αλλ) ἐπόρουσε Κόωνι, ἔχων ἀνεμοτρεφὲς ἔγχος. 
π ιν . ΄ ’ κ. 
Πτοι ὃ Ἰφιδάμαντα κασίγνητον καὶ ὅπατρον 

ο Ν ν α 2.4 ΄ » ) - Έλκε ποδὸς μεμαὼς, καὶ ἀὖτει πάντας ἀρίστους 
” 

Τὸν ὃ ἕλκοντ᾽ ἂν ὅμιλον ὑπ ἀσπίδος ὀμφαλοέσσης 
- - μ Φ μι. 

Οὕτησε ἕυστῷ χαλκήρεϊ, λῦσε οἳ γυῖα 200 
- [ή 

Τοῖο ὃ ἐπ᾽ Ἰφιδάμαντι κάρη ἀπέκοψε παραστάς. 

"Ενθ) ᾿Αντήνορος υἶες, ὑπ᾿ ᾿Ατρείδη [ασιλῆηϊ ] ο 2 υ 
/ .. 

Πότμον ἀναπλήσαντες, ἔδυν δΣόμον ᾿ Αἴδος εἴσω. 
.) Ν Πω] - ”/ λ 3 ὰ -- ’ ” ὃ - 

Αὐτὰρ ὃ τῶν ἄλλων ἐπεπωλεῖτο στίχας ἀνορῶν., 

"Εγχεῖ τ’, ἄορί τε, µεγάλοισί τε χερµαδίοισιν, 9605 

Ὄφρα οἱ αἶμ᾽ ἔτι θερμὸν ἀνήνοθεν ἐξ ὠτειλῆς' 
” 9 .) ο Ν ΔΝ 5/ » /΄ ” Ἰ) τσ 

Αὐτὰρ ἐπεὶ τὸ μὲν ἕλκος ἐτέρσετο, παύσατο ὃ αἷμα, 
- - ο] 

᾿Οξεῖαι ὀδύναι δῦνον µένος ᾿Ατρείδαο. 
ε η .. - 

Ὡς ὃ ὅταν ὠδίνουσαν ἔχῃ [Ρέλος ὀξὺ γυναῖκα, 

Δοιμὺ. τό τε προϊεῖσι µογοστόκοι Εἰλείθυιαι μυ; ἁ . 2 270 
ϱ/ ΄ Ν 2ῴ - ” 

Ηρης θυγατέρες, πικρὰς ὠδίνας ἔχουσαι 

ὋὪς ὀξεῖ ὀδύναι δῦνον µένος ᾿Ατρείδαο. 

Ἔςς δίφρον ὃ) ἀνόρουσε, καὶ ἡνιόχῳ ἐπέτελλε 

Νηυσὶν ἐπὶ γλαφυρῇσιν ἐλαυνέμεν' ἤχθετο γὰρ κΏρ. 

᾿Ἠῦσε δὲ διαπρύσιον Δαναοῖσι γεγωνώς' 275 

ὮὮ φίλοι, Αργείων ἡγήτορες ἠδὲ µέδοντες, 

Ὑμεῖς μὲν νῦν νηυσὶν ἀμύνετε ποντοπόροισι 
» 

Φύλοπιν ἀργαλέην, ἐπεὶ οὐκ ἐμὲ µητιέτα Ζεὺς 

256. αἀνεμοτρεφέ.  Ὀουτίλεά; Ἱ. 6. 
αἰγεπφίλοπιεά ὃν ἴ]ιε ιοἰκάς: ἴἶιε νγουὰ Ὀεῖης 
Ἠαχγάεπεά αιιὰ 5εαβοπεά Ὦγ εκροβιγε {ο ία 
ψ/εαίπεν. Ἠεπςο, ᾳεπεγα]!γ. δίγοπᾳ, πϊφ]ιέη. 
1. Ο. 625. κῦμα ἀνεμοτρεφές. 

2606. ἀνήνοθεν. Ῥεε οἩ Π. Β. 919. 
268. μένος ᾿Ατρείδαο. Α. Ῥεηρηγαςίς 

Εἴπη]]αχ {ο ἴλοςε τείεγτεᾶ {ο αἱ 1]. Β. 068. 
270. µογοστόκοι Εϊλείθυιαι. Τμεβδε ἆῖ- 

νΙπΙάες 4ο ποῦ οογγοβροπᾶ νι ιο Ἰαΐου 
πιγλο]οσγ οἳ ἄτεεςε απά Ἐοπιο, αοσογάῖης 
{0 νο] Ὠαπα γνας λε σοάἆςβα ν]ιο Ῥτε- 
βἶάεά ονετ ο]]ά-Ρίγεν, απἆεγ νε αρρε]]α- 
ΏοἨ οἳ /1ἡλγία. Θθε ἨΗοναί. Οαγπα. θες. 14. 
1 ππο αἶδο ννη5 5αρροβεά {ο Ἠβνε εχεγοῖδεᾶ 
λε βαπῃθ οβ]σρ απάου έ]ε Ε1έ]ε οἱ Γαιοἶπα. Φεα 
Ον. Ἐασί, ΤΙ. 449. Αοοοτάϊηρ {ο Ηοπῃος, 
Έχετε ἈΡρεαχ {ο Ἰανε Ῥθεεη Φενεχα] ο έιεςε 
Εοἀάςθεβερ. ο πιεπίῖοΠΒ, Ἡογνενεν, οπέ Π]- 
Ἑηγία ἵπ Ὠνο Ἰησα]α, ἵπ ΠΠ. Π. 187.Τ. 105: 
Ῥας αραϊπ ὪδεῬ ο Ῥ]ανα] η Ἡ. ἨΤ. 119. 
Τ]εγ γε τεργεβεπἰεά ας {ιο ἀααρ]έευς οί 
Ίππος Νο γναθ ο σιιαγάίαη οἳ ππαγτίασο 
πες; απά αοοογάῖησ {ο Ἠεείοά (Τ]ευς. 
951), ὮΥ αρϊεν, Όοπιραγο Αρο]]οά. 1. 5. 
1. Ἔμε ερ](]εί µογοστόκος ἵδ ἵπ ϱεπεγαὶ 

ΙΠΙΡΤΟΡΕΣΊΥ ἐταπβ]αίεὰ ραγέηιηι γω5έδ, ΡαΤ- 
ἔωῦ πμ δίγαπε; ΝΗΕΤΕΙΒ {1ο ΑΠΑΙΟΡΥ οἱ 1ΐ8 
{ογπια(Ιοῦ. εν]άεπί]γ Ἱπιρ]ες 4οἴογε ογέαΠ. 
Απά 5ο 16 18 ενΙἀεπῖ]γ εχρ]αϊπεά ὮΥ Ἠο- 
1ηεν ἸΗΠηβε]{, νο δες ΘΥΠΟΠΥΠΙΟΙΒΙΥ πα 
{ΕΓΠΗΘ βέλος προϊεῖσι, απά ὠδῖνας ἔχουσα. 
Πε 5ε οἱ βέλος {ο βἰση[γ ἴΊιε οι, οΥ 
Λαΐπ ἰπ[ίοίεά, ννα5 ποδσεά ο 1. Θ. 519. 
Φο αραῖπ 1π ΤΠ. 5. 499. ΌΟπΙραχε ΤΊευςΡ, 
ΙάγΙ. ΧΧΥΤΙ. 28, 29. απ Πο] δετὶῖρ- 
{αγε, 45Ο, ΑΏΥ εχοεξς οἱ ραῖπ ἶ5 οοηδίαπ{]γ 
Ἠκεπεά {ο ἴπαο ραμ5 οἳ εμ]ά-υϊνίν: Τοτ 
Ἰηδίαηςσε, ἵη Ῥραίπα χ]νΠ. 6. Τ5αϊαὮ κΙ. δ. 
ΧχΧΙ. ὁ. «θγεπι. ΥΙ. 24. ΧΙ. 21. αχί. 95. 
]. 45. Ἠος. χΗ. 19. ΜΙο, ἵν. 9. Μαϊ, αανΙ. 
δ. Ἠονη. ν], 22. 1 ΤΗες. ν. ὃ. 

975. ὣς ὀξεῖ ὀδύναι κ.τ.λ. Ἱπ ονἀεσ {ο 
ανοῖά πε απυδαα] εἰθίοη οἳ ἴμπο ἀϊρηίμους 
αι, Ῥεπί]εγ Ῥγοροδεᾶ {ο τεαὰ ὀξεῖ ὀδύνη 
δύνεν. Οοιπρατο ν. 998. Ιπίνα. Τ]ο επ]ειι- 
ἁαίίοι οἳ Βοίμε, ὀξέαι ὀδύναι, 15 Ῥτείει- 
αὐὖ]ας Ἱπαβππασ]ι α8 ἴο ΒαΠΙ6 ΝΟΥἀ5 αχοθ 
ΟΟΠΙΠΠΟΠΙΥ επαρ]ογεά 1η ταρο(ἰΙοπ8. Όεθ 
γ. 208. Α αἰπι]αγ βΥΠΙζεδί5 οοςΙΣΒ έν]σε 
ἵη ν. 283. 
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” 

Εἴασε Ἰρώεσσι πανηµέριον πολεµίζειν. 

ὋὪς ἔφαθ" ἠνίοχος ὃ ἵμασε καλλίτριχας ἵππους 2560 

ΝΤας ἐπὶ γλαφυράς' τὼ ὃ οὐκ ἀέκοντε πετέσθην᾿ 
” 

ΆΑφρεον δὲ στήθεα, ῥαΐνοντο δὲ νέρθε κονίῃ, 
Τειρόμενον [βασιλῆα µάχης ἀπάνευθε φέροντες. 
δ ὃ) ς αυ] ΄ ) Α / /΄ / 

κτωρ ὃ”, ὡς ἐνόησ ᾿Αγαμέμνονα νόσφι κιόντα. 
ΔΝ .. 

Τρωσί τε καὶ Λυκίοισιν ἐκέκλετο, μακρὸν ἀὔσας' 2556 

Τρῶες, καὶ Λύκιοι, καὶ Δάρδανοι ἀγχιμαχηταὶ, 
.) / . κ / / κ / ο) -- 

Ανέρες ἐστὲ, φίλοι, µνήσασθε δὲ θούριδος ἀλκῆς. 

Οἴχετ᾽ ἀνὴρ ὥριστος, ἐμοὶ δὲ μέγ᾽ εὖχος ἔδωκε 
Ζεὺς Κρονίδης' ἀλλ᾽ ἰθὺς ἐλαύνετε μµώνυχας ἵππους 
2 - ος 7 1 

Ιφθίµων Δαναῶν, ἵν ὑπέρτερον εὖχος ἄρησθε. 290 
ων) τ Ν »/ / 9 Ν αν. 
Ως εἰπων ὤὥτρυνε μένος καὶ θυμὸν εκάστου. 

Ὡς ὃ ὅτε πού τις θηρητὴρ κύνας ἀργιόδοντας 

Σεύῃ ἐπ᾽ ἀγροτέρῳ συϊῖ καπρίῳ ἠὲ λέοντι’ 
ο 9.9. ” - - , 
Ὡς ἐπ᾽ ᾿Αχαιοῖσι σεῦε Τρῶας µεγαθύμους 

Ἔκτωρ Πριαμίδης, βροτολοιγῳ ἶσος ᾿Αρηϊ. 205 

Αὐτὸς ὃ ἐν πρώτοισι µέγα φρονέων ἐβεβρήκει' 
. »ὸ Ἡ ασ / ζ {νε », 

Εν ὃ ἔπεσ᾽ ὑσμίνῃ, ὑπεραέϊ ἶσος ἀέλλῃ, 
"τε καθαλλοµένη ἰοειδέα πόντον ὀρίνει. 

”! - 

Ένθα τίνα πρῶτον, τίνα ὃ ὕστατον ἐξενάριξεν 

Έκτωρ Πριαμίδης, ὅτε οἱ Ζεὺς κὔδος ἔδωκεν : 300 
.) -- ο - Ν 2 ΄ ης / 
Ασσαῖον μὲν πρῶὠτα. καὶ Αυτόνοον, καὶ Οπίτην. 

Καὶ Δόλοπα Κλυτίδην. καὶ ᾿Οφέλτιον, ἠδ ᾿Αγέλαον, 

Αἴσυμνόν τ’, Ὥρόν τε, καὶ 
ς ’ / 

Ιππόνοον µενεχάρµην. 
Τοἳ ος οοι ς / ο ολες ΡΟ 
ους 4αο ΟΥ ηγεμόνας Δαναῶν ἔλεν αυταρ ἔπειτα 

Πληθύν' ὡς ὁπότε Ζέφυρος νέφεα στυφελίξῃ 

᾿)Αργέσταο Ἀότοιο, [βαθείμ λαίλαπι τύπτων. 

:Πολλὸν δὲ τρόφι κῦμα κυλίνδεται, ὑψόσε ὃ ἄχνη 

Σκίδναται ἐξ ἀνέμοιο πολυπλάγκτοιο ἰωῆς" 

ὋὪς ἄρα πυκνὰ καρήαθ ὑφ᾽ 

Ἔνθα κε λοιγὸς ἔην, καὶ 

Ἔκτορι δάµνατο λαῶν. 

ἀμήχανα ἔργα γένοντο, 310 

Καί νύ κεν ἐν νήεσσι πέσον φεύγοντες ᾿Αχαιοὶ, 

989. ἰθὺς Δαναῶν. ῥῬαραπᾶ. κατά. 
996. µέγα φρογέων. 36ε οἩ Π. Θ. 649. 
907. ὑπεραει. «Βἰοιοίπᾳ οἰοίεπίζη, [ποια 

ἄω. αρίτο. 
998. ἰοειδέα. Ῥε]ο]. µέλανα, διὰ τὸ βά- 

θος. Ὀεο οπ ΠΠ. Ψ. 850. 
906. ἀργέσταο Νότοιο. Ἠεποε Ηοτ. 04. 

1. 7. 16. Αἴρας μὲ οὐξοιγο ἀείεγσεί πιλδίῖα 
οσἷο Βαγε Νοΐαςδς υπεγεῖη {ο πιεαπῖης ΟΕ 
Ώιο ερ]πεε 5 κρἰαϊπεά. ΈΤ]ε ἔοχςσε οἱ {πα 
ουπιρατίξεοι οοηβῖςί5 1π {πο νογάς5 πολλὸν 
κὔμα απὰ πυκνὰ καρήατα. 

907. τρόφι. ἀγεαῖ, διοεἰζἶπᾳ. Ἰπ πε βαπ1θ 

βεΏςο Ηοπιοσ 15ος {με αἀ]εσίῖνο τροφόεις ἵπ 
11. Ο. 651. Ο. Τ. 9290. Ἔπε νεινὺ τρέφειν 
βοπιείῖπιος Ώθαγς {πε 5Ισπ]ῃσαίίοπ οἱ «πφεγε, 
οοπᾶεπβαγε; 8 ἵπ Τπεοςν. Τά]. ΧΧΥ. 106. 
απ. Ηϊδί. ΑΠ. ΧΥΙ. 69. Ἠεδγε]μ. τρο- 
φιοῦται' παχύνεται. Επδίαθῖας οἩ 04. Τ. 
6οπἹραγε5 Ἠετο. ΤΥ. 9. ἐπεὰν γένωνται 
τρόφιες, 1.6. τέλειοι ἄνδρες, ἀνδρωθέντες. 
Φεε αἱο]πεετ ἴπ οο. 

910. ἀμήχανα ἔργα γένοντο. Οἱ Εις 
εοηβίτασίῖοη οἳ α πειίεγ Ρ]ατα] να Ἡ α Ῥ]ι- 
τα] νετΡ. 5εε οἨ ΤΙ. Β. δ7. 

π” δω --ν 
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Εἰ μὴ Τυδείδῃ Διομήδεί κέκλετ᾽ ᾿Οδυσσεύς' 

Τυδείδη, τί παθόντε λελάσμεθα θούριδος ἀλκῆς: 
. αν - / "5 ϐ Ν 9 ”/ 

Αλλ᾽ ἄγε δεῦρο, πέπον, παρ ἔμ᾽ ἵστασο' δὴ γὰρ ἔλεγχος 

"Ἔσσεται, εἴ κεν νῆας ἕλῃ κορυθαίολος Ἔκτωρ. ο] 5 

Τὸν ὃ) ἀπαμειβόμενος προσέφη κρατερὺς Διομήδης" 
π ο] κ / Ν / ο .) ΔΝ ’ Ητοι ἐγὼ µενέω καὶ τλήσοµαι' ἀλλὰ µίνυνθα 
ς / ”/! . .) 9 , 9 
Ημέων ἔσσεται ἦδος, ἐπεὶ νεφεληγερέτα Ζεὺς 
Τρωσὶν δὴ βόλεται δοῦναι κράτος ἠέπερ ἡμῖν. 

΄Ἡ, καὶ Θυμβῥαῖον μὲν ἀφ᾽ ἵππων ὧσε χαμᾶζε, 920 

Δουρὶ βαλὼν κατὰ μαζὸν ἀριστερόν' αὐτὰρ ᾿Οδυσσεὺς 

᾿᾽Αντίθεον θεράποντα, Μολίονα, τοῖο ἄνακτος. 
Ν 9 ” ο ῶ Ν / 2 ! 

Τοὺς μεν επειτ ειασαν., ΕΤει πολέμου απεπαυσανγν. 

ὼ ὃ ἂν ὅμιλ »., δοί ς ϱ/ / 
ω αν ομι ον ιοντε κυ οιµεον» ως οτε καπρω 

πμ ν θ -- / / , - 
ν κυσι ηρευτῃσι μεγα φρονεοντε πσεσητον 325 

ὋὪς ὄλεκον Τρῶας παλινορμένω' αὐτὰρ ᾿Αχαιοὶ 
. [ὸ Ἄ. . / 6 δἵ 

Ασπασίως φεύγοντες ἀνέπνεον Έκτορα οἵον. 
. 

Ἔνθ' ἑλέτην δίφρον τε καὶ ἀνέρε, δήµου ἀρίστω, 
Ὑῖε δύω Μέροπος Περκωσίου, ὃς περὶ πάντων 
» / ὑδὲ ω] τὸ »/ 
Ηιδεε µαντοσυνας., ουοξε ους παιοας εασκε 950 

Στείχειν ἐς πόλεμον φθισήνορα" τὼ δέ οἱ οὔτι 

Πειθέσθην' Κῆρες γὰρ ἄγον µέλανος θανάτοιο. 
Τοὺς μὲν Τυδείδης δουρικλειτὸς Διομήδης, 

Θυμοῦ καὶ ψυχῆς κεκαδὼν, κλυτὰ τεύχε ἀπηύρα" 
Ἱππόδαμον ὃ Ὀδυσεὺς καὶ Ὑπείροχον ἐξενάριξεν. 35956 

Ἔλνθα σφι κατὰ ἶσα µάχην ἐτάνυσσε Κρονίων, 

Εξ Ἴδης καθορῶν' οἳ ὃ ἀλλήλους ἐνάριζον. 

"Ἠτοι Τυδέος υἱὸς ᾿Αγάστροφον οὕτασε δουρὶ 

Παιονίδην ἥρωα κατ ἰσχίον' οὐδὲ γὰρ ἵπποι 
᾿Εγγὺς ἔσαν προφυγεῖν' ἀάσσατο δὲ μέγα θυµῳ: 

914. ἔλεγχος. Ῥε]ο]. αἰσχύνη, ὄνειδος. 
918. ἦδος. ῥῬο]ο]. ὠφέλεια. Ἠεδγο]μ. 

ἠδονὴ καὶ ὄφελος. ΟΟΠΙΡΔΥΟ Τ. Α. 576. 
Σ. 80. 04. Σ. 409. Ω. 95. 

919. βόλεται. ΤΠε νι]σαν τεπᾶῖηπςρ 15 
ἐθέλει. Ἠεγπο Ἠαςδ Ρτορογ]γ τοβίογεά, προπ 
Μ5. αι]ιογΙίγ, ια οἱἷά Ἠοπιοτίο {οΥΠῃ, 
Ν]οὮ ο πηείτο τοφιῖτες Ἱπ 04. Π. 987, 
απά ννη]ο ϱΠου]ά αἱ5δο Ῥο τερ]ασαᾶ ἵπ 04. 
Α. 954. νῦν δ᾽ ἑτέρως ἐβόλοντο θεοὶ, κακὰ 
µητιόωντες, 48 5ϱαποῖοπεᾶ ὮΥ ἴμο Βεπο]αςί 
απᾶά ἴ]ε Ἠαγ]οῖϊππ ΜΑβ. Ῥεο ΜαΙίῦγ οἩ 
ῬΜοτοα]]”ς Τ,οχ. (1. Ῥτος. ἵπ 2οσε: απᾶ οοπι- 
Ρρατο Ἡ. Α. 117, 'ν]ενο έλεγα 15 αἱ50Ο 4Π 
εἰρεῖς οἳ {ο αἀνεινρ μᾶλλον, 48 ἵπ θ]]ς 
Ραββ4ρο. 

9260. παλινορµένω. Ἀεο ον Ἰ]. Τ. 55. 
Τη νν]ναί Γο]]ονβ, ία οτᾶστ ἵ5 βοπαθ Πα ξ οὐἩ]- 
Γα5εᾷ: αὐτὰρ ᾿Α. φεύγοντες “Ε. δῖον, ἀσ- 

3940 

πασίως ἀνέπνεον. 
1. 700. 

999. υἷε δύω κ.τ.λ. ἈἩερεαίαεά {τοπι Π. 
Ῥ. 89]. 

954. κεκαδών. «Βογοαοίπή. ο]ο]. χωρί- 
σας, στερήσας. Εαδίαΐζμ. ὑποχωρῆσαι ποι- 
σας. Ἀ96ο Μαϊ. ασ. αγ, δ 908. 

908. κατὰ ἶσα µάχην ἐτάνυσσε. Α {πῃ]οβῖ», 
{ου ἴσως κατετάνυσσε. Ἠεγπο 0Ώ86ΥΥΘΒ., 
πα πο οχργοεβδῖοι 15 πιείαρλοτίσα], απᾶά 
ἀοτῖνεά {ποια {πε απΙ{ονηα {εΠδίοπ οἱ ατορο, 
Ν ΠΙΟ 15 βἰτοίομεᾶ Ὦγ ρα]]]πρ αἱ εαο]ι οπἀ. 
0οπαιραχε Ἡ. Ν. 969. ἨΗεποε ἴ]ε {ΟΥΠΙΡ μάχη 
τείνεται, τανύεται, Ἀπᾶ ἴῑο Ἰ]κο. Ἆεε ΤΙ. 
τ. 065. 3. 9899. Ῥ. 401. 70θ. απἆ οἰδεν/μογθ. 

940. ἀάσσατο δὲ μέγα θυµῷφ. Ἠσ τωά8 
σγσαίζη ππβία]νονι ἴπι ᾖῖς ἀείογπιἰπαίίοη: νΙΠ. 
1 οααβίπσ 5 ολατ]οῦ {ο γοπιαῖἩ αἲ ἃ ἀῑβ- 
έαπσο. Οοπιρατο ΤΠ. 1. 116. 659. Τ. 117. 

9 

Οοπιρατο ΑΡο]]. Ἠ]ιοά, 
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Τοὺς μὲν γὰρ θεράπων ἀπάνευθ' ἔχεν' αὐτὰρ ὃ πεζὸς 

Θῦνε διὰ προµάχων, εἵως φίλον ὤλεσε θυµόν. 

Έκτωρ ὃ ὀξὺ νόησε κατὰ στίχας, ὥρτο ὃ ἐπ᾽ αὐτοὺς 

Κεκληγώς' ἅμα δὲ Τρώων εἴποντο φάλαγγες. 

Τὸν δὲ ἰδὼν ῥίγησε [2οὴν ἀγαθὸς Διομήδης, 8456 

Αἶψα ὃ' ᾿Ὀδυσσῆα προσεφώνεεν ἐγγὺς ἐόντα' 
Νῶϊν δὴ τόδε πῆμα κυλίνδεται, ὄβριμος "Έκτωρ" 

᾽Αλλ” ἄγε δὴ στέωµεν, καὶ ἀλεξώμεσθα µένοντες. 

"Ἡ ῥα, καὶ ἀμπεπαλὼν προῖει δολιχόσκιον ἔγχος, 
Καὶ βάλε», οὐδ ἀφάμαρτε, τιτυσκόµενος κεφαλῇφιν 300 
"Ακρην κακκόρυθα" πλάγχθη ὃ) ἀπὸ χαλκόφι χαλκὸς, 

0ὐδ᾽ ἵκετο χρόα καλόν’ ἐρύκακε γὰρ τρυφάλεια 

Τρίπτυχος, αὐλῶπις, τήν οἱ πόρε Φοῖβος ᾿Απόλλων. 

Ἕκτωρ ὃ ὦκ) ἀπέλεθρον ἀνέδραμε, µίκτο ὃ ὁμίλῳ' 
Στη δὲ γνὺξ ἐριπὼν, καὶ ἐρείσατο χειρὶ παχείῃ 355 

Γαίης' ἀμφὶ δὲ ὅσσε κελαινὴ νὺξ ἐκάλυψεν. 
” Ν / Ν ών. ”/ Δι Ἀ . 

Όφρα δὲ Τυδείδης μετὰ δούρατος ᾧχετ᾽ ἐρωὴν, 
-- «ο / ϱ/ ς / / Τηλε διὰ προµάχων, ὅθι οἱ καταείσατο γαίης, 

Τόφρ᾽ "Έκτωρ ἄμπνυτο, καὶ ἂψ ἐς δίφρον ὀρούσας 
Ἐξέλασ᾽ ἐς πληθὺν, καὶ ἀλεύατο κῆρα µέλαιναν. 360 

”. 

Δουρὶ ὃ ἐπαΐσσων προσέφη κρατερὸς Διομήδης" 
Ἐξ ο κ θά αἷ, πο τνο ” 

ἕ αὖ νῦν ἔφυγες θάνατον, κύον’ ἠτέτοι ἄγχι 
πτ - α - 

Ηλθε κακόν’ νῦν αὖὗτέ σ᾿ ἐρύσατο Φοῖβος ᾿Απόλλων, 
τ , ” ο... Ε) - η πμ 

Ωι μµέλλεις εὔχεσθαι ἰὼν ἐς δοῦπον ἀκόντων. 
α ! 9 ! 

Η θήν σ᾿ ἐξανύω γε καὶ ὕστερον ἀντιβολήσας, 366 
” / αἱ θ -- Ε) 75 θό ϱ) 

Επ που τις και ἔμοιγε εωγν επιταρρο ος εστι. 

- Ξ ν αλ ] / ϱ ’ 
Νοὸν αυ τους αλλους επιεισοµαι, ον κε κιχειω. 

σ - ν 

Η, καὶ Παιονίδην δουρικλυτὸν ἐξενάριξεν. 

Αὐτὰρ ᾿Αλέξανδρος, Ελένης πόσις ἠὐκόμοιο, 
ς Τυδείδῃ ἐπὶ τόξα τιταίνετο, ποιµένι λαῶν, 870 

Στήλη κεκλιµένος, ἀνδροκμήτῳ ἐπὶ τύμβΏῳ 
3 9 --. , 
Ίλου Δαρδανίδαο, παλαιοῦ δηµογέροντος. 

"Ἠτοι ὃ μὲν θώρηκα ᾿Αγαστρόφου ἰφθίμοιο 
! τὸ ο η ν) .) / 

Αἴνυτ᾽ ἀπὸ στήθεσφι παναίολον, ἀσπίδα τ᾽ ὤμων, 

947. πῆμα κυλίνδεται. «4 ατο]ηέ ο, νε] 
αἀτο[οϊέηγ, {απηπαπι Πμοίας. Ῥαρτα ν. 907. 
πολλὸν δὲ τρόφι κὺμα κυλίνδεται. ἨΗΕΥΝΕ. 

965. ἐξανύω. Τα Ρτοβεπί, {ου ἔμα {π- 
ἔπτο ἐξανύσω. 966 ΟἨ ΤΠ. Α. 109. Τ]ε νενρ 
ΡΥΟΡεΥΊΥ βἴσηῖβες, {ο ῥεγ/ογΠ, {ο ὑγίπι ἰο α 
οοπιρ[είῖοπ; Ίιεπος ἐο Ἰ[ῖ. Θελο]. εἰς τέλος 
ἄξω, φονεύσω. ο αραῖπ ἵπ ΤΙ. Υ. 462. 

οΤ]. στήλη κεκλιµένος. θε ον Π. ΓΤ. 
1956. ἜΤ]Πο στήλη 8ΕΕΠΙ5 {ο Ἠανο Ῥθει απ 
ογπαππεπία] εοἰππππ Εχεά προπ {μα {οπιῇ, 
{ο ἀϊεαπραϊεἩ 16 ἔτοπα ἔε βερα]εμτο οἱ 

Ῥτϊναίο Ιπάϊν]άνα]. Όοπιρατο ΤΠ. ΤΠ. 457. 
Ῥ. 4954. 04. Μ. 14. Ἔπε ορί(μεί ἀνδρό- 
κμητος οβηποί ΠΠΕΩΠ οπο]οδίπφ {λε ἄεαᾶ, 38 
ἔια νεχδῖοπ5 γεπᾶον Τε: Ῥαέ ογπαπιεπίεᾷ ὃν 
ἴ]ιε ἰαβοιγ οἱ πια, 8εῖ]. ΥΥΙΠ να στήλη α- 
ποαάγ πιεηίϊοπεᾶ. Τὸ ἶ5 Ῥτοβαβ]ε, ἔγοπι ν. 
979, ἴλαί Ῥανῖς οοποθα]εά Ἰήπιδε]{ Ῥεβῖπά 
Όμς οοἰαπηπ, {ου {πο ΡΙ1ρο5ο οἱ 5εουτῖης 
Πΐ5 αἶπι; α5 Ραπάατις, ι Π. Δ. 119. 

974. αἴνυτ᾽ ἀπὸ κ.τ.λ. Οσουραίις εγαξ 
ἵπ ἀείρα]οπᾶο δο. {ΠΑπΚΕ. Όπο ποπ] 
Εηπὶς ναί ἐμπο ροεί αὖ αἲ] έἴππος οπάθανοαγθἆ 



ὉΜΗΡΟΥ ἸΙΛΙΑΔΟΣ ΔΛ’. 941] 

Καὶ κόρυθα βριαρήν' ὃ δὲ τόξου πῆχυν ἀνεῖλκε, 975 
Καὶ βάλεν, οὐδ' ἄρα µιν ἅλιον βέλος ἔκφυγε χειρὸς; 

Ταρσὸν δεξιτεροῖο ποδός' διὰ ὃ᾽ ἀμπερὲς ἰὸς 

Ἐν γαίῃ κατέπηκτο' ὃ δὲ µάλα ἡδὺ γελάσσας 
Ἐκ λόχου ἀμπήδησε, καὶ εὐχόμενος ἔπος ηῦδα" 

Ῥέβληαι, οὐδ ἅλιον βέλος ἔκφυγεν' ὡς ὄφελόν τοι, 380 

Νείατον ἐς κενεῶνα [βαλὼν, ἐκ θυμὸν ἑλέσθαι' 
ο να .. λ / - ΄ 

Όυύτω κεν καὶ Τρῶες ἀανέπνευσαν κακότητος; 

Οἵτε σε πεφρίκασι, λέονθ’ ὣς µηκάδες αἶγες. 
Τὸν ὃδ᾽ οὐ ταρβήσας προσέφη κρατερὸς Διομήδης" 

Τοξότα, λωβητὴρ, κέρᾳ ἀγλαὲ, παρθενοπῖπα, 385 

Εἰ μὲν δὴ ἀντίβιον σὺν τεύχεσι πειρηθείης, 

Οὐκ ἄν τοι χραίσµἢῃσι [ιὸς καὶ ταρφέες ἰοί" 
- ή 

Νζν δὲ, μ ἐπιγράψας ταρσὸν ποδὸς, εὔχεαι αὕτως. 
ο ) λ λέ ς ”! Ν β άλ Ἂ /.. ”/ . ἳ ὺκ ἀλέγω, ὡς εἴ µε γυνὴ βάλοι, ἢ πάϊς ἄφρων 

τν - Κωφὸν γὰρ [έλος ἀνδρὸς ἀνάλκιδος οὐτιδανοῖο. 390 
”Η τ᾽ ἄλλως ὑπ) ἐμεῖο, καὶ εἴ κ᾿ ὀλίγον περ ἐπαύρι τ᾿ ἄλλως ὑπ᾽ ἐμεῖο, καὶ εἴ κ᾿ ὀλίγον περ ἐπαύρῃ, 

ὃν 5 
᾿Οξὺ βέλος πέλεται, καὶ ἀκήριον αἶψα τίθησι" 

{ο οοπάθπαπ {πο Ῥγασίςε οἱ 5αἹρριης {ια 
ἀεαά, ἀαγῖπρ {πε Ἰχεαί οἱ αοἴῖοης 48 Ἰ6 {γ6- 
αποπ{]γ ἀερδοτίωος {λε γ]οίου ννουπάεά, υμ]]ε 
Ίε 15 5ο επιρ]ογεά αΡοπαί ἔ]λε νοᾶῖες οἱ ια 
Β]αϊΠ. Τ]ηα5, ἵπ λε Ῥτεβεπί Ῥοο]ς, ε 566 
ΑΡΑΠΙΕΠΙΠΟΠ, Ὠ]οπιεᾷ, Ὀ]γδςες, απά Ἐγ- 
Ῥγ]α5, αἲ] 5αῇετ, 45 {1εγ 5ἰπῖρ {χε ΠΕΠ {116Υ 
ε]ουν ; απᾶ, ἵη {μα βἰχί] Ῥοο]ς, πε Ῥτίησς ἴπ 
πε νο Νερίου ἀἰτεσί]γ Τουριάαϊπς ΙΕ. 
Ῥορε: {ποια Επδίαί]ήας. Ῥεε οἩ Π. 7. 68. 

95. τόξου πῆχυν. Ῥο]μο]. τὸ τόξον ἐκ 
δύο κεράτων σύγκειται, ὦν ἑκάτερον πῆ- 
χυς καλεῖται. Π 5ου] ναίμεν 8661 {μαί 
Ώιε πῆχυς Ίνα5 ιο ορηίτο οἱ ἰπε νουν, 45 
ἀἰδηπσαϊ]λεά {ΓοΠΙ έπε εχἰγοπη](ῖες ΟΥ Λ0Υ19. 
0. Φ. 419. τόν ῥ' ἐπὶ πήχει ἑλὼν εἷλκεν 
γευρὴν γλυφίδας τε. 

977. ταρσόν. ᾖἈῬε]ιο]. τὸ πλατὺ τοῦ πο- 
δός. Ὠϊοπιεᾶ, βέοορῖης ονεσ {ο Ῥοάγ οἳ 
Ἠϊ5 ν]οίῖπα, Ῥεπέ Ἠΐ5 {οοῦ Ῥασ]ωναγάς, αιά 
Ένας γεσεϊνεὰ {ιο γγουπά. 

983. κακότητος. Εγοπι {λεν ἀῑείγες, οἳ 
ἀαπφεγ; 45 κακὺν, 5αρτα ν. 969. Ῥεε 0Ἠ 
ΠΕΝ: 1. 

956. τοξότα, λωβητὴρ, κ.τ.λ. Τ]ιε βγδί 
ΟΕ ἴΊχεςε αρρε]]αίίοης ἶ5 Ἱπέθιάεά ἐο Ἱππριίθ 
οοιναγαϊΐσε ἵο Ῥαχτίδ. Ἐπδίαίμῖαδ οἈβεσνος, 
Όναξ αγο]ΊεΥΥ γνη5 Ἰε]ά ἵπ Πέί]ο οβπια(ῖομ 
1η ἴχοςε {ππθς; α5 {αγ Ἰε5 Παζατάοι5 απά 
επἰογρεϊκῖησ (απ βρ]ήηςσ νι Πο 8Ρεα}, 
νο ννας ἰπεῖγ αθαα] ννεἈροΠ. Ἠεπεε ἴ]ια 
ΡαΥΟΆΦΠΙ οἳ Μεπε]αις ασαϊηδί Ῥευσον 1π 
Βορὴ. Α]. 1120. ὁ τοξότης ἔοικεν οὐ σμικρὰ 
Φρονεῖν. ἨΝαατ]γ {ο έλα βαπιθ εβοςί 15 ἴ]ιε 
ΕΧΡΥΕΒΒΙΟΠ κέρᾳ ἀγλαὲ, ατοι ειρεγὈίεπε. 
Τ]ιο εχίγοπα] ος οἳ ἐἶνο Ῥωνν, ἔγοπι (ο 5ιι)- 
βίππος οἳ ΝΠἰοὰ {Ἠεγ Ίνεγε τηαάε, ννογθ 

εα]]εὰ κέρατα, αιά ἴεπορ {πα Ῥονυ 1βε]ΐ, 
κέρας. Ί]εοςτ. ΙάγΙ. ΧΧΥ. 2906. αὐτὰρ 
ἐγὼ κέρας ὑγρὸν ἑλὼν, κοίλην τε φαρέτραν. 
Οµ1ενΒ, ἸονενεΥ, Ἠανε πάεγδίουά κέρα, 
οοηίγ. {ο κέρατα, ἴο βἱσπΙ(γ στίς, οΥ ζοσ]οε οἱ 
λαῖν. Ῥο]ιαακ, ΟΠΟΠΙ, 11. κέρας, ἡ κόμη: ὃ 
καὶ Ὅμηρον δηλοῦν τινες ἔφασαν, εἰπόντα 
τὸν Πάριν, κέρᾳ ἀγλαόν. ΟοπιράΥε Ηον. 
Οατπη, ΙΤ. 15. 14. Ἔ]ε Βε]μοΠαςί οὔ εις Ρού]ι 
Ἱπέετργεία ης. 9ο 85ο Ηεβγολίας: κέρᾳ 
ἀγλαξ' τὴν τρίχα λαμπρὲ, ἢ τῷ τόξῳ 
αγαλλόμενε. Ἔμε {οΥπ1εΥ αχρ]αμαίίου 18 
ΏΊΟΥ6 Ῥτοραβ]ε, Ιπαδπιαο] α5 16 γναΒ ΠΙΟΤΘ 
αποϊεηί]γ γεοεϊνεά, απά Ῥείίετ εαρρογίεά. 
1η ΠΠ. Ὁ. 99. Ῥαχτ]ς ἶ5 οπ]]εά γυναιμανὴς, ἴο 
ΝΠΙΟἩ έλα ννονὰ παρθενοπίπης 15 πΠΘΗΤΙΥ 
εαπἱνα]επί{. Ἠπδίαίμ. παρθενοπίπης' ὁ τὰς 
παρθένους ὀπιπτεύων, ὅ ἐστιν ἐπιτηρῶν. 
ο ος απά Αἰηί]ατ νογάδ, επά]ηςσ ἴπ 
πίπης, 59 Ἑτιπε]ς οη ΑχἰδίοΡΗ. ΤΠερη], 
993. 

990. κωφόν. ΈῬτορετ]γ, ἄιπιὸ, πιµίε; Ιπ 
ΥΕ{εΥΕΠΟΘ {0 αΠΙΠΙΔΙ5. 165 αδε ἵη Ἠοπιεν ἵΒ 
Ἀ1νναγςδ πηείαρ]ιοτ]σα]. ΌὉοππρατε Ἰ. 5. 16. 
Ω. 64. Το οχργεβείοη 1π {μῖς Ῥαξβαρο 18 
Ργεσῖβε]γ εφιϊνα]επέ {ο {λαί οἱ Ὑπτα. Απ. 
1. 614. (οἴπππφιο Ἱπιδε]ίε αἶπε ἰοίω (οπ]εοῖέ. 
ΟΕ {ε αἀ]εσίῖνε οὐτιδανὸς, 596 Ἰμεχ. Ῥεηῖ, 
6ν. ἱπτους. Πε ποπ δάνος, Ργείΐζωπι, ο0- 
ουΤ5 ἵπ ΤιγοορΗΥ. 0πβδαπά. 269. 

99]. ἐπαύρφ. Ῥεῖ]. χρόα. Ο0οππρατο Ιπ/γα, 
γ. 679. 

999. ἀκήριον αἶψα τ. Ῥαραιᾶ. τινα. 
Τ]ιε αἀ]εείνε ἀκήριος 18 Ίετε οχρ]αϊπεά 
ῬΥ ἄψυχος οἵ νεκρός. Οὐπιρβτθ 85ο Τ. 
Ψ. 466. Οἱ 186 οίλεν ππεβηῖηρΕ, 56ε οἩ 1]. 
Ε. δΙ2. 
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Τοῦ δὲ γυναικὸς μέν τ᾽ ἀμφιδρυφοί εἰσι παρειαὶ, 
Παῖδες δ) ὀρφανικοί: ἁ δέ ϱ) 6 - 2) ύθ 

ὃ δέ ϐ) αἵματι γαῖαν ἐρεύθων 

Πύθεται"' οἰωνοὶ δὲ πέρι πλέες, ἠὲ γυναῖκες. 3056 

Ὃς φάτο' τοῦ ὃ ᾿Οδυσεὺς δουρικλυτὸς ἐγγύθεν ἐλθὼν 
Ἔστη πρόσθ’. ὃ δ’, ὄπισθε καθεζόµενος, [βέλος ὠκὺ 

Ἐκ ποδὸς εἷλκ” ὀδύνη δὲ διὰ χροὺς ᾖλθ) ἀλεγεινή. 

ἛἘς δίφρον ὃ) ἀνόρουσε, καὶ ἡνιόχῳ ἐπέτελλε 

Νηυσὶν ἐπὶ γλαφυρῇσιν ἐλαυνέμεν' ἤχθετο γὰρ κῆρ. 300 

Οιἰώθη ὃ) Ὀδυσεὺς δουρικλυτὸς, οὐδέ τις αὐτῷ 

᾿᾽Αργείων π παρέµεινεν, ἐπεὶ φόβος ! ἔλλαβε πάντας. 

᾿Ὀχθήσας δ) ἄρα εἶπε πρὸς ὃν µεγαλήτορα θυμόν' 

”Ὄιμοι ἐγὼ, τί πάθω: μέγα μὲν κακὸν, αἴ κε φέβωμαι, 

Πληθὺν ταρβήσας' τὸ δὲ ῥίγιον, αἲ κεν ἁλφω 405 

Μοῦνος' τοὺς ὃ ἄλλους Δαναοὺς ἐφόβησε Κρονίων. 

᾽Αλλὰ τίη μοὶ ταῦτα φίλος διελέξατο θυμός: 
εν ΜΑ ϱ/ λ 9 ὼ [ό / 9 

Οἶδα γὰρ, ὅττι κακοὶ μὲν ἀποίχονται πολέµοιο 
Ὃ δέ πλ . , ’ ”/ νο ὃ άλ ΔΝ 

ς δέ κ᾿ αριστεύῃσι µάχῃ ἔνι, τόνδε µάλα χρεὼ 

᾿Ἑστάμεναι κρατερῶς, ἤτ᾽ ἔβλητ᾽, ἤτ᾽ ἔβαλ᾽ ἄλλον. 410 
Ῥ Δ υθ᾽ ϱ’ Ν , 9 Ν θ 9 

ως ὃ ταῦθ) ὥρμαινε κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμὸν, 
” ον ατα ο / 3! ) / . 

ΤῬόφρα ὃ ἐπὶ Τρώων στίχες ἤλυθον ἀσπιστάων 
” ηλ) / Δ ὁ -- / Ελσαν ὃ ἐν µέσσοισι, μετὰ σφίσι πῆμα τιθέντες. 
ε κ .) 

Ως ὃ) ὅτε κάπριον ἀμφὶ κύνες θαλεροί τ αἰζηοὶ 

Ῥεύωνται' ὃ δέ τ᾽ εἷσι βαθείης ἐκ ξυλόχοιο, 415 

Θήγων λευκὸν ὀδόντα μετὰ γναμπτῆσι γένυσσιν' 
.) Ν , }ὸ 2. κ μς 9 / ΄ » μό 

Αμφὶ δέ τ᾽ ἀἴσσονται' ὑπαὶ δέ τε κόµπος ὀδόντων 
Γίγνεται' οἳ δὲ µένουσιν ἄφαρ δεινόν περ ἐόντα" 
/ . -- Ἀ. 

Ὡς ῥα τότ᾽ ἀμφ᾽ ΟὈδυσῆα, Διὶ φίλον, ἐσσεύοντο 

Τρῶες' ὃ δὲ πρῶτον μὲν ἀμύμονα Δηϊοπίτην 420 
, τς ο, ).. 

Οὕτασεν ὤμον ὕπερθεν, ἐπάλμενος ὀξέὶ δουρί. 
ο. Αὐτὰρ ἔπειτα Θόωνα, καὶ Ἔννομον ἐξενάριξε' 
ΣΣ. 

Χερσιδάμαντα ὃ ἔπειτα, καθ’ ἵππων ἀϊξαντα, 
Δ Δ ΔΝ , οἳ ο 9 (ὸ |) λ , 

ουρὶ κατὰ πρότµησιν, ὑπ᾽ ἀσπίδος ὀμφαλοέσσης, 
- Σ - 

Νύξεν' ὃ δ' ἐν κονίῃσι πεσὼν ἕλε γαῖαν ἀγοστῳ. 

995. τοῦ δε. ο]. τοῦ ἀκηρίου. Οἱ ἴε 
α]εσίίνε ἀμφιδρυφὸς, 8εε οἩ ΤΠ. Β. 700. 

9956. οἰωνοὶ δὲ κ.τ.λ. Θεε αΏογε οἨ Υ. 169. 
404. τί πάθω  Ἠ]αί απι Ι ἰο ἆοξ οἨ, 

Ἠγλαί τῇ Ῥεσοπιε οὗ πιεξ Τῆο απο οἳ ία 
γετῦρ πάσχειν. 1Ππ {πε 59ΠΏ56 οἱ ποιεῖν, απᾶ 
οἶσε Όεγσα, 15 ννε]] ἸαπποννΠ. Όοπιρατο 04. Ε. 
465. Τ]εοοσν. ΙάγΙ. ΤΠ. 94. Ἠετοά. ΤΥ. 
118. 49δομ. Ῥτοτα. 860.  Θεο Ἑ]οπιπε[ά8 
1ο85. ἔπ [οο. 

409. τόνδε µάλα χρεὼ Ἑστάμεναι. 
οἩ ΠΠ. 1. 76. 95. 

419. ἔλσαν. Βαρρ]γ αὐτόν.--πῆμα τι- 
θέντες. Ἐπκίαίλῖας δἰατίς α ἀοαδέ, νπεί]ες 

Φρα 

4256 

ἔλο ον!] ννας Ῥγουσ]ιὲ προῃ Ό]γεςες ος ἔμεπῃ- 
5ε]νο. Τ]ο Ἰαΐΐου ἵ5 Ῥ]αϊπ]γ {πο Ιπθεπίοπ 
οἳ ἔἶε Ῥα5δασε, πλ] 15 οἰεατ]γ εν]ποθα 
ΡΥ ἴε Ἠανος γνπῖο] ὈἼ]γδςες τπα]ες απποπς 
Ἠῖ5 5αγγοππάϊπςσ {οε8. ἨΙίΠ ἴ]ε {ο]]ονίπς 
ϊπαῖ]ο Ὑνε πιαΥ οοπρ8ατο Ὑϊς. ΈπΠ. Χ. 
707. 

414. κάπριον ἀμφισεύωνται. ἱ1γ ἐλουι- 
βρζοες αὐοιέ ἐ]ε θοαγ: ἵπ ἴ]λο 5ἰτ]οί 8εΠ59 οἳ 
ἴπε π]άά]ο γαΥῬ. Όοπιρατε ΤΠ. Ρ. 26: απἀ 
8686 οη Π. Ζ. 466. 

424. πρότµησι». Φο]ο]. τὸν κατὰ τὸν 
λαγόνα τόπον. Απριιςὸ, ἔλε πανεζ. 

420. ἀγοστῷ. Ἀε]ο]. ΨΠ]οῖς. τῇ δρακί. 
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/ . Α Ὁ Ἡἡ 
Τοὺς μὲν ἔασ" ὃ 

940 

ἄρ᾽ Ἱππασίδην Χάροπ) οὕτασε δουρὶ, 

Αὐτοκασίγνητον εὐηγενέος Σώκοιο. 

Τῳ ὃ ἐπαλεξήσων Σῶκος κίεν, ἰσόθεος φώς' 
τι ὁ δὲ αλ) .) 9 »λ / κ υθ ”/ . 
Στη δὲ µάλ᾽ ἐγγὺς ἰὼν, καί µιν πρὸς μῦθον ἔειπεν 

ΊὮ ᾿Οδυσεῦ πολύαινε, δόλων ἆτ᾽ ἠδὲ πόνοιο, 450 
ο) ς 

Σήμερον ἢ δοιοῖσιν ἐπεύξεαι Ἱππασίδῃσι, 
ΡΕ ο , ν , 3 ’ . 

Τοιώδ ἄνδρε κατακτείνας, καὶ τεύχε ἀπούρας 
- ϱ) 

᾿Η κεν ἐμῷ ὑπὸ δουρὶ τυπεὶς ἀπὸ θυμὸν ὀλέσσῃς. 
9 .) Ν μιά ολ / ρ ὸ ση ο. 
Ὡς εἰπὼν ούὐτησε κατ ἀσπίδα πάντοσ εισην 

Διὰ μὲν ἀσπίδος ἦλθε φαεινῆς ὄβριμον ἔγχος, 4956 

Καὶ διὰ θώρηκος πολυδαιδάλου ἠρήρειστο' 
Πάντα ὃ) ἀπὸ πλευρῶν χρόα ἔργαθεν' οὐδέ τ’ ἔασε 

Παλλὰς ᾿Αθηναίη µιχθήµεναι ἔγκασι φωτός. 

Γνῶ ὃ' ᾿Οδυσεὺς, ὅ οἱ οὔτι βέλος κατακαίριον ἦλθεν' 

ἈΑψ ὃ ἀναχωρήσας Σῶκον πρὸς μῦθον ἔειπεν' 440 

ΣΑ δεῖλ᾽, ἦ µάλα δή σε κιχάνεται αἰπὺς ὄλεθρος. 
τ , ει ο 3) ιν ῤ / θ τ 
Ητοι μέν ρ ἔμ ἔπαυσας ἐπὶ Τρώεσσι µάχεσθαι 

Σοἳ ὃ) ἐγὼ ἐνθάδε φημὶ φόνον καὶ κῆρα µέλαιναν 
"ὌἨματι τῷὸ ἔσσεσθαι, ἐμῷ ὃ ὑπὸ δουρὶ δαµέντα 
Εὖχος ἐμοὶ δώσειν, ψυχὴν ὃ ̓ Αϊδι κλυτοπώλῳ. 445 

΄”Η, καὶ ὃ μὲν φύγαῦ αὖτις ὑποστρέψας ἐβε[ρήκει 
Τῳ δὲ µεταστρεφθέντι, µεταφρένῳ ἐν δόρυ πῆξεν 
Ώμων μεσσηγὺς, διὰ δὲ στῆθεσφιν ἔλασσε' 

Δούπησε δὲ πεσών ὁ ὃ ἐπεύξατο δῖος ᾿Οδυσσεύς' 

ἸὮ Σῶχ᾽, Ἱππάσου υἱὲ δαΐφρονος, ἱπποδάμοιο, 450 

Φθη σε τέλος θανάτοιο κιχήµενον, οὐὸ ὑπάλυξας. 
πλ. ὃ τλ᾽ 2 μ , Ν ν ιό / εἴλ', οὐ μὲν σοί γε πατὴρ καὶ πότνια µήτηρ 

» .) Ἔσσε καθαιρήσουσι θανόντι περ, ἀλλ᾽ οἰωνοὶ 
” ΝΤ, 9 ν ν / 2 Ώμησταὶ ἐρύουσι, περὶ πτερὰ πυκνὰ βαλόντες 

Απο]ισξ, ἔλε ραΐπι οἱ {λαο Ἰαπᾶ. Οίπειβ πΠ- 
ἀογδίαπά {]ο εἶθοιο. Ἐππίας αρ. Ταγγοπ. ΤΥ. 
ομ1{ἶ8 [πιπιιόηι ϱἰπεαδαι. 

400. δόλων ἅτε. Γπεαζαδίο ο Φεσείί. Ὀθε 
οὗ Π]. Ἡ. 988. 

450. Τ κεν ὀλέσσῃς. ΟΕ νε δε οἱ {ο 
5 ]αποίῖνε {ος πο {αίατε ΙπάΙσαίἼνα, 5ε9 
οη Π. Α. 184. 

407. ἔργαθεν. Φεραταίσᾶ, ἴογε ο. Έπ- 
βίαίἩ. ἐχώρισε. Ἡ]. Β. 147. ἀπὸ ὃ’ αὐχένος 
ὤμον ἐέργαθεν. 

44]. σε κιχάνεται αἰ. ὄλεθρος. /εαί]ν 
το{ ουεγίαλο γοι. ΟΕ ες {οτπα, ΨΠΙοἩ Υ6- 
ευσ» Ἱπ[γα ν. 451, 5εο οἩ ΤΙ. Β. 959. 

452. ἆ δεῖλ’, οὐ μὲν κ.τ.λ. Τρ. Έπ. 
ΙΧ. 455. Ἠει / ἰεγγα ἡφποία, οαπῖὺις ἀαία 
Ῥγαάα ΠιαΗπὶε «4ύιθφιαο αοςθ: πεο {6 ἔμα 
/Ἡπεγα πιαίε Ῥγοδμαὶ, Ῥγεκΐνο οσιζο, αιί 

σιίπεγα αυ, Τεδίο {εφοπα. 
Χ. ὅδ7. 

450. ὕσσε καθαιρῄσουσι. Οοιῖος μγοηιεπῦ. 
96ο ποίο οἨ Εππῖρ. Ῥμοη. 1466. Ῥεπί. αν, 
Ρ. 9δ7 ; απᾶά «οπιραχο 0Ο. Λ. 424. Ω. 994. 

4564. πτερὰ πυκνά. ΒοΡΠ. (4. Ο. 17. 
πυκνόπτεροι ἀηδόνεςο. Β4ΡΡΗ. 0Ο. 11. 11. 
πυκνὰ δινύντες πτερά. Ὑρ. ἄ9θουρ. Ι. 
982. Πεπεῖὶς αἰῑ. Ἔορο οἩβοσνθς, ἐμαί (ΠῖΒ 
16 α πιοδί Ινε]γ Ρϊείατε οἳ να]ίαγες {θατῖης 
(πεί Ῥτεγ υ( ἐΠπεῖτ Ῥ1]16, απᾶ Παρρίης {ο 
Ῥοᾶγ να Οχεῖς ν]ηπρο 38 ευ τεπὰ Ιε, 
Τπα ερ](μεί ὠμηστὴς, σαγπΊνοχοι, 15 118- 
απεπ{]γ αδεά ἵπ Ἠοπιεγ: οἱ νΠ]οἩ οἶη5ς οἱ 
αἀ]θείῖνες, επάϊπσ 1η ηστὴς, 8ε9 ῬΒ]οπι- 
Βε]ά”5 (1οβς. οπ ςομ. ΤΠαΡ. 641. Έον 
ἀργεστὴς, γης] οσςΙσβΒ Βαρτα ν. 906, 499- 
ειγ]15 11865 {πο {οττη ἀργηστὴς, ΤΠεΡ. 60. 

Οοπιρατα {ὔπ, 
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Αὐτὰρ ἐπεί κε θάνω, κτεριοῦσί µε δῖοι Αχαιοί. 

ΟΜΗΡΟΥ ἸΛΙΑΔΟΣ Λ’. 

Ως εἰπὼν Σώκοιο δαΐφρονος ὄβῥριμον ἔγχος 
’ ν τ κκ» /{ Β) / Έξω τε χροὺὸς εἷλκε καὶ ἀσπίδος ὀμφαλοέσσης" 
Αἷμα δέ οἱ σπασθέντος ἀνέσσυτο, κῆδε δὲ θυµόν. 

Τρῶες δὲ µεγάθυµοι, ἐπεὶ ἴδον αἶμ᾽ Ὀδυστος, 
ο) 3 - ’ / Κεκλόμενοι καθ’ ὅμιλον ἐπ᾽ αὐτῷ πάντες ἔβησαν. 460 

τ η] 

Αὐτὰρ ὅγ᾽ ἐξοπίσω ἀνεχάζετο, αὖε ὃ) ἑταίρους" 

Τρὶς μὲν ἔπειτ) ἠῦσεν, ὅσον κεφαλὴ χάδε φωτὸς, 
.. “{. 

Τρὶς ὃ) ἄϊεν ἰάχοντος ᾿Αρηΐφιλος Μενέλαος, 

Αἶψα ὃ ἄρ) Αἴαντα προσεφώνεεν ἐγγὺς ἐόντα" 
Αἶαν Διογενὲς, Τελαμώνιε, κοίρανε λαῶν, 4605 

᾽Αμϕί μ’ Ὀδυσστος ταλασίφρονος ἵκετο φωνὴ, 
Τῳ ἰκέλη, ὡς εἴ ἑ [ιῴατο μοῦνον ἐόντα ζ 8 φα µ 

Τρῶες, ἀποτμήξαντες ἐνὶ κρατερῇ ὑσμίνῃ. 
” ᾽Αλλ) ἴομεν καθ’ ὅμιλον' ἀλεξέμεναι γὰρ ἄμεινον. 

ον ΄ / ΣΑ ’ ν 
Δείδω, µή τι πάθῃσιν ἐνὶ Τρώεσσι μονωθεὶς, 470 

᾿Εσθλὸς ἑὼν. µεγάλη δὲ ποθὴ Δαναοῖσι γένηται. 
Ν Αλ - ώ ϱ ο. ΄ ’ 

ὋὪς εἰπὼν, ὃ μὲν ἠρχ', ὁ ὃ ἅμ᾽ ἔσπετο ἰσόθεος φώς. 
σα . ων -- Δ. 2 1] ΑΜΑ 

Εὔρον ἔπειτ ᾿Οδυσῖα, Δι φίλον’ ἀμφὶ ὃ' ἄρ) αὐτὸν 
- .”’ α] ες ’ κ ο μή 

Τρῶες ἔπονθ', ὡσεί τε δαφοινοὶ θῶες ὄρεσφιν 
᾽Αμϕ' ἔλαφον κεραὸν βεβλημµένον, ὃν τ’ ἔβαλ᾽ ἀνὴρ 475 
δε ο 5 η - 9 / τς ΄ 

Ισ απο γευρηε' τον µεν τ ἤλυξε πόδεσσι 
, ” ος ὃν ν 9 α ο αν . 

Φεύγων. ὄφρ' αἷμα Λιαρον, καὶ γούνατ ὀρώρῃ 
νυν 3 δὴ ’ ὃ / ώ Ν ... Ν 

Αυταρ επειοη τονγὲ αµασσεται ωκυς οιστος., 

ὨὩμοφάγοι µιν θῶες ἐν οὔρεσι δαρδάπτουσιν 
Ἐ , -- κο 9. λῖ μά ὃ ’ 
ν γέεμει σκιερῳ επι τε Λιν 1Ύγαγε αιμων 480 

τι, Ξ βῶ / ὃ ’ δω Δ δά ο 
-ιντην ωὧες μεν τε ιετρεσαν, αυταρ ο οαπτει 

ς ῥα τότ᾽ ἀμφ᾽ Ὀδυσῆα δαΐφρονα, ποικιλομµήτην, 
πι - ο! λλοί ο. 3 3 νο κα 
α{ρωες επων πολλοι τε και αλκιµμοι αυταορ ογ Ίρως 
. πά ο. ή. .) / Ν τ 
Αἴσσων ᾧ ἔγχει ἀμύνετο νηλεὲς ἦμαρ. 

Αἴας ὃ) ἐγγύθεν ἦλθε φέρων σάκος, ἠύτε πύργον, 485 

Στη δὲ παρέξ' Τρῶες δὲ διέρεσαν ἄλλυδις ἄλλος. 

455. κτεριοῦσι. Ῥο]ο]. θάψουσι. Τ]ε 
ΓΟΥΤΩ5 κτερίζειν απά κτερείζειν ατο ῬοίἩ 1π 
πδθο. Όοπιρατο ΠΠ. Σ. 994. Χ. 996. Ο. ὁἡ; 
Ἀηὰ 5εε Φο]πεῖά, Ἰμεχ. ἵπ ν. κτέρος. 

4602. ὕσον κεφαλὴ χάδε φωτός. «49 Ιοιά 
αἲ ἔ]ιο ]ιζαᾶ, 1. 6. ἴ]ιο ππομ]ι οἱ πιαπ ἵν αὐ[ε : 
ΟΥ κεφαλὴ φωτὸς ΤΙΒΥ Ῥε α ΡετΙρηγαβῖ5 {οτ 
φὼς ΒΙπΙρΙΥ. θε ον Τ]. 1. 407. ΟΕ έιε 
ΡΙΤΙΠΙΑΣΥ απά ἀετῖναζῖνε 5εη5ες ο{ κάζω οὐ 
χάζω, 586 Μαίς. αν. ἄτ. ξ 258: απά οἱ {πε 
πἆνετΏ έπειτα, οἩ ΤΙ]. Α. 96. 

467. βιῴατο. ΈἘον βιῷντο, εοηῖέτν. Σο 
βιάοιντο, Ίτοπη βιᾶσθαι. 

474. ὡσεί τε δαφοινοὶ θῶες κ.τ.λ. ΟΌοιῃ- 

Ῥαχε Τ]. Ο. 271. Ὑπτσ. Απ. ΤΝ. 69. Τε 
θὼς 88, πιοδὲ Ῥγοβαβ]γ, {λε αο]αί. Ῥεο 
Ατὶρίος. Π. Α. ΤΙ. 19. 1. ΥΙ. 29.9. ὮῬ]ι. 
Ν. Η. ΥΙΤΙ. 69. Βοεμπατί. ΗΙετοΖ. Τ. 9. 12. 

480. νἐμεῖ. ΑΡο].1µεχ. νέµος' ὁ σύνδενδρος 
τόπος καὶ νομὴν ἔχων. Ἠεποε ἴπε Ταςῖπ 
πεπιας.---λῖν. Ῥοπιε τεκά λῖν᾽ {ον λῖνα, α5 ἵξ 
{τοπα λῖς, λῖνος, Ἰπβίεαᾶ οἳ λῖς, λιός: προη 
πγμ]σ]ι Ώαπαπα νγοι]ά {αΐπ Ῥε ]οσο5ε, απά οἳ- 
5εΓγνες, αζλπιο ειῦ ]ιαίοε 115 εἰ. Τηε να]σατ 
γεαάἶπα 15, ἵπ α]ὶ ῬτοραΡ]Ηίγ, εοττεοξ.---Τ{1ε 
αἀ]εσίῖνο σίντης, γαρασίοις, ἴτοπι σίνως 
ζαᾷο, οεσασ8 ασαῖπ ἵπ ΠΠ. Π. ὁδ8. Υ. 168. 



ὉΜΗΡΟΥ ἼλΛΙΑΔΟΣ Λ. 945 

"Ἠτοι τὸν Μενέλαος ἀρήϊος ἔξαγ ὁμίλου, 

Χειρὸς ἔχων, εἵως θεράπων σχεδὸν ἤλασεν ἵππους. 
Αἴας δὲ Τρώεσσιν ἐπάλμενος εἷλε Δόρυκλον 

Πριαμίδην, νόθον υἱόν' ἔπειτα δὲ Πάνδοκον οὗτα' 490 

Οὗτα δὲ Λύσανδρον, καὶ Πύρασον, ἠδὲ Πυλάρτην. 

Ὡς ὃ) ὁπότε πλήθων ποταμὸς πεδίονδε κάτεισι 

Χειμάῤῥους κατ᾽ ὄρεσφιν, ὀπαζόμενος Διὸς ὄμβρῳ, 

Πολλὰς δὲ δρῦς ἀζαλέας, πολλὰς δέ τε πεύκας 

᾿Εσφέρεται, πολλὸν δέ τ᾿ ἀφυσγετὸν εἰς ἅλα [βάλλει’ 405 
Ν 

ὋὪς ἔφεπε κλονέων πεδίον τότε φαίδιµος Αἴας», 
.ᾗ Πα] ο κ - » Ὁρ ια, 

Δαΐζων ἵππους τε καὶ ἀνέρας οὐδέ πω Έκτωρ 
πΠ ύθ ον ” ας / δα Ν ΄ ην 

εὐθετ', ἐπεί ρα μάχης ἔπ᾽ ἀριστερᾶ µάρνατο πάσης», 
” Ν - κ“ ὃ -” «ς ολ) 
Όχθας πὰρ ποταμοῖο Σκαμάνδρου, τῇ ῥα μάλιστα 

᾽Ανδρῶν πίπτε κάρηνα, βοὴ δ) ἄσβεστος ὀρώρει, 500 

Κέστορά τ᾽ ἀμφὶ µέγαν καὶ ἀρήϊον Ἰδομενπα. 
[ὸ 9 Δ -. ες / ε) 
Έκτωρ μὲν μετὰ τοῖσιν ὁμίλει, µέρµερα ῥέζων 

2/1 Τ: .ᾗ ο. 6 ο ή . }» / ΄ 

Εγχεί ϱ) ἱπποσύνῃ τε νέων ὃ ἀλάπαζε φάλαγγας. 
. η] - Ἀ 

Οὐδ) ἄν πω χάζοντο κελεύθου δῖοι ᾿Αχαιοὶ, 

Εἰ μὴ ᾿Αλέξανδρος, Ἑλένης πόσις ἠὐκόμοιο, 505 

Παῦσεν ἀριστεύοντα Μαχάονα, ποιμένα λαῶν, 
Ἰῷ τριγλώχινι [αλὼν κατὰ δεξιὸν ὤμον. 
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Τῳῷ ῥα περἰδδεισαν µένεα πνείοντες Αχαιοὶ, 

Μή πώς µιν. πολέμοιο µετακλινθέντος, ἕλοιεν. 

Αὐτίκα ὃ Ἰδομενεὺς προσεφώνεε Νέστορα δῖον᾿ 510 

Ὦ Νέστορ Νηληϊάδη, µέγα κῦδος ᾿Αχαιῶν, 
1 - ϱ) , . η Ν 9 ’ 

Άγρει, σῶν ὀχέων ἐπιβήσεο' πὰρ δὲ Μαχάων 

Βαινέτω": ἐς νῆας δὲ τάχιστ᾽ ἔχε µώνυχας ἵππους" 
.] ο 9 . 9 - . / .”/ 

[ητρὺς γὰρ ἀνὴρ πολλῶν ἀντάξιος ἄλλων, 
Ἵ ϕ ΜΗ, / ο , ὄ / 
οὐς τ εκτάµνειν, επί τ Ίπια φάρμακα πασσειν. 

492. ὡς δ' ὁπότε κ.τ.λ. Όοπιρηχε Ἱ]. 
Ἐ. 87, απᾶ {πο Ῥρατα]]ε]5 ἴΊιογο εἶθας, 

499. ὀπαζόμενος. Ἀεο οἨ ΠΠ. Ε. 984.--- 
Διὸς ὄμβρῳφ. «4 πἰο[επέ «ίογηι οἱ γαΐπ. Απ 
εχρτεβείοηπ α]]εά Ῥεγ]αβς {ο {λε οτ]επία] 
Ιάϊοπα, ὮΥ νιμ]ο] απγ Ὅήηπσ ἀοβῖσηαίεά αβ 
αρρετίαϊπῖηπσ {ο ἄοά ππετεΙγ Ιπιρ]εβ Ρτε- 
εππίπεησε 1π 15 Κπᾶ. Τῆις ΝΤοβες 15 οα]]εᾶ 
ἀστεῖος τῷ Θεῷ, ἵπ Λος νΙ. 91. Οοπιραγθ 
ἄεπ. αχ. 6. Εχοά. Π. 1. 1 βαπι, χὶν. 15. 
1βα]. παν]. 9. 

504. κελεύθου. Βεῖ]. πολέμου. Τ1ο πνοτά 
15 Ἠθτο τιδεᾷ ΤΠ α τη ζαγγ 86Η56, 48 γέφυρα 
Ἰη Ἡ. Δ. 91. απά εἶδειν]μετο. 

509. µή µιν ἕλοιεν. ῥῬεῖ. Τγο]απί,--- 
πολέμοιο µετακλινθέντος. «4οῑε Ίαπι ἵπ- 
οἰἶπαία «4 οἰίνογωπι, παν {αρα πιοαπίς, 
ἨΕΥΝΕ. 

514. ἰητρὸς γὰρ ἀνὴρ κ.τ.λ. Τί αΡρεατΒ 

515 

{ποτη ἐπί5 Ραββασε, ἐαί β]ά]1 1Π ΒΙΥΡΕΥΥ Υ/Β 
Ἠϊσ]Ιγ εδθεεπιεά ἵπ {]ερε ἴπιες; {Ποιισῃ 1δ 
ΒΕΘΠΗΒ {ο Ἠανθ ΡοΠ6 πο {ηγίΠ6σ {απ {ο {ο 
οχίταοἰἶοπ οἱ α ΝΕΛΡΟΠ, απᾶ νο αΡΡ]οαΡΙΟΠ 
οἳ α {ουν 5ἶπαρ]ες {οΥ βορρίης ΠΠΙΟΙΥΠαΡΟ 
απά αΠεν]αίπσ ραῖπ. Ἠοπιες πο νους 
ΠΠΕΠ{ΙΟΠΒ {16 βεϊΐεπςο οἱ Ῥ]γεῖς, απά {πο 
Ἰπίεγηα] ἀΐδεαδος οἱ μΏ]οὰ Ἠο βΡθεαΚ5 ατθ 
αἰήρ(εά {ο ἐἶο Ππππθβ]αίο βίτοΚο οἳ Ἠεα- 
Υθ6Ι; 5, {οΥ Ἰηδίαπος, {πο Ῥ]ασιφ ἵπ {πα 
ορεηῖπηρ οἱ {μα Ῥοεπ. ΌΟμασπδ απᾶά ἵποαη- 
{αίοπ5 Ίνετο {λετείογο Βοππείπες αἀυορίεᾶ 
{ο 5ΗΡΡΙΥ 15 Ρ]ασθ; 5 ἵπ 0. Τ. 647. Ῥεε 
ΜΙ[οτά”5 Πρ. οί ἄπτεεσε, ν. Ι. Ρ. 115. 
ΑΊΡο ἔἶιο ποίε οἩ 1. Δ. 218. 

515. ἰούς τ᾽ ἐκτάμνειν. ῬαβΡΙΥ ὥστε. 
Έου τεβδοΠς Ἱππρ]εά 1π {πο ]αδί ποίθ, Ῥιῦ 
εν]άεπ{]γ νν]]λοιέ ομ.8ε, 1ο Ἰπο Ἠαβ Ῥεεῦ 
γε]εσίεά α5 δρυτίου. 
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ὋὩς ἔφατ” οὐδ ἀπίθησε Γερήνιος ἱππύτα Νέστωρ. 

Αὐτίκα ὃ) ὦν ὀχέων ἐπε[ρήσετο' πὰρ δὲ Μαχάων 
Βαϊν. ᾿Ασκληπιοῦ υἱὸς ἀμύμονος ἰητῆρος" 

Μάστιξε ὃ) ἵππους, τὼ ὃ οὐκ ἀέκοντε πετέσθην 

Νῆας ἐπὶ γλαφυράς τῇ γὰρ φίλον ἔπλετο θυμφῳ. 520 

Κεβριόνης δὲ Τρῶας ὀρινομένους ἐνόησεν, 

Ἔκτορι παρ[βεβαὼς, καί πρὸς μῦθον ἔειπεν' ρι παι ὡς, καί µιν πρὸς μῦθον ἔειπεν 
ο μη. 9 .) 1” ς / - 

Ἐκτορ, νῶϊ μὲν ἐνθάδ ὁμιλέομεν Δαναοῖσιν 

᾿Εσχατιῇ πολέµοιο δυσηχέος' οἱ δὲ δὴ ἄλλοι 
- Δ . 

Τρώες ὀρίνονται ἐπιμὶξ. ἵπποι τε καὶ αὐτοί. 
5 2 525 

Αἴας δὲ κλονέει Τελαμώνιος' εὖ δέ µιν ἔγνων' 
Ειὶ Ν Δ 3 σα. ὁ ” / 3 ἀλλὰ εις 2 
νου γαρ αμϕ ωμοισιν ἔχει σακος  α α και Όμεις 

ας . 6 .ᾱ 1 - 
εισ (ππους τε και αομ ιυυνοµεν, ενσα µαλιστα 

ε - 

Ιππῆες πεζοί τε, κακὴν ἔριδα προββαλόντες, 

᾿Αλλήλους ὀλέκουσι, βοὴ ὃ᾽ ἄσβρεστος ὄρωρεν. 530 
[ὰ' ”/ / ε/ / 6’ 

Ως ἄρα φωνήσας ἵμασε καλλίτριχας ἵππους 

Μάστιγι λιγυρῇ" τοὶ δὲ, πληγῆς ἀἴοντες, 

“Ῥίμφ᾽ ἔφερον θοὺν ἅρμα μετὰ Τρῶας καὶ ᾿Αγαιοὺς. µ ( ρμαμ ρ χ 
Στείβοντες νέκυάς τε καὶ ἀσπίδας' αἵματι ὃ ἄξων 

Νέρθεν ἅπας πεπάλακτο. καὶ ἄντυγες αἳ περὶ δίφρον., 

"Ας ἄρ᾽ ἀφ᾽ ἱππείων ὁπλέων ῥαθάμιγγες ἔβαλλον, 

Αἵ τ᾽ ἀπ᾿ ἐπισσώτρων' ὃ δὲ ἵετο δῦναι ὅμιλον µ 
ε, 

᾿Ανδρόμεον., ῥῆξαί τε, µετάλμενος' ἐν δὲ κυδοιμὸν μεον, ᾽ 

κε κακὺὸν Δανασῖσι, µίνυνθα δὲ χάζετο δουρός. 
Λὐτὰρ ὃ τῶν ἄλλων ἐπεπωλεῖτο στίχας ἀνδρῶν 540 
” κ. ο αν , , , , 5 
Εγχεῖ τ’, ἄορί τε, µεγάλοισί τε χερμαδίοισιν 

Αἴαντος ὃ) ἀλέεινε µάχην Τελαμωνιάδαο. 
Ζεὺς δὲ πατὴρ Αἴανθ᾽ ὑψίζυγος ἐν φόβον ὥρσε' 

Στῆ δὲ ταφὼν, ὄπιθεν δὲ σάκος ββάλεν ἑπταβόειον, 

65]. Τρῶας ὀρινομένους. 
έλα τ]σΏί νπσ. 6 ν. 498. 

659. κακὴν ἔριδα πρ. ἈῬελο]. φιλονεί- 
κως ἐρίσαντες. Ἠσεγπε «οπιραχες {πε οᾳπῖ- 
γα]οπέ εχργεςδίοη προφέρεσθαι ἔριδα, ἵπ Π. 
Τ. 7. 0. Θ. 210. Οἱ Ώνε εαπιε Ἱπιροτί ατα 
εἰσφέρειν µάχην, πόλεμον, απᾶ {πε ἸἶΚο. 

559. µάστιγι λιγυρβῇ. Ῥο Υ1ρ. Απ. Υ. 
679. Ππεοπαϊίφιε Παφειο. ΥΠ. 4561. Ῥε- 
ῥεγαφιε πδοπιι [δ. 

594. στείβοντες νέκυας κ.τ.λ. Υ]ς. 
«π. ΧΤΙ. 987. Ἐφιος αἴασεγ πιεδία ἐπίεγ 
Ρ)αῑϊα Τωγπυς Γωπιαπίες ειάογε φιιαξῖξ, ππῖ- 
φεταὐίῖε οαεὶς ΠΒοίίδις ἱπεηίαπε; κρατος 
ταρίάα απφιμία τογε Φαηφιΐπεο, πἰαίαφιιε 
γπογ οαἰοαίμγ ατεπα. Ἆθε Μαστορ. Βαΐατη. 
γ.12. 

596. ἄντυγες. Ῥεῖ]. πεπαλαγμέναι ἦσαν. 
656. ἔβαλλον. (Ὠπερετφεναπί. Ἠεβγε]ι. 

ΒΥ Α]αχ, 1η ἔβαλλον' ἔῤῥαινον. Ῥεε Βι]π]εῃ οἨ Ἠοπι. 
Ἠγπιπ. Οετ. 60. Ρ. 156. 

557. αἵ τ) ἀπ᾿ ἐπισσώτρων. 

μιγγες. 
598. ἀνδρόμεον. ἘῬτορετ]γ. δεζοπφῖπα ἴο 

πια, ΠΠιαπ ; 35 η Π. Ῥ. 671. χροὸς ἀνδρο- 
µέοιο. 1π Ος εἴησ]ε Ιπδίαποε Τε 5ΙσπΙῇος 
σοπιρορεᾶ ο πιεπ, Πἰ[εα οὐ] πιετ. 

599. µίνυνθα δὲ χ. δ. Ῥε]ο]. ἀεὶ ἐμάχετο. 
5θε Μαι. αν, αγ. 5 99]. ο. 

642. Απείοίιε (Ἠμεί. ΤΙ. 9) Ἠετο 5ῇ- 
1οἵπς {πε {ο]]ονν]πς Υευσε: 

Βοἵ]. ῥαθά- 

Ζεὺς γάρ οἱ νεμεσᾶθ', ὕτ᾽ ἀμείνονι φωτὶ 
μάχοιτο. 

50 35ο Ῥ]αίατεΠ, ἄε 4ιᾶ. Ῥοεί. ΡΡ. 24. 96. 
Τπαε Ἠποα, Ἠονγενοευ, 15 Ρ]αϊπ]γ αἲ γατίαπςθ 
νὰ Πε Ῥεατίης οἱ ἔα οοπἰεχί, απἀ ῃ- 
ἀοαβίεά]γ ερατ]οιβ, 
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Τρέσσε δὲ παπτήῄνας ἐφ᾽ ὁμίλου, θηρὶ ἐοικὼς, 

947 

545 

᾿Εντροπαλιζόμενος, ὀλίγον γόνυ γουνὸς ἀμείβων. 
Ὡς ὃ) αἴθωνα λέοντα 

-- δν - 
[2οῶν απο μεσσαῦλοιο 

ᾧ / ο . - 

Εσσεύοντο κύνες τε καὶ ἀνέρες ἀγροιῶται, 
Οἵ τέ µιν οὐκ εἰῶσι [οῶν ἐκ πῖαρ ἑλέσθαι, 

; ] , .ὰ νο - 2 ’ 
Πάννυχοι ἐγρήσσοντες' ὃ δὲ κρειῶν ἐρατίζων 560 

Ἰθύει, ἀλλ᾽ οὔ τι πρήσσει θαµέες γὰρ ἄκοντες 
.) , πα ’ 2 9 -- 

Αντίοι ἀἴσσουσι θρασειάων απο χειρων» 

Καιόμεναί τε δεταὶ, τάς τε τρεῖ, ἐσσύμενός περ᾽ 
᾿Ἠῶθεν ὃ) ἀπονόσφιν ἔβη τετιηότι θυμφ' 

Ὃς Αἴας τότ᾽ ἀπὸ Τρώων τετιηµένος ἤτορ 556 
"Πε, πόλλ᾽ ἀέκων' περὶ γὰρ δίε νηυσὶν ᾿Αχαιῶν. 
Ὡ ὃ) ϱ } 19 »λ ϱ) / τὸ - 

ς ὃ ὅτ᾽ ὄνος παρ᾽ ἄρουραν ἰὼν ἐβιήσατο παῖδας 

Νωθὴς, ᾧ δὴ πολλὰ περὶ ῥόπαλ) ἀμφὶς ἐάγη, 

Κείρει τ᾿ εἰσελθὼν βαθὺ λήϊον' οἱ δέτε παῖδες 
ε . - 

Τύπτουσι ῥοπάλοισι' [ίη δέτε νηπίη αὐτῶν' 560 

Σπουδῇ τ) ἐξήλασσαν, ἐπεί τ᾿ ἐκορέσσατο φορ[ρῆς' 
η Αα ὸ ε) .) η [ή ζν 
Ὡς τότ’ ἔπειτ᾽ Αἴαντα µέγαν, Γελαμώνιον υἱὸν, 

Τρώες ὑπέρθυμοι τηλέκλητοί τ᾿ ἐπίκουροι, 
- ο νο ϱ/ 

Νύσσοντες ξυστοῖσι µέσον σάκος, αἰὲν ἔποντο. 

Αἴας ὃ ἄλλοτε μὲν μνησάσκετο θούριδος ἀλκῆς, 5605 

Αὖτις ὑποστρεφθεὶς, καὶ ἐρητύσασκε φάλαγγας 

Τρώων ἱπποδάμων' ὅτε δὲ τρωπάσκετο φεύγειν᾿ 

Πάντας δὲ προέεργε θοὰς ἐπὶ νῆας ὁδεύειν' 
Αὐτὸς δὲ Τρώων καὶ ᾿Αχαιῶν θῦνε μεσηγὺ 
ς / δν κ. ό 4 2 ΔΝ -. 

[στάμενος' τὰ δὲ δοῦρα θρασειάων ἀπὸ χειρῶν, 57ο 
, 9 .. ο 

”Αλλα μὲν ἐν σἀκεὶ µεγάλῳ πάγεν, ὄρμενα πρόσσω 
Πολλὰ δὲ καὶ μεσσηγὺ, πάρος χρόα λευκὸν ἐπαυρεῖν, 

Ἔνν γαίῃ ἵσταντο, λιλαιόμενα χροὺς ἆσαι. 

547. ὡς ὃ' αἴθωνα λέοντα κ.τ.λ. 116. 
Απ. ΙΧ. 795. σε ετιπι ἔιιγθα εοπεπι (μπι 
{ε[ῖς γεπιϊέ ἐπ]επεῖς; αἱ εγγίέμς 1ο «4εΡεΥ, 
αοογῦα ἴποπβ, γοίγο γοολί, εἰ πεφιιο ἴεγχα Ίγα 
ἆαγε αμ οἶγίις ραΐϊζαγ, πεο {επάετε οοπίτα ; 
1116 φιϊᾶεπι Ίνου σιρῖεπς ροΐς εδί εν {εῖα ο- 
γοδµε: ΠΗαιᾶ αἰἴίεν ὅ-ο. 

549. βοῶν πῖαρ. ᾖῬοιυη ῥρἰπφιειαίπει ; 
1.6. Ρἱπφμες ὀουεν. 

5507. ἐβιήσατο. ὮΤΓ ἱλείαπᾶς, ΊῬεγβεὈεγεΒ 
αφαϊπε.  Ῥομο]. τῇ βίᾳ ἐνίκησε Τὴϊ8 
βἴπη]]ε Ίχας Ῥεεπ ]ουκεᾶ προπ α5 πΊθαΏ απά 
οοπίεπαρΗϊρ]ε; Ῥαό 1 5Ποπ]ά Ὦαο ΤΘΠΙΕΠΙ- 
Ῥετεά, ἴῑιαί ἴπε Α.55 Ἱνας ποί ἴπεπ Πε]ά 
ἵπ ο Ίου εδππαίῖοη νε] 16 Ἠαβ ας- 
ααϊχθά Ίπ πιογθ πποᾶεγη Ώπιθς, Ῥοΐης απ 
απῖπια]. αροπ. νμ]ο] ιο πιοβί Ἱοποαγαρ]ο 
ΡΕΥΒΟΠΒ νγογο πού α5Παπιθᾶ {ο τάς. ΤΗΙ58 
ΛΡΡΕΑΥ5 {ο Ἠινο Ῥθεη ραγ(ου]ατ]γ ἐ]χ οηβα 

4ΠΊΟΏς {1ο 16νγβ απᾶ ἴα Ῥαδίοτη πα[ῖοπϐ 
(Πάρος κ. 4. χι. 4): απά ιο αἴπιί]ο 16 
86ο ἀε[επάεά ὮΥ ἔλε οοπαρατίδοπ οἱ 1568- 
εαν {ο απ 455, ἵηπ επ. χχκ. 14. γα 
γθβροαςξ {ο ἔ]να βἵπη]]ο 195α]ῇ, έχε γεζμοίαποε ἴο 
πιοτε 18 ἴλο τπαῖπ Ῥοϊπί οἱ τεβεπαβ]αποθ. 

658. νωθής. ἴιφηϊε]; ἀπὸ τοῦ νὴ ὠθεῖν. 
Ῥο]ο]. βραδὺς, ἀργός. ἰπαῖ]αχ {0ΓΠηΡ 4γΘ 
γώνυµος, νώδυνος, νηλής. 

56]. σπουδῇ τ᾿ ἐξήλασσαν, κ.τ.λ. Τα, 
Ίεο πιϊςὶ δεθείε καἰλαξιπαι ει οπρεἰ[ιηί. ἨΕΥΝΕ. 
Βε]ιο]. σπουδῇ’ μόλις, δυσχερῶς. 68 ΟΠ 
1. Β. 99. 

5607. ὅτε. Ἐοτ ἄλλοτε. 
575. λιλαιόμενα χροὸς ἆσαι. Ῥ]αίατο], 

ΘΥΠΙΡΟΣ. ΙΧ. 15. Οἱ ποιηταὶ, πρὸς τὰς ἐμ- 
φάσεις καὶ τὰς µιµήσεις καὶ ὀνοματοποι- 
ἴας, χρῶνται καὶ μεταφοραῖς' λέγοντες τὰ 
ϐελη Φφέρεσθαι, Λιλαιόμενα χροὺς ἅσαι. 
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ας 2) 

Τὸν ὃ ὡς οὖν ἐνόησ᾽ Ἐὐαίμονος ἀγλαὸς υἱὸς, 
Εὐρύπυλος, πυκινοῖσι [ιαζόµενον [βελέεσσι, 5756 
π τν ι) ου. αν κ ὃ Ν - 

τη ρα παρ αυτον ιων. και ακοντισε ουρι φαεινῳ» 

Καὶ βάλε Φαυσιάδην ᾿Απισάονα, ποιμένα λαῶν, 
τ εν Ὠ τ » 
Ηπαρ ὑπὸ πραπίδων, εἶθαρ ὃ᾽ ὑπὸ γούνατ᾽ ἔλυσεν. 

Εὐρύπυλος ὃ ἐπόρουσε, καὶ αἴνυτο τεύχε ἀπ᾿ ὤμων. 
Τὸν ὃ) ὡς οὖν ἐνόησεν ᾿Αλέξανδρος θεοειδὴς 550 

΄ .» ΄ . ’ νο) ’ ’ 

Τεύχε απαινύµενον ᾿Απισάονος, αὐτίκα τόξον 

Εἷλκεν ἐπ᾽ Εὐρυπύλῳ. καί µιν βάλε μηρὸν ὀΐστῳ 

Δεξιόν' ἐκλάσθη δὲ δόναξ, ἐ[άρυνε δὲ µηρόν. 

"Αψ ὃ᾽ ἑτάρων εἰς ἔθνος ἐχάζετο, κρ᾽ ἀλεείνων, 
3 .. - 

ἨΗὺσε ἓὲ διαπρύσιον Δαναοῖσι γεγωνώς' ὅδ6 

ΊὮ φίλοι, ᾿Αργείων ἡγήτορες ἠδὲ µέδοντες., 

Στῆτ’ ἐλελιχθέντες, καὶ ἀμύνετε νηλεὲς ἦμαρ 

Αἴανθ', ὃς βελέεσσι βιάζεται, οὐδέ ἑ φημὶ 

Φεύξεσθ᾽ ἐκ πολέμοιο δυσηχέος ἀλλὰ µάλ᾽ ἄντην 
[ 

Ἱστασθ) ἀμφ᾽ Αἴαντα µέγαν, Τελαμώνιον υἱόν. 590 
9 

Ὡς ἔφατ᾽ Εὐρύπυλος βεβληµένος οἳ δὲ παρ αὐτὸν 

Πλησίοι ἔστησαν σάκε ὤμοισι κλίναντες, 

Δούρατ᾽ ἀνασχόμενοι τῶν ὃ) ἀντίος ἤλυθεν Αἴας, 

Στῆ δὲ μεταστρεφθεὶς, ἐπεὶ ἵκετο ἔθνος ἑταίρων. 

ὋὪς οἳ μὲν µάρναντο δέµας πυρὸς αἰθομένοιο. 5056 

Νέστορα ὃ ἐκ πολέμοιο φέρον Νηλήϊαι ἵπποι 
ε - - - 

]δρῶσαι" ἦγον δὲ Μαχάονα, ποιμένα λαῶν. 

Τὸν δὲ ἰδὼν ἐνόησε ποδάρκης δῖος ᾿᾽Αχιλλεύς' 
ς ’ Ν εκ / / .. λ. 
Ἑστήκει γαρ επι πρυµμνῃ µεγακητει γη» 

Εὶ ’ ὁ .-Ἡᾱ Νήσο. ὃ 2 
ισοροων πονον αιπυν. ιωκα τε ακουοεσσαν. 600 

Αἶψα ὃ) ἑταῖρον ἐὺν Πατροκλῆα προσέειπε, 
Φ0εγξάµενος παρὰ νηός' ὃ δὲ κλισίηθεν ἀκούσας 
Σ στ ” .. ο ο ς / λ ” 

Έκμολεν ἶσος ᾿Αρηϊ: κακοῦ ὃ ἄρα οἱ πέλεν ἀρχή. 
, 

Τὸν πρότερος προσέειπε Μενοιτίου ἄλκιμος υἱός' 

Τίπτε µε κικλήσκεις, Αχιλεῦ; τί δέ σε χρεὼ ἐμεῖο; 

Τὸν ὃ) ἀπαμειβόμενος προσέφη πόδας ὠκὺς Αχιλλεύς" 

ΔΤε Μενοιτιάδη, τῷ ἐμῷ κεχαρισµένε θυµῷ, 

Φορ οἨ ΤΠ]. Δ. 126. ὙΥ]γσι] ηας α εἰπι]]ατ πιθ- 
{αριον ἵπ Απ. ΧΙ. 804. Πακία αἴίε Ἠιρίε 
ασία ογπογεέπι. 

683. δόναξ. «4 πε. Ἠεποο, ἴ]ιο εἶναῇὶ οἱ 
απ αγτοι. ῬΗΠ. Ν. Η. ΧΥΙ. 96. ϱαἴαπιυς 
πἱοοξἰδεΏπας, φηῖ τοσαίαγ ἀοπακ.---ἐβάρυνε 
δὲ µηρόν. Όοπιρατε ΤΙ. Ε. 664. 

592. σάκε ὤμοισι κλίναντες. Ῥοπιενλαῦξ 
ΤΠ {πε ΤΙΠΠΕΥ οἱ {με Ώοππα ἐεείιάο. Ῥολο]. 
ἐρείσαντες τοὺς ὤμους ταῖς ἀσπίσιν. Όοπι- 
Ρατε ΤΙ. Ν. 488. Χ. 4, 

590. δέµας πυρὸς αἰθομένοιο. Πΐΐε ᾖτε " 
εαραπά. κατά. Ῥο αραῖῃ ἵπ Ἡ. Σ. 1]. Ιπ 
Έχε 6α1Ώε 5εη5ε δίκην, χάριν, απᾶ τρόπον, 
419 α5εἆ αἀνεγβρ]α]]γ να σεηΊ νε: 39εοῃ. 
Άσαπι. 9. 4δ. 2324. Ομοερῃ. 189. Ειπρ. 
Ἠες. 1165. Απάτοπι. 1218. Ἠεταο. 242. 
Ἠετοᾶ. ΥΠ. 69. Ῥεε ο, ἘΙΙρς. ἄτ. Ρ. 
449. Ἠετπιαπη οἨ σου, Ρ. 663. 

605. τί δὲ σε χρεὼ ἐμεῖο;  Ῥεε οἩ Ἡ. 1. 
Ἴ6. 967. 
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-. ».{ 9 / 3 ο / . 9 
Νῦν ὀἵω περὶ γούνατ έµα στήσεσθαι Αχαιοὺς 

Ν / ιν) κο 

Λισσομένους' χρειὼ γὰρ ἱκάνεται οὐκ ἔτ᾽ ἀνεκτός. 
᾽Αλλ’ ἴθι νῦν, Πάτροκλε, Δι φίλε, Νέστορ᾽ ἔρειο, 6ι0 

ὍὌντινα τοῦτον ἄγει [2ελημένον ἐκ πολέµοιο. 
"Ἠτοι μὲν τά Υ᾿ ὄπισθε Μαχάονι πάντα ἔοικε 

Τῷ ᾿Ασκληπιάδῃ, ἀτὰρ οὐκ ἴδον ὄμματα φωτός" 
ο / /.. ΄ -- 

Ίπποι γάρ µε παρήϊξαν, πρόσσω μεμανῖαι. 

ὋὩς φάτο' Πάτροκλος δὲ φίλῳ ἐπεπείθεθ) ἱταίρῳ, 
Ρῆ δὲ θέειν παρά τε κλισίας καὶ νῆας ᾿Αχαιῶν. 

ος 
οτε οἳ δὴ κλισίην Νηληϊάδεω ἀφίκοντο, 

Αὐτοὶ μέν ῥ ἀπέβησαν ἐπὶ χθόνα πουλυβότειραν, 
ππους ὃ) Εὐρυμέδων θεράπω» λύε τοῖο γέροντος 
Ἔξ ὀχέων' οἳ ὃ ἱδρῷ ἀπεψύχοντο χιτώνων, 620 

΄ ον 9 ΔΝ ϱί .] πλό . . Ν ./ 

Στάντε ποτι πνοιην παρα ιν ἆαλος αυταρ ἔπειτα 

ἛἜς κλισίην ἐλθόντες ἐπὶ κλισμοῖσι κάθιζον. 
ο ω ο». « 

Τοῖσι δὲ τεῦχε κυκειῶ ἐὐπλόκαμος ᾿Εκαμήδη, 
2 

Τὴν ἄρετ᾽ ἐκ Τενέδοιο γέρων, ὅτε πέρσεν ᾿Αχιλλεὺς, 
Θυγατέρ᾽ ᾿Αρσινόου µεγαλήτορος, ἥν οἱ ᾿Αχαιοὶ 025 
/ - 5 

Ἔϊξελον, οὕνεκα [ουλῇ ἀριστεύεσκεν ἁπάντων. 
Ν -.. -- π4 

"Ἡ σφῶϊν πρῶτον μὲν ἐπιπροῖηλε τράπεζαν 
λὴ , κά 5 ο εν αν νεν 3 -κᾶ 

Καλὴν, κυανόπεζαν. εὐςοον᾽ αυταρ επ αυτῃ 
΄ / - ” 9 5 ΄ ας 

Χάλκειον κάνεον’ ἐπὶ δὲ, κρόµυον ποτῷ ὄψον, 

Ἠ δὲ µέλι χλωρὸν, παρὰ ὃ ἀλφίτου ἱεροῦ ἀκτήν' 650 

Πὰρ δὲ δέπας περικαλλὲς, ὃ οἴκοθεν ἦγ ὁ γεραιὸς, 
4 α) » κο. 

Χρυσείοις ἤλοισι πεπαρμένον' οὔατα ὃ αὐτοῦ 

620. ἱδρῶ χιτώνων. ἘΤ]αί 18, λε πιοῖβ- 
ἔμγε ὑπιυίθεά ὃη ἐ]εῖγ φαγπισπίς, Τοπ ἐῑιο εοέαί 
ο ἰ]ιαῖγ ὑοᾶϊε. Όοπηρατε Ἡ. Β. 968. 9ομο]. 
πρὸς ἄνεμον ἐπιστραφέντες τὸν ἱδρῶτα 
ἐξηραίνοντο. 15 αΡΡεατΒ {ο Ἠανε Ῥθεπ {1ο 
ουδίοπα οἳ 6Ἴοβε 6ατ]Υ 6ππες {ο ἀγγ α γγείθεὰ 
Ραχππεηέ, νίμοαέ τεπιονῖης 16 ἴποπι {πε 
ῬείβοἩ, ὮΥ αεχΧροβιτο {ο ἴπο γυν]πά οἱ {ο 
βυπΣ απά Ειδία]ας ο,βεγνοβ (λαῦ ψύχειν 
νναβ αδεᾶ Ιπ {]ια {ΟΓΠΙΘΥ 6856, τέρσεσθαι Ἱπ 
Όλα Ἰαίτεν,. Όοπιρατε Ο4. 7. 98. Η. 124. 
Τ]ο απηρ]ο εχργεββῖοπ, ἱδρῶ ἀποψυχθῆναι, 
οσστς ἵπ Ἡ. Φ. 661. Χ. 2. 

651. στάντε. Φοι]. Νεδίοχ απά ΜαςΠαοἨ. 
0325. κυκειῶ. Έον κυκεῶνα, ἆ γῬοΐῖοπ, ΟΥ 

Ίοβεεί; Ίποπι κυκάω, Ππίδοο. Το παίιτο 
οἳ 5 Ῥοβρεί, ννλ]ε]ι ν/α5 α, ΟΟΠΙΤΠΟΝ Ῥθνθ- 
1368, 45 16 αΡΡεατς {τοπι Οά. Κ. 2092, 15 ἆε- 
βοτίρεά 1π ν, 697. Τὲ νου]ά πο, ρετ]αρς, 
Ῥ6 τησ] αἀπα]τεςά Ιπ έεβε {ἴχπες οἱ πιοᾶστῃ 
εἰεραποορ απά τεβπεπ]επί,. Ἐτοπη {ο {γεθ- 
ἆοπη νι ννμῖο]ι ΜαεἨαοπ ἀτίπ]κ5 Πέ (ν. 641), 
16 5εειης ἐ]αί Ίο ννας βαβοτίης ΠΙοΓΘ ΕΓΟΠΑ 
Οήτκέ, ναι Έγοπα {1α ννοιπᾶ νηῖο Ἰά 
εαυδεὰ 15 τείγεαί {νοπα {πε Ῥαΐί]ο. 

627. ἐπιπροῖηλε, ολο]. ἐπ᾽ αὐτῷ παρ- 
έθηκε. 

039. ποτῷ ὄψον. «4 τεῖίε]ι {ο ἴ]ιε ἀγαιιφ]ή, 
πο ννοτά ὄψον 18 ῬτορετΙγ αρρ[εά {ο 
πισαίε; Ἠενε, Πονενετ, {ο ἁγίπὴ. Τὸ αρρεαχβ 
ιαῦ ]ιε κρόµυον, οἳ οπίοπ, οἳ ιο ἄνεε]ι5 
απᾶ Εσγρίίαπς Ἰαά α. θννεεί Βανυασ ρεσιΙ- 
αχ {ο 1ΐδε]{,. Ἠαβδε]ᾳῖδέ οΏβεννοςῬ ἵπ Ἠ]8 
γοφαφε», Ρ. 290, ναί υῇ5 τοῦ ἵπ Ἐσγρί 18 
Βυ{ΐ απά Βννεεῖ, ομά πο, 48 ἵπ οίμεν εοιΠ- 
19168, πα δθοι5 απά 5ίτοης; απᾶ ἐλπαί λε 
Ῥεορ]ε {ο {15 ἆαγ πια]κο α πιοδί ἀε]οῖοιβ 
6οαρ οἱ 16, Τμαί νε ἄγεε]κς αδεά 16 {0 Ἱπῃ- 
ρατί Βνεείποςς {ο {είν ν]πθ, 18 τουογάεά 
ὮΥ ΧαπορΠον (ΒΥΙΠΡΟΒ. ΤΝ. Τ). 

650, ἀλφίτου ἀκτήν. ο Δημήτερος ἀκ- 
τὴν, ἵν ΠΠ. Ν. 923: ννηετο Ειδίαῖαςδ τα] - 
ἀογρίαπάς ἀκτὴν ἃ5δ 4η αἆ]εσίνο {γοπι 
ἄγω, ἰο ὑγεαλ; νΠ απ ε)Πραῖς οἱ ἴἶπε πο 
δωρεάν. ΈῬετ]μαρς 16 πιαγ 5 ννε]] Ῥο οοη- 
βἰάετοά α5 α διυβίαπίίνε, απᾶ τεπάεγεά 
σγοιπᾶ οογἩ, πιεαζ. 

6053. χρυσείοις ἥλοισι πεπαρμένον. Ῥεθ 
ο) Ἡ. Α. 2946. Τμή8 πορ]εῖ οἱ Νεβίογ 56ΕΠ18 
{ο Ἠανε ψεετ αι 5ρ]ειάῖά βρεοίπιοιι οἱ εβΥΊΥ 
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Τέσσαρ᾽ ἔσαν, δοιαὶ δὲ πελειάδες ἀμφὶς ἕκαστον 
Χρύσειαι νεµέθοντο. δύω ὃ ὑπὸ πυθµένες ἦσαν. 

"Αλλος μὲν µογέων ἀποκινήσασκε τραπέζης 6535 

Πλεῖον ἐόν' Νέστωρ ὃ ὁ γέρων ἀμογητὶ ἄειρεν. 
.] 

3 - εύ , 9 . - -- 
Εν τῷ ῥά σφι κύκησε γυνὴ, εἰκυῖα θεῇσιν, 
οἵ π / »- κ ὃν ”/ στ μα 
ινῳ Πραμνείῳ, επὶ ὁ αἴγειον κνη τυρον 

Κνήστι χαλκείῃ, ἐπὶ ὃ) ἄλφιτα λευκὰ πάλυνε' 
6 - 

Πινέµεναι ὃ ἐκέλευσεν, ἐπεί ῥ’ ὤπλισσε κυκειῶ. 640 

Τὼ ὃ ἐπεὶ οὖν πίνοντ᾽ ἀφέτην πολυκαγκέα δίψαν, 

Μύθοισι τέρποντο πρὸς ἀλλήλους ἐνέποντες. 

Πάτροκλος δὲ θύρῃσιν ἐφίστατο, ἰσόθεος φώς. 
Τὸν δὲ ἰδὼν ὁ γεραιὸς ἀπὸ θρόνου ὥρτο φαεινοῦ» 
ἛἜς ὃ ἄγε χειρὸς ἑλὼν, κατὰ ὃ' ἑδριάασθαι ἄνωγε. 645 

Πάτροκλος ὃ ἑτέρωθεν ἀναίνετο, εἶπέ τε μῦθον' 
Οὐχ ἕἔδος ἐστὶ, γεραιὲ Διοτρεφὲς, οὐδέ µε πείσεις. 

Αἰδοῖος, νεμεσητὸς, ὅ µε προέηκε πυθέσθαι 

ὍὌντινα τοῦτον ἄγεις [2εἈλημένον' ἀλλὰ καὶ αὐτὸς 

Γιγνώσκω' ὁρόω δὲ Μαχάονα, ποιμένα λαῶν. 650 

Νῦν δὲ, ἔπος ἐρέων, πάλιν ἄγγελος εἶμ᾽ ᾽Αχιλπϊ. 
Εὖ δὲ σὺ οἶσθα, γεραιὲ Διοτρεφὲς, οἷος ἐκεῖνος 

” 

Δεινὸς ἀνήρ' τάχα κεν καὶ ἀναίτιον αἰτιόῳτο. 
Τὸν ὃ ἡμείβετ᾽ ἔπειτα Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ' 

Τίπτε τ᾽ ἄρ᾽ ὦδ' ᾽Αχιλεὺς ὀλοφύρεται υἷας ᾿Αχαιῶν, 6565 

Ὅσσοι δὴ βέλεσι βεβλήαται; οὐδέ τι οἶδε, 
/ ϱ ” Ν / ς ΔΝ Εά 

Πένθεος ὅσσον ὄρωρε κατὰ στρατόν; οἱ γὰρ ἄριστοι 

Ἐν νηυσὶ κέαται [9εβλημένοι οὐτάμενοί τε. 

Ῥέβληται μὲν ὁ Τυδείδης κρατερὸς Διομήδης" 

αγί. Τὲ πας α 5οτί οἱ ἀοαρ]ε οπΡρ. οὗ ἀμφι- 
κύπελλον (ἩΠ. Α. 6δ4), εκοεεάασ]γ τηαδ- 
ἴνε, γη έ]ι ἔπγο οατγεά Παπᾶ]ες, τοργεδεπίίπςσ 
ἀογνος {θεάϊπσ, {ο εασἩ ορ. ΤΠε οΏδεινα- 
ἄοη, ἐαῦ Νεξίογ πνας έε οπΙγ τηαΏ ν/]ο 
οοπ]ά Πέ Τέ πνΙ(Ἡ θᾳ56, πηαξέ ο ππἀεγβίοοᾶ 
Ἰη α τοςε]οίθᾷ 58Η56. Αίπεπεβα5, π/Πο Πας 
5ΡοΚεῃ Ἰαγσε]γ οἱ {Πε στρ, έας απα]Πες 14: 
ἄλλος μὲν (γέρων) µογέων, ὁ δὲ Νέστωρ 
αμογητί. 

697. κύκησε. 
ν. 640. 

608. οἵνῳ ἩΠραμνείῳ. ο 04. Κ. 954. 
ΡΗΠ. Ν. Ἡ. ΧΤΥ. 6. Ἠίπο ΕΒγαπιπίο, φιοᾷ 
Ἠοιπεγις εε]εὐγαοὴέ, εἴῖαπι πιπο Ίιοπος ἀπγαξ. 
Ἰγαροϊαγ Ιπιίγπσα τεβίοπε, Ἰιαΐα ἀε]ανγαπι 
Μαιτὶς ἀεώπι. ἆλαπ (Υ. Η. ΧΠΙ. 91) αἷξο 
6ρειΚκς οἱ {(Πῖ5 ππε, α5 Ῥεῖης ἵη Ἠϊσ] εςιῖ- 
ΠΙΩ{ΙΟΏ ΑΠΙΟΠς {ε ἄτοαεκς. Α]ῆιοασῖ με 
6ταρε οἳ ν;μῖοἩ 16 γγας πιαᾶς τνας ει]ναίεά 
1π {ίες πηος ἵπ Ὀπιγτπα, 16 15 αποεγίαῖη 
σ/πεπος ἴέ πας Πτδί ἀοτινεά. ὮῬεθ Ρετίζοῃ. 

Τμαί ἵς, ὤπλισσε κυκειῶ, 

αἆ ιαπ, Ἰ.ο. Αίπεπ. 1. 10. Βεμο]. α 
Ατὶςί. Ἐπαπϊε, 107.---κνή. Έπτοπι κγνῆμι, 
πἨοησθ κνῆστις, οἳ νγπῖο] ἔῑε ἀαἄνε κνή- 
στι, οοΏίγ. ἔοτ κνήστιϊ, οσσατ5 ἵπ {πε πεχί 
Ἠπο. ΑΡο]. Ἰες. κνῆστις' σκεῦος ᾧ ἔπι- 
ξύουσι τὸν τυρόν. ε Ἠανε αἱ5δο τυρό- 
κνηστις η Ατὶ5ί. Ψεςρ. 906. 

641. πολυκαγκέα. Ῥεμο]. ΤΠ]. πολλὴν 
ἔχουσα ζηρότητα. 

647. οὐκ ἔδος ἐστί. Ίηεγε ἶ5 πο ἐῑπιε ογ 
οὐέίπσ. Όοπιρατε Ἡ. Ψ. 205. Ἐττ. Οτε»ί. 
1258. 

648. νεµεσητός. Ἐτορεσ]γ, ἴἵπ α Ῥαά 
εοηςε, ὑἰαπιειογί]ή.  ἩἨετε, Ἠοψεσεσ, 1ε 
εν]ἀεπί]γ ἵππρ]ες οπθ 10λοξε απφεγ 18 ίο ὃε 
ἀγεαπεα. ΌὉοπιρατε ν. 069; απἀ 5εε Μαΐό. 
αν. αν. 5 215. 2. 

Αἴιμοισ]ι ὀίαπιεῖες. 055. καὶ ἀναίτιον. 
Ὁθθ οἩ ΤΙ. Α. 68. 

6056. βέλεσι βεβλήαται. Φθ6ε Ῥτε]πι, 
0568. 5ες. Τ. 5 8. 



ὉΟΜΗΡΟΧ ἼΙΛΙΑΔΟΣ Λ’. 

Οὕτασται ὃ ᾿Οδυσεὺς δουρικλυτὸς, ἠδ ᾽᾿Αγαμέμνων' 

9561 

660 

Ῥέβληται δὲ καὶ Ἐὐρύπυλος κατὰ μηρὸν ὀϊστῳφ' 
Τοῦτον ὃ ἄλλον ἐγὼ νέον ἤγαγον ἐκ πολέµοιο, 
Ἰφ ἀπὸ νευρῆς [εβλημένον' αὐτὰρ ᾿Αχιλλεὺς, 

᾿Εσθλὸς ἐὼν, Δαναῶν οὐ κήθεται, οὐδ ἐλεαίρει. 

"Ἡ μένει, εἰσόκε δὴ νῆες θοαὶ ἄγχι θαλάσσης, 60605 
3 .ᾗ, 

᾿᾽Αργείων ἀέκητι, πυρὸς δηῖοιο θέρωνται, 
” Δ Ἆ 

Αὐτοί τε κτεινώµεθ ἐπισγερώ; οὐ γὰρ ἐμὴ ἲς µ 2 
2/ η) ε/ / ./ ολ φον -- / 

Εσθ’, οἵη πάρος ἔσκεν ἐνὶ γναμπτοῖσι µέλεσσιν. 
"”Ω.) ς [ή ’ ’ .”’ ”/ 

Ε1θ᾽ ὣς ἡἠβώοιμι, βίη δέ µοι ἔμπεδος εἴη» 
ς Χ - - 

Ως ὁπότ᾽ Ἠλείοισι καὶ ἡμῖν νεῖκος ἐτύχθη 670 

᾽Αμϕὶ [οηλασίῃ, ὅτ᾽ ἐγὼ κτάνον Ἱτυμονῇα, 

Ἐσθλὸν Ὑπειροχίδην, ὃς ἐν Ἠλιδι ναιετάασκε, 
τν τ 

'Ῥύσύ ἐλαυνόμενος' ὃ ὃ ἀμύνων ἧσι βόεσσιν 
τ -- ε) 9 νι / 

"Εβλητ᾽ ἐν πρώτοισιν ἐμῆς ἀπὸ χειρὸς ἄκοντι, 

Κάδὸ ἔπεσε, λαοὶ δὲ περίτρεσαν ἀγροιῶται. 675 

Ληΐδα ὃ᾽ ἐκ πεδίου συνελάσσαµεν ἤλιθα πολλὴν, 
- 7 ΄ Λ ον 

Πεντήκοντα [βοῶν ἀγέλας, τόσα πώεα οἰῶν, 
- 3 2 - 

Τόσσα συῶν συ[θόσια, τόσ᾽ αἰπόλια πλατέ αἰγῶν, 

66]. Α5 Νερίου οοπ]ά 5οατοαΙγ γε Ἠανα 
Ῥοει. αΜαγε ἴλμαί ΕάΥΡΥΙά5 Ίνας νουπᾶεά, 
1 15 πιογθ ἔλαπ Ῥτοβαρ]ε {Παί ἴΠΙ5 Υογ5ε 
18 απ Ἰπίεγρο]αίίοη {γοπι ΤΠ. ΠΠ. 27. Τὸ 18 
οπηϊέθἆ ἵπ 6οπηε {ειν ΜΕΣ. 

666. ᾽Αργείων ἀεκητι. 4φαϊπαί ἴ]ιε ιο, 
1.6. ἴλο οπεγῖοπς, οἱ ἐἶνο (γεν. ΟΌοπαιρατε 
1. Μ. 8. Ο. Ἴ50. απά εἱδεν]εγο, 

667. ἐπισχερώ. Φομο]. 1]. ἐφεξῆς ἅπαν- 
τες. ΕιδίαϊΠ. κατὰ τάξιν' καὶ ὡς εἰπεῖν, 
ἐχομένως καὶ ἐφεξῆς καὶ συναπτῶς καὶ 
συνεχῶς. Α ροεᾶο ννοτᾷ, οπαι ἐπὶ απᾶ 
ἔχω. Ῥε6 Ῥο]μπείά. Ἰμεχ. ἵπ Υ. σχερός. 

669. εἴθ᾽ ὣς ἠβφοιμι, κ.τ.λ. ΤΠί8 Ίοπς 
παττα νο οἳ Νερίογ Ἠα5 Ῥθεπ τορεαίεᾶΙγ 
οῬ]εσίεᾶ {ο, 45 {εάῖϊοας απά οαί οἱ Ρ]ασς; 
Ῥαΐ, 35 ἵη ΠΙΠΥ ΙΠβίαηΠσςΒ α]γεαάγ ποσα, 
19 19 νγο]] αἀαρίεᾶ {ο ἴ]ε οπαχασίεν οἳ {ο 
βΡεαΚεΣ, απἀἆ {Πε εατ]γ φἰπιρ]οϊγ οἳ ια 
Ώπιες. Τ]με οτάεν οἱ πε εΥεπίς 15 ΒΟ0Π16- 
ν/μαί οοπ{αβεά ; υΠΙοἩ πααΥ Ῥο αἰπιραίεά 
1ο ἴπο Ἠαστγ απἆ εκίσεπος οἱ {πο οοςαδΙοΠ, 
Ἡροη. ΠΙΟ] {Π6Υγ ν/ογο τε]αίσᾶ. Τό 86επηΒ 
ἐμοῦ ἀαχῖης ο ἀῑδίΥοββ οἱ ἐ]ο ῬΥ]αΠΒ, οοἩ- 
5οᾳπεπέ προπ {ο Ἰααρ]ίεν οἱ ιο εἶενετ 
50Π5 οἳ Νε]ειβ.---ποπα ν/μ]οἩ ἸΝεβίον αἶοπα 
θβεαρεᾷ,---ΔπρεαΡ, Ἰάπρ ο{ {ο Ε]εαΠς, ἔοο]ς 
βἀναπίαρε οὗ ἐῑλεῖσ υυτείο]εᾶ ἰέπαίίοη, απά 
τείαϊηεᾶ {πο πΊαΥ6Β, ννμῖο] Νε]εας Ἠαά δεπύ 
{ο οοπίεΒίέ {ο Ῥχῖζο αἲ ἐἶιο ἄπππος. ῥβαΐδ- 
Γαοίϊοπ ανῖηρ Ῥθει ἀεππαπάεᾶά απᾶ τεξαθεᾶ, 
ἴπε Ἐγ]αηπ5 πιαάρο α βιοσθββία] ΙΠοιΥΒΙΟΠ 
Ἱπίο ιο {εγγίίογγ οἳ Ααροτβ, απά οπχτῖεά 
ο α οοηβἰἀεταβ]ε Ῥοοίγ:---α βρεεῖεΒ οἱ Ἠ08- 
ΕΠ Υετγ οοπΙπηοΠ {πι {θβο {ἼππςΒ. Νερίος 

ερπα]]ᾳεᾶ Ἠπηθε]{ ΙΠ {με εοηίεεί ΡΥ Ιῑησ 
ΤΦΠΙΟΠΕΙΘ. ΌΤ]ε Ἐῄεαπβ αραϊη πιαάθ απ 
αἰίασ]ς προπ {πε Ἐγ]απς, απά ]αϊά βἶερο {ο 
ΤἨχγοεβδα; Νετεαροπ {ιο ]αΐ9εΥ ἴοο]ς πρ 
4ΥΠ1Β, απᾶ ΝΕεΡίοΥ, {ποασῃ αραϊηβύ (νε νν]]] 
οἱ 5 {αίμοχ, αβθδίεά Ἠῖ5 οοιπίγτπεη 1η 
γοιβῖης {Πεῖγ αββαϊ]απί5, απ Ῥαγδῖης ἔΊπετα 
ἐο {λεῖν οἵνη ἐεγτῖθοτῖθς. Τί ἶ5 οΏβετναβ]θ 
ια Νε]ειΒ, Ίνπο, αοοοτάῖησ {ο Ἠοππε, 
βυγν]γεά {πο β]αασρ]ίετ οἱ Πἱ5 ΒΟΗ5, ἶ5 5ίαῦεά 
ΡΥ Ἰαΐον ααἰ]ονϊθεβ {ο Ἠαγνο Ῥεεῃ Β]αϊη ὮΥ 
Ἠενοι]ε5. Φεο ΑΡο]]. ΒΙΡΙ. Ι. 9. 9. ΤΙ. 6. 
ο. ᾖ ο. 

679. ἐν Ἠλιδι. «ΙΠίς 18 ἴἶιο νΥ]ο]α 5ο{]ι- 
ετη ρατῦ οἱ ῬεΙοροππεβής, Ῥείννοσεπ Αολαία 
απᾶ Μεβδεπία ; ογ]ρίπα]]γ ἀῑνιάεὰ Ιπίο 58- 
γετα] ἀῑδίτοίς οὗ ῬγϊποϊραΠ{ΙεΒ. Πέ 188 
α{ογνναγάβ γεάασεᾶ {ο Ίπνο :---ἴπο οπο οἳ 
ἴπο Ιεαπβ, Ίο ΊΜεχθ {1ο β.πΠο Ι ἴπο 
ΠἨγρεΐαπα; ἴἶα οίπεν οἳ Νερίου,. ΊΤΠϊς τα- 
πηαχ]ς 15 ΠεΟΘΒΡΑΣΥ {ου απάογείαπάϊῖης ννμαί 
{ο11οννς. ἴπ Ἠοπιο”5 εἴπηε {πε οἱ γ Πἱς ννα5 
ποί Ῥι]6,. ῬορΕ: οπι Τασίετ. 

679. ῥύσι ἐλαυνόμενο.  Ἴμο ποιῃ 
ῥύσιον βἱσπΙΠε5 Ῥχοροχ]γ, α ἐ]ίπῳ γεβοιε, 
ος ἀείτογεα, ἴποπα ῥύω. Ἠεπςσα, ὑουίη σαγ- 
γε ο γοπι απ Επεπι/, οἩ. αοσοαπό οἱ Ῥτε- 
γ]οις Ιπ]αχγ. ΤΠο {εγπι ῥύσια ἐλαύνεσθαι, 
ἠπετείογε, 15 εφινα]επί {ο {Πο γετΏ ῥυσιά- 
ζειν, νΠϊο] οσσατς Τη (5 5εη5ο ἵπ Ειπῖρ. 
Ίοπ. 625. 1405. εο Ἠ/εβδε]ῖηπσ οπ Ὠιοά. 
Θ]ο, τ. ΤΙ. Ῥ. 549. ῬΒοπιενλμαῦ βΙπηί]ατ ἵΒ 
νο νεχΏ ῥυστάζω, ἴο ἆφαιο γευεπφεΓιζζψ, ἵπι 
1. Ὦ. Ἴσδ. 



905 ΟΜΗΡΟΥ ἸΛΙΑΔΟΣ ΔΛ’. 

σ 9 ΔΝ ς κ 9 / 
Ιππους δὲ ξανθὰς εκατον καὶ πεντήηκονταν 

Πάσας θηλείας, πολλῆσι δὲ πῶλοι ὑπῆσαν. 680 

Καὶ τὰ μὲν ἠλασάμεσθα Πύλον Νηλήϊον εἴσω 
Ἐννύχιοι προτὶ ἄστυ' γεγήθει δὲ φρένα Νηλεὺς, 
Οὕνεκά µοι τύχε πολλὰ νέῳ πόλεμόνδε κιόντι. 
Κήρυκες δὲ λίγαινον ἅμ᾽ ᾿Ἠοῖ φαινοµένηφι 
Τοὺς ἴμεν, οἷσι χρεῖος ὀφείλετ᾽ ἐν Ἠλιδι δίῃ’ 
Οἱ δὲ συναγρόµενοι Πυλίων ἡγήτορες ἄνδρες 
Δαίτρευον' πολέσι γὰρ ᾿Επειοὶ χρεῖος ὄφειλον, 
Ὡς ἡμεῖς παῦροι κεκακωµένοι ἐν Πύλῳ ἦμεν. 

᾿Ελθὼν γὰρ ἑκάκωσε βίη Ἡρακληείη 
- ΝΔ 98 / 

Τῶν προτέρων ἐτέων, κατὰ ὃ ἔκταθεν ὕσσοι ἄριστοι. 690 

Δώδεκα γὰρ Νηλῆος ἀμύμονος υἰέες ἦμεν, 

Τῶν οἷος λιπόµην' οἱ ὃ ἄλλοι πάντες ὄλοντο. 

Ταὖθ᾽ ὑπερηφανέοντες ᾿Επειοὶ χαλκοχίτωνες, 

Ἡμέας ὑβρίζοντες, ἀτάσθαλα µηχανόωντο. 

ἛἘνκ ὃ ὁ γέρων ἀγέλην τε βοῶν καὶ πῶῦ μέγ᾽ οἷῶν 005 
Ἐτλ ὃ / ΄ ο ὃν δὲ - 

ἴλετο, κοινἀµενός γε τριηκόσύ, ἠδὲ νομῇας. 

Καὶ γὰρ τῷ χρεῖος μέγ ὀφείλετ ἐν "Ἠλιδι δίῃ, 
Τέσσαρες ἀθλοφόροι ἵπποι αὐτοῖσιν ὄχεσφιν. 

Ἐλθόντες μετ) ἄεθλα" περὶ τρίποδος γὰρ ἔμελλον 

080. θηλείαι. εο οπ ΤΠ]. Ε. 2609. 
684. λίγαινον. Ῥο]ο]. ὀξέως ἐκήρυσσον. 

5εε Ἰμεχ. Ῥεπί. (Υ. ἴπ Όοσε; Ἀπά 6ΟΠΙΡΑΥΘ 
1. Β. 50. 

6856. χρεῖος ὀφείλετο. 4 ἀεὈί τας πε; 
νϊσ. οἨ αεσοιπί οἱ Ῥοοίγ οαγτ]εᾶ ο’ ΡΥ {1 
Ἐ]εαηΒ. 

689. βίη Ἡρακληείη. Τ]αί 15, Πεγοιῖες 
Ἠήπιδεί{. θε οἨ Ἡ. Β. 058. Τ]ε Ηϊςίονγ οί 
5 ρτεαί Ῥείβοπασε 15 Ιπγο]νεά Ίπ {αρ]ε 
Βέ {λε 64Π16 {πια ἐλαί Ἠοπιεγ ας ]ε[ί 
Ἠέέ]ε τοοπα {οτ ἆοαβέ, 45 {ο Ἠϊ5 τοα] οχῖςί- 
εηΏσθ. ὨἨε 5 ποί τερτεβεπίεά ὮΥ Ἠϊπι α5 
Ώιαί νασαροπᾶ βάναρο νΠ]εῃ Ἰπίοευ Ῥοεί5 
Ἠανε πιαάε Ἠϊπι; Ὀαέ α5 α πγατ]]]κο Ῥτίησθ, 
οοπηππαηάῖηρς αΥΠΙΙ68, απά εχεγῖης Πϊπηδε]Ε 
ΣΟΥ {πε σοοᾶ οἳ έἶιε Ἱπ]ατεά απᾶ ορργοββεάἀ. 
ΟΕ {ιο οαι5ε οἱ Ἠϊ5 εχρεα]ῖοη ασαϊηςσέ 
Ώιε Ἐγ]ίαη5, 5εε Αρο]]οά. ΕΒΙΡΙ. 1. 6. 2. 
ΗΕ ΥΕ 81 

690. τῶν προτέρων ἐτέων. Ίπ ΠοΥπιεΥ. 
4εαγε. Βε]ο]. ἐν τῷ φθάσαντι χρόνῳ. Τμε 
Ρεπ]ϊ(ῖνε ἶ5 (χαβ αδεὰ {ο ἀείεγπαῖπο α Ρεγῖοᾶ 
οἳ πηθ. Θεαε ποίθ οἨ ΡοΡΗ. (Εά. Ο. 997. 
Ῥεπί. αγ. ρ. 190. 

694. Οἱ πο {ογπηπ]ες ὑβρίζειν τινὰ, απᾶ 
ὑβρίζειν εἰς τινὰ, 596 ποίε ον Έτ. Ῥῆωῃ. 
629. Ῥεπί. ἄτ. Ρρ. 940. 

696. Ὑ/ιῖφο κρινάµενος τρ. οοπίγα πθ- 
ἡπωπ. ΆΒαπηθς ἹἸηδοτίεά {πο Ῥατίίο]ε γε, 
Άπά 15 {ο]]οψεά Ὦγ Ἠενπε, ἔλοαρ]ι Ἡε 5εθΠιβ 
ίο Ῥτείε; Βεπεεγ5 επιεπάαίοπ, κρίνας 

μῆλα τρ. Αἲ αἱ] ονεπί5 ια Βεπο]ίαδὲ 18 
τ]σηί ἵπ απάογςίαπάῖησ μῆλα, Γοπη Α 6ΟΠΙ- 
Ῥανίδοη να 04. Φ. 18. 

699. ἐλθόντες μετ’ ἄεθλα. Τί 5εεπιΒ 
Ειαῦ η νετγ οατ]γ ππες {μα τεε]κ Ἰιαά 
{είν Ῥαβ]ίο σαπῃ65. ν/ΠΙέὮ ννογε ΙΠπἰγοάασεά 
πηοτο ρατήσι]ατ]γ {ον Μεβίῖνεο ῬιχροβεςῬ αἲ 
{μα οουτί5 ο Ρτίποες, απᾶ α5 5ο]ετηπ]δ]ες ἵπ 
Ἠοποις οἳ {πε ἀεαά. ΤΠε πιοδί βρ]επαῖά 
ἀεδοτίρίίοη ο{ {πεδο ϱα1Π6Ρ, ἵπ ΨΠΙε] ργῖσες 
πνογο οοπεπάεά {ο5, ἵπ νατΊοα5 αἰλ]είῖα 
εχεγοῖςες, 15 ρίνεη Ἰπ {πο αοοοιπί οἳ {μα 
{απετα] οἳ Ῥαΐτοσ]ας, ἵπ ΤΠ. Ψ. ΈῬτε 1 ἆοεΒ 
ποί αΡΡΕεαΥ {]ιαί απγ Ρετ]οά]σα] {ε5δάνα], Ί]κε 
{πο {απποις ΟΙγπιρίαΠ 6ΩΠΙ65, 88 {επ 
Ἰηδέϊιίεά. ΤΠε βο]ετηπ]θίες ππεπ{ίοπεᾶ 1π 
Ἠοππεγ Ίνθγθ ΠΠΕΤΕΙΥ οσσαβίοπα], απᾶ ϱοΟΠΙ- 
ΡΙείεΙγ ἀϊξαπσι]θ]εά {γοπι ἴ]πο ΟΙγπιρίαῃ, 
1π νο λε τεπατά οἳ ἴῑε γἱοίογ γναβ 
ΏΊΕΤΕΙΥ α ομαρ]εί οἱ οἹεαδίεν, Ὦγ (ια Ἱπ- 
{π]ηδὶο γα]αο οἱ έ]ιο Ῥτίσες. Τε Πτεί Ἱπεί]- 
ἐπίίοπ οἳ ἴΊιεδε σαΠΠΘ5 ας Ιπάθεά Ῥεεῃ 
τε[εγγεά {ο α Ῥεχίοᾶ οἱ απαιΙἔγ πι] 
Ἠϊσ]ῃον ἔλαπ {λε ασο οἱ ΗΟΙΠΠΕΓ; απά Ἠεγ- 
ου]εΒ Ίας Ῥεεηῃ δαϊά {ο Ώανε Ιπςμαιέθᾶ ἔπθπι 
προπ {πο οοπᾳπεςδί οἱ βαΐατη απᾶά ἴπε Τ]- 
{απ5. Επί, αἲ αἱ ενεηίς, {1ογ πεγεν αί- 
ἰαϊπεά {0 ΠΥ ἄεστεε ο{ τεσι]αν]έγ απά 66- 
Ἱερτιογ 011] ἐπεῖγ οδίαν]ςμπιεπί ὮΥν Τρ1{15, 
Ἰάπς οἳ ΕΙ5, Β. Ο. 776. Ῥεε βίαρο, ΥΙΠΙ. 
ῬΡ. 966. ΜΙοτά”5 Πἱ9. οί ἄγεεσε, νο]. 1. Ρ. 
227]. ἨΓεςί5 ιββεγία{ῖοη οἨ Ῥιπάαχ, 55 1.2. 
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Θεύσεσθαι' τοὺς ὃ αὖθι ἄναξ ἀνδρῶν Αὐγείας 

Κάσχεθε, τὸν ὃ ἐλατῆρ᾽ ἀφίει ἀκαχήμενον ἵππων. 
Τῶν ὁ γέρων ἐπέων κεχολωμένος ἠδὲ καὶ ἔργων 
᾿Εξέλετ᾽ ἄσπετα πολλὰ, τὰ ὃ ἄλλ᾽ ἐς δῆμον ἔδωκε 

/ ΄ ει [9 / / ”/” 

Δαιτρεύειν, µή τίς οἱ ἀτεμβόμενος κίοι ἴσης. 
ος - 9  6ϱ / . Ν . 
Ημεῖς μὲν τὰ ἕκαστα διείποµεν, ἀμφὶ δὲ ἄστυ 
9 ὃ ε Ν θ -- ς δὲ ’ ! / 

ρδομεν ἱρὰ θεοῖς' οἱ δὲ τρίτῳ ἤματι πάντες 
π ς - » ’ - λ ὰ υ] 
Ηλθον ὁμῶς αὐτοί τε πολεῖς καὶ µώνυχες ἵπποι 

Πανσυδίῃ' μετὰ δέ σφι Μολίονε θωρήσσοντο, 
Παῖὸ ἔτ᾽ ἐόντ᾽, οὕπω µάλα εἰδότε θούριξος ἀλκῆς. ᾿ µ ρ 

"Εστι δέ τις Θρυόεσσα πόλις, αἰπεῖα κολώνη, 

Τηλοῦ ἐπ᾽ ᾽Αλϕειῷ, νεάτη Πύλου ἡμαθόεντος" 
ες. . 

Τὴν ἀμφεστρατόωντο, διαῤῥαῖσαι μεμαῶτες. 

᾽Αλλ) ὅτε πᾶν πεδίον µετεκίαθον, ἅμμι ὃ ᾿Αθήνη µ 9 

"Αγγελος ἦλθε, θέουσ᾽ ἀπ᾿ Ολύμπου, θωρήσσεσθαι, 
πα ς ι, 2 3 [] 

”/ .) η] ν. / ή λΑ . ”/ 

Εννυχος, οὐὸ ἀέκοντα Πύλον κάτα λαὺν ἄγειρεν, 

᾽Αλλὰ µάλ᾽ ἐσσυμένους πολεμίζειν' οὐδέ µε Νηλεὺς 

950 

700 

705 

7ιΟ- 

ο - έρι 

Εἴα θωρήσσεσθαι, ἀπέκρυψε δέ µοι ἵππους' 
Οὐ γάρ πώ τί μ ἔφη ἴδμεν πολεμήϊα ἔργα. 
2 Ν ι ἃᾱ ε - / ς / Αλλὰ καὶ ὣς ἱππεῦσι µετέπρεπον ἡμετέροισι, 

- ὰἩ - 

Καὶ πεζός περ ἑὼν, ἐπεὶ ὣς ἄγε νεῖκος ᾿Αθήνη. 726 

"Εστι δέτις ποταμὸς Μινυήϊος εἰς ἅλα βάλλων, 

᾿Εγγύθεν ᾽Αρήνης, ὅθι µείναμεν ᾿Ηῶ δῖαν 
« -ς - 

Ιππῆες Πυλίων, τὰ ὃ ἐπέῤῥεεν ἔθνεα πεζῶν. 

Ἔλνθεν πανσυδίῃ σὺν τεύχεσι θωρηχθέντες 

Ἔνδιοι ἱκόμεσθ' ἱερὸν ῥόον ᾿Αλφειοῖο. τε ιο ὧι 

Ἔνθα Διῖ ῥέξαντες ὑπερμενεῖ ἱερὰ καλὰ, 

Ταῦρον ὃ ᾽Αλφειφ, ταῦρον δὲ Ποσειδάωνι, 
Αὐτὰρ ᾿Αθηναίῃ γλαυκώπιδι [οῦν ἀγελαίην, 

Δόρπον ἔπειθ) ἑλόμεσθα κατὰ στρατὸν ἐν τελέεσσι, 
κ ν - 41) κ τ ε/ 

αι κατεκοιμ)]]ύημεν εν εντεσιν οισι ἑκαστος 730 

᾽Αμϕὶ ῥοὰς ποταμοῖο' ἀτὰρ µεγάθυμοι ᾿Επειοὶ 

700. θεύσεσθαι. Ῥε]ο]. δραμεῖσθαι. Θεο 
Μαι. αν. απ, 5 176. ο. 

704. ἴσης. ΦῬεῖ]. μοίρας. 39 Ἰωασῖαη, Τ. 
1ΤΙ. Ρ. 407. ἐκ τῆς ὁμοίας ἢ πένεσθαι ἢ 
πλουτεῖν ἅπαντας. ὨὈϊο 0455. ΧΙΙ. Ρ. 
270. καὶ ἄδειαν ἐπί τε τῇ ἴσῃ καὶ ἐπὶ τῇ 
ὑμοίᾳ δοῦναι. 366 35ο οἳ Π. Α. 128.--- 
Ἐπρίαί], ἀτεμβόμενος στερούµενος. 

708. ἨΜολίονε. Ἐατγία5 απά Οἵεαία», 
Όιο 8οη8 οἱ Αοἴος απά Μο]ῖοπα. Θ6ε ΠΠ. Ψ. 
008. Ἠογπε οἩ Αρο]]οᾶ. ΤΙ. 7. 9. Ρ. 45]. 
Τ{ αρρεαχς ὮΥ ν. 749, ναί Αοίοτ γα οΡΊΥ 
Οπεῖς τερα{έεᾶ [4ἱ16Υ, θἶἴπος (Ίιεγ ννεγθ Υοσ]1Υ 
Ώια 8015 οἳ Νερίιπο.---ΤΠψούβα 5 ἴνε 
93Π16 {ΟΝΗ πι Τμτγου (1. Β. 515). 

ΒΙιαίοά ΠθαΣ ΤΥ]ο8, προηπ έα τῖνεσ Αἰ- 
Ῥ]οις. Ῥίαβο, ΥΙΙΠΙ. ϱ. 597. Α. 

719. ΟΕ ἴπιε ρατίίσ]ε δὲ ΙΠ {ια αροἀοδῖᾳ, 
5ε6 ο ΤΠ. Α. 197. 

720. ἄγε. Ὠϊπεσεα. Ἠεγπο οΨξογνος 
Ώιαί ἄγειν απᾶ ἡγεμονεύειν 316 5ΟΠΙΕΙΙΠΙΕΒ 
ΒΥΠΟΠΥΠΙΟΙΒ. 

2]. Τμε τῖνες ίηψας 15 ἴ]ο βαπ]ο 
]ηο] να α[ιετννατά5 οα]]οά Απίσγις, 
αὐοιέ Ἠα]Γ νναγ Ὀείννοεη Ῥγ]ος απά ΤΗΤΥ- 
08564. ῥῬίταΡβο, αῬὶ 6αργα. Ῥαπδαπ. Ὁ. 
6. 

725. ἔνδιοι. «4ἱ ποοπ. 399 ΒΙΥ8Ρο τεή- 
ἀογς {νε ννονᾶ ; ε]ῖοἩ οσσαχβ ασαϊπ ἵπ 04, 
Δ. 450. 66 οἨ Τ]. Α. 414. 

Δα 
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᾽Αμϕίσταντο δὴ ἄστυ διαπραθέειν μεμαῶτες. 
᾽Αλλά σφι προπάροιθε φάνη µέγα ἔργον ἼΑρηος. 
Εὖτε γὰρ ᾿Ἠέλιος φαέθων ὑπερέσχεθε γαίης. 
Συμφερόμεσθα µάχῃ, Δά τ᾽ εὐχόμενοι καὶ ᾿Αθήνῃ. 

Σο 
οτε Αλ 

7356 

δὴ Πυλίων καὶ ᾿Επειῶν ἔπλετο νεῖκος, 

Πρῶτος ἐγὼ ἕλον ἄνδρα, κόµισσα δὲ µώνυχας ἵππους, 
Μούλιον αἰχμητήν' γαμβρὸς ὃ ἦν Αὐγείαο, 
Πρεσ[θυτάτην δὲ θύγατρ εἶχε ξανθὴν ᾿Αγαμήδην, 
"Ἡ τόσα φάρμακα δη, ὅσα τρέφει εὑρεῖα χθών. 740 

Ν λ ” Ν Φ / ” .. ΄. 

Τὸν μὲν ἐγὼ προσιόντα Ώάλον χαλκήρεϊ δουρί 
ἜἨριπε ὃ ἐν κονίῃσιν' ἐγὼ ὃ ἐς δίφρον ὀρούσας 
Στῆν ῥα μετὰ προμάχοισιν' 

ε) Ν ΄ . ιο 

ἀτὰρ µεγάθυµοι ᾿Επειοὶ µ 

Ἔτρεσαν ἄλλυδις ἄλλος, ἐπεὶ ἴδον ἄνδρα πεσόντα, 

Ἡγεμόν ἱππήων, ὃς ἀριστεύεσκε µάχεσθα γεμόν ἱππήων. ὃς ἀριστεύεσκε µάχεσθαι. τ η» ὧι 

Αὐτὰρ ἐγὼν ἐνόρουσα, κελαινῇ λαίλαπι σος" 

Πεντήκοντα ὃ ἕλον δίφρους, δύο ὃ) ἀμφὶ ἕκαστον 

Φώτες ὀδὰξ ἕλον οὗδας, ἐμῷ ὑπὸ δουρὶ δαµέντες. 

Καΐ νύ κεν ᾿Ακτορίωνε Μολίονε παῖὸ ἀλάπαξα, 
Εἰ μὴ σφῶε πατὴρ εὑρυκρείων ᾿Ενοσίχθων 75ο 

ἛἜκ πολέμου ἐσάωσε, καλύψας ἠέρι πολλῇ. 

Ἔλνθα Ζεὺς Πυλίοισι µέγα κράτος ἐγγυάλιξε. 

Τόφρα γὰρ οὖν ἑπόμεσθα διὰ σπιδέος πεδίοιο, 
, , .] ὧ Ν 2 / .» η Δ / 

Κτείνοντές τ αυτους, ανα τ εντεα καλὰ λέγοντες, 

” 

Οφρ᾽ ἐπὶ Ῥουπρασίου πολυπύρου [ήσαμεν ἵππους, 766 

Πέτρης τ᾽ Ὠλενίης, καὶ ᾿Αλεισίου ἔνθα κολώνη 

Κέκληται' ὅθεν αὖτις ἀπέτραπε λαὺν ᾿Αθήνη. η η 

Ἔνθ ἄνδρα κτείνας πύµατον λίπον' αὐτὰρ ᾿Αγχαιοὶ 
Ἆ 

ΑΨ ἀπὸ Ῥουπρασίοιο Πύλονὸ ἔχον ὠκέας ἵππους. 
- κ. - 

Πάντες ὃ εὐχετόωντο θεῶν Διϊ, Νέστορί τ᾽ ἀνδρῶν. 760 
ων να) 
Ως ἔον, εἴποτ᾽ ἔην γε, μετ ἀνδράσιν' αὐτὰρ ᾿Αχιλλεὺς 

740. φάρμακα. Πετόςε υεεᾷ ἵπ γ]ιαγπιαση. 
Α Κποπ]εάσε οἳ {πο Ῥτορετᾶες οἳ έπεδε 
Ρ]απί5, νπῖοα ἵ5 Ἠετο αἰτ]ραίεά {ο Άσα- 
ππεάο, 56εεπῃ5 {ο Ἠαγε Ώθεπ τις] οα]ηναίεά 
ὮΥ Τεπια]ες Ίπ {ποβθ πιος. Τ]ε Ἰπείαποεβ 
οἱ (Ἴτοε, Μεᾶεα, ἅο. αὖε πγε]] Ἐποντ; απά 
Αα βἰπι]ατ 41 ννα5 Ῥοβδεδδεά ὮΥ Εοἱγ- 
ἆβππε, 04. Δ. 228. 

65. διὰ σπιδέος πεδίοιο. Οτωεν τε ετ- 
ἐεπαεά Ρἰαϊΐπ. Ἐπξιπίμίας ἀετῖνες ἴπε αᾱ- 
1εοῖῖνε σπιδὴς Γοπι σπίζω, επἰεπᾶο. Τ1ε 
να]ρατ τεαάῖης, δι ἀσπιδέος, 15 Ρτορετ]γ 
τε]εείεά Ὦγ Ἠεγπο. 

Ἴ6δ. Ἔμπε οἵιν Βιργακίήπι να ἵπ ἴπο 
θεγτ](οτῖες οἳ Ελ. Ῥεε Τ]. Β. 615. Οἵ 
Ώιε οοπδίσασΠῖοἩ, 5εθ οἩ Π. Ε. 700. 

Ἴὅ06. ᾿Αλεισίου κολώνη. Ῥοπις ΞΙΡΡΟΘΕ 
Ὠιαί 118 ννας α ΠΠ] πεαν ἄῑείωπι (Ἡ. Β. 

617): Ῥαέ Β3Ρο απᾶ οἴ]ετς πια]κο 1έ (ια 
τοπ οἳ «4ῑῑδίμς, 5οπ οἱ Φοΐΐζμς απᾶ οπθ 
οἱ {πε βιΠ(οτ5 οἱ Πἱμροᾶαπιία. 

Ἴ60. θεῶν Δι, Νέστορί τ) ἀνδρῶν. Ῥορε 
οΏδευνες α ςἰππ]]ατΙέγ Ῥείσεεη {15 ραξξασθ 
απᾶ οπθ Ιπ {πο ΟΙά Τεδίαπιεπί: 1 0Ἠνοή. 
αχὶκ. 20. ΙΙΧΧ. καὶ κάµψαντες τὰ γό- 
νατα προσεκύνησαν Κυρίῳφ, καὶ τῷ βασι- 
λεῖ. Ἠεντε, Ἠονενετ, Ιέ 15 ενΙάεπί, ἐαῦ 
{ποασῃ πε σεξίατε Ίνας βἰππῖ]ατ, {ο νοτ- 
ΡΗΙΡρ νας ἀϊπετεπέ; Ῥεῖης Ιπ ἴπε οπε 0,58 
γεἰϊφίοις, ἵη {πε οὔ]ιεν οτί. Τπ τεραγὰ {ο 
ἈΝερίου, πο ἀῑξαποίῖοη οἳ ἐπῖς Ἱῑπὰ 15 τε- 
αα]τεά. 

761. ὣς ἔον. ἈῬε]ο]. τοιοῦτος ἦν ἐγώ. 
ΤΠε εοπαἀΙξῖοπα] εἴποτ' ἔην γε, 15 τοῦ ΠΙΟΥΘ 
Ἰπε]Ησιρ]ε Ἠετα απ ἵπ Ἡ. 5. 180. 
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π -- . - α) / μήν / 5”! 
Οἷος τῆς αρετης απονήσεται' ἡ τε µιν οἵω 

Πολλὰ µετακλαύσεσθαι, ἐπεί κ᾿ ἀπὸ λαὸς ὄληται. 

ὮὮ πέπον, ἦ μέν σοί γε Μενοίτιος ὧὦδ ἐπέτελλεν 
ματι τῷ, ὅτε σ᾿ ἐκ Φθίης ᾿᾽Αγαμέμνονι πέµπε.--- 765 

Νάῶϊ δέ τ’ ἔνδον ἐόντες, ἐγὼ καὶ δῖος ᾿Οδυσσεὺς, 
/ 4λ᾽ 3 / 3 να « ο) νν λλ . 

Πάντα μᾶλ ἐν µεγάροις ἠκούομεν, ὡς ἐπέτελλε 

ΠηλΏος ὃ ἱκόμεσθα δόµους εὖ ναιετάοντας, 

Λαὸν ἀγείροντες κατ ᾿Αχαΐδα πουλυβύτειραν. 
Ἐνθάδ ἔπειθ ἥρωα Μενοίτιον εὕρομεν ἔνδον. 770 

Ἠδέ σε, πὰρ ὃ ᾽Αχιλῆα' γέρων ὃ ἱππηλάτα Πηλεὺς 
- Δ. 

Πίονα µηρία καῖε βοὺς Διᾶ τερπικεραύνῳ 
Αὐλῆς ἐν χόρτῳ' ἔχε δὲ χρύσειον ἄλεισον, 
Σπένδων αἴθοπα οἶνον ἐπ᾽ αἰθομένοις ἱεροῖσι. 
Σφῶϊ μὲν ἀμφὶ βοὺς ἔπετον κρέα, νῶὶ ὃ ἔπειτα 775 

Στῆμεν ἐνὶ προθύροισι’ ταφὼν ὃ’ ἀνόρουσεν ᾽Αχιλλεὺς, 

Ἔς ὃ ἄγε χειρὸς ἑλὼν, κατὰ δ᾽ ἑδριάασθαι ἄνωγε, 

Ἐείνιά τ᾿ εὖ παρέθηκεν, ἅτε ξείνοις θέµις ἐστίν. 

Αὐτὰρ ἐπεὶ τάρπηµεν ἐδητύος ἠδὲ ποτῆτος, 
/ ή Ἠρχον ἐγὼ µύθοιο, κελεύων μμ) ἅμ' ἔπεσθαι. 780 

Σφὼ δὲ µάλ᾽ ἠθέλετον, τὸ ὃ ἄμφω πόλλ᾽ ἐπέτελλον. 
Πηλεὺς μὲν ᾧ παιδὶ γέρων ἐπέτελλ᾽ ᾽Αχιλήϊ, 
Αἰὲν ἀριστεύειν, καὶ ὑπείροχον ἔμμεναι ἄλλων. 
Σοὶ ὃ) αὖθ) ὦδ ἐπέτελλε Μενοίτιος,᾿ Ακτορος υἱός' 

- .] 

Τέκνον ἐμὸν, γενεῇ μὲν ὑπέρτερός ἐστιν ᾽Αχιλλεὺς, 755 

Πρεσβύτερος δὲ σὺ ἐσσί: [ίῃ δ᾽ ὄγε πολλὸν ἀμείνων' 
᾽Αλλ) εὖ οἱ φᾶσθαι πυκινὸν ἔπος, ἠδ ὑποθέσθαι, 

Καί οἱ σημαίνειν' ὃ δὲ πείσεται εἰς ἀγαθόν περ. 

Ὃς ἐπέτελλ᾽ ὁ γέρων, σὺ δὲ λήθεαι ἀλλ᾽ ἔτι καὶ νῦν 

Ταὔτ᾽ εἴποις ᾽Αχιληϊ δαΐφρονι, αἴ κε πίθηται. 790 

Τίς ὃ’ οἵ δ,, εἴ κν οἱ, σὺν δαίµονι, θυμὸν ὀρίναις 
ι, 

Παρειπών; ἀγαθὴ δὲ παραίφασίς ἐστιν ἑταίρου. 2 η 

765. οιος τῆς ἀρετῆς ἀπονήσεται. ΤΥ Πϊ 
επε[έ Ἰήπιβε]/ αἴοπε ὂψ ὶς φαἴοιιγ. 

Ἴ66. νῶϊ δὲ κ.τ.λ. Τ]18 τε]α{ῖοπ, {ο ν. 
784, 5 ραγεπ{]μείβίσα]. 

775. αὐλῆς ἐν χόρτῳ. Τ1ε ποιπ χόρτος 
Ῥτορετ]γ βἰσπι]ος σγα58, Ἰεχδαφε; 9ο ἴαί 
αὐλῆς χόρτος πΙαΥ Ῥο ἴακει ΒΙΠΙΡΙΥ 45 α 
Ρεπ{ρ]γαθὶς {ου αὐλή. Όοπιρατο Π. Ω. 640: 
απᾶ 5εο Βο]μπεῖα. Ἰμεχ. ἵπ ν. Οίποτβ Ιπίθγ- 
Ῥγεί χόρτος οἳ 4 Ίουν ννα]] ταῖςοᾶ ἵπ {γοπῦ 
ΟΓ {1ο σουτί-γατᾶ. ε]ο]. ἐν τῷ περιφράγ- 
µατι τῆς αὐλῆς' χόρτοι δὲ οἱ τρόχαλοι. 
Ἐίφτι. Μ. Ίπ ν. χόρτος:--- χόρτῳ ἀντὶ 
τειχέων ἐχρῶντο. Βεο αἶδο Αἴποι. Ὠεϊρ. 
Υ. 9. Αττίαπ. Ἐκρεά. ΤΙ. 2. Τ]ιο βαοτῖ- 

Πσεβ οἳ ἴ]ο αποϊεηίς νους οΠενεᾶ ἶπ {ἶιο 
ορεη αἶν. ΈΤΠε ἄλεισος νγαδ α τυγοιφ]έ φοῦ- 
16: {ποπα α ργῖοι απᾶ λεῖος, απιοοίἠ. Όοπι- 
Ῥατε ΤΙ. Ω. 499. 

750. ὕμμε. Αολί]ες απά Ῥαΐτοσ]ας. 
Ἴδι. τὼ ὃ ἄμφω. Μεπαβις απᾶ Ῥε- 

Ίεις. 
Ἴδ6. αἰὲν ἀριστεύειν. Ἠερεπίεά ἔγοπα 

ΤΙ. 7. 2056. 
Ἴδ8. εἰς ἀγαθόν περ. ΤΠ γενις Ἱνοπερίΐ 

«μϊάσπι. ἘΕΝΕΡΤΙ. 
792. ἀγαθὴ δὲ κ.τ.λ. (Οἴσονο ἆο Απηϊοϊς. 

19. Εἰωγίπιι ἵπ απιὶοϊία απιῖσογιπι Ὀεπὸ 
επαεπίζωπι οα[εί αιοίογία». ΟΕ ιο οκ- 
ΡΥεβδίοη σὺν δαίµονι, Ἰπ λε Ῥτεσεάϊιπς 

ᾱ α ὁ 
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Εἰ δέ τινα φρεσὶν ἧσι θεοπροπίην ἀλεείνει, 
Καί τινά οἱ πὰρ Ζηνὸς ἐπέφραδε πότνια µήτηρ, 
᾽Αλλά σέπερ προέτω, ἅμα ὃ ἄλλος λαὸς ἐπέσθω 7056 

Μυρμιδόνων, αἲ κέν τι φόως Δαναοῖσι γένπαι. 
Καί τοι τεύχεα καλὰ δότω πόλεμόνδε φέρεσθαι, 
Αἴ κέ σετῳ ἴσκοντες ἀπόσχωνται πολέµοιο 
Τρῶες, ἀναπνεύσωσι ὃ ἀρήϊοι υἷες ᾿Αχαιῶν 

Τειρόµενουῦ ὀλίγη δέ τ᾿ ἀνάπνευσις πολέμοιο. 800 
ε - / 9 -- ΄ ” Σι... - 

Ρεῖα δέ κ ακµητες κεκµηότας ἄνδρας αυτη 
3” Ἀρ Ἄγ - 3’ Ν νὰ 

Ώσαισθε προτὶ ἄστυ νεῶν ἄπο καὶ κλισιάων. 

Ὃς φάτο' τῷ ὃ ἄρα θυμὸν ἐνὶ στήθεσσιν ὄρινε' 

Ρῆ δὲ θέειν παρὰ νῆας ἐπ᾽ Αἰακίδην ᾽Αχιλῆα. 
λ. 

᾽Αλλ) ὅτε δὴ κατὰ νῆας ᾿Οδυσσῆος θείοιο 805 

Ἵξε θέων Πάτροκλος, ἵνα σφ᾽ ἀγορή τε θέμις τε 
"Μην, τῇ δὴ καί σφι θεῶν ἐτετεύχατο [βωμοὶ, 

Ἔνθα οἱ Εὐρύπυλος βε[βληµένος ἀντιβόλησε, 

Διογενὴς Εὐαιμονίδης, κατὰ μηρὸν ὀϊΐστῳ, 
ε 

Σκάζων ἐκ πολέμου’ κατὰ δὲ νότιος ῥέεν ἱδρὼς 810 

Ὥμων καὶ κεφαλῆς, ἀπὸ ὃ ἕλκεος ἀργαλέοιο 

Αἷμα μέλαν κελάρυζε' νόος γε μὲν ἔμπεδος Πεν. 
Τὸν δὲ ἰδὼν ὤκτειρε Μενοιτίου ἄλκιμος υἱὸς, 

Καΐ ῥ ὀλοφυρόμενος ἔπεα πτερόεντα προσηύδα᾽ 
ΣΑ δειλοὶ, Δαναῶν ἡγήτορες ἠδὲ µέδοντες, 8Ιδ 

ὋὪς ἄρ) ἐμέλλετε τῆλε φίλων καὶ πατρίδος αἴης 

”"Ασειν ἐν Τροίῃ ταχέας κύνας ἀργέτι δηµῳ; 
᾽Αλλ) ἄγε µοι τόδε εἰπὲ, Διοτρεφὲς Εὐρύπυλ᾽ ἥρως, 
τ 3 ’ ’ ο τμ. 9 
Η ῥ ἔτιπου σχήσουσι πελώριον Ἐκτορ᾽ ᾿Αχαιοὶ, 

Ἡ ἤδη φβίσονται ὑπ αὐτοῦ δουρὶ δαµέντες; 820 
μα) ψ 

Τὸν δ᾽ αὗτ᾽ Ἐὐρύπυλος πεπνυµένος ἀντίον ηὔδα" 

Οὐκέτι, Διογενὲς Πατρόκλεις, ἄλκαρ ᾿Αχαιῶν 
”/ .] 9 .. ’ / 

Έσσεται, ἀλλ᾽ ἐν νηυσὶ µελαίνῃσι πεσέονται. 
Ἱ, 

Οἱ μὲν γὰρ δὴ πάντες, ὅσοι πάρος ἦσαν ἄριστοι, 
3 / 

Εν νηυσὶ κέαται βε[βλημένοι οὐτάμενοί τε 825 
9 ϱ ’ - -. ον θέ 3” .ρ 

Χερσὶν υπο Τρώων τῶν ὃὲ σθένος ὄρνυται αἰέν. 
. λλ. ” . 9 / 3” ενα, . έλ Ξ 

ΑΛΛ΄ ἐμὲ μὲν σὺ σάωσον, ἄγων ἐπὶ νηα µέλαιναν 
- τν ”’ 9ο» π εν 3 - ὃ - λ 9 

Μηροῦ ὁ ἔκταμ ὀϊστὸν, ἀπ᾿ αὐτοῦ ὃ αἷμα κελαινὸν 

Ἠπο, 5εοθ οἩπ ΤΠ. 1. 49; απά οἳ ἴἶα ναογὮ 
παρειπεῖν, νΊεπος 35ο παραίφασις, 0Ἡ ΠΠ]. 
Α. 66δ. 

800. ὀλίγη δὲ κ.τ.λ. ΊΤΠ9 νετὺ ἔστι 
πηαδί ο 5αρρ]εά. Όοπιρατο ΤΠ. 5. 900. 

806. ἵνα σφ’ ἀγορή τε κ.τ.λ. Πο Βε]ο- 
Παδί 5αγ5 (λαέ λενε Ίνα5 Απ ΟΡεΠ 5Ρᾶ866 ἵπ 
Γτοηί οἳ ἴιε ἄτεςῖδη 5Η1Ρ5, ὅπου αὐτοῖς τά 

τε ώνια ἐπιπράσκετο, καὶ τὰ δικαστήρια 
ἐγίγνετο" ὅπου καὶ τῶν πλευσάντων ἑκάσ- 
Των πατρῴων θεῶν βωμοὶ κατεσκευασμέ- 
νοι ἦσαν. 

812. κελάρυζε. Ῥεε οἩἳ Π. Φ. 261.--γε 
μέν. ενεγίλείες. Ὀεε οἩ ΤΙ. Ε. 516. 

825. ἔν νηυσὶ πεσέονται. θε 0Ἠ 1]. 1. 
294. 



ὉΜΗΡΟΥ ἼΛΙΑΔΟΣ Δ’, 907 

Νίζ’ ὕδατι λιαρῷ. ἐπὶ ὃ ἤπια φάρμακα πάσσε, 

Ἐσθλὰ, τά σε προτὶ φασὶν ᾽Αχιλλῆος δεδιδάχθαι, 850 

Ὃν Χείρων ἐδίδαξε, δικαιότατος Κενταύρων. 

Ἰητροὶ μὲν γὰρ Ποδαλείριος ἠδὲ Μαχάων, 
Τὸν μὲν ἐνὶ κλισίῃσιν ὀΐομαι ἕλκος ἔχοντα, 
Χρηϊζοντα καὶ αὐτὸν ἀμύμονος ἰητῆρος, 

Κεῖσθαυ ὃ ὃ᾽ ἐν πεδίῳ Τρώων μένει ὀξὺν ἄρηα. 8556 

Τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπε Μενοιτίου ἄλκιμος υἱός' 

Πῶς τ᾽ ἄρ᾽ ἔοι τάδε ἔργα; τί ῥέξομεν, Βὐρύπυλ᾽ ἥρως; 
ὌἜρχομαι, ὄφρ᾽ ᾿Αχιλῆϊ δαίφρονι μῦθον ἐνίσπω, 

Ὃν Νέστωρ ἐπέτελλε Γερήνιος, οὖρος ᾿Αχαιῶν' 

᾽Αλλ’ οὐδ ὥς περ σεῖο µεθήσω τειροµένοιο. δ40 

"ΗἩ, καὶ ὑπὸ στέρνοιο λα[ὼν ἄγε ποιμένα λαῶν 
Ἔςς κλισίην' θεράπων δὲ ἰδὼν ὑπέχευε [βοείας. 

Ἔννθα µιν ἐκτανύσας, ἐκ μηροῦ τάµνε µαχαίρῃ 

᾿Οξὺ βέλος περιπευκὲς, ἀπ᾿ αὐτοῦ ὃ αἷμα κελαινὸν 
α. ο - ς 

Νίζ’ ὕδατι λιαρῷ. ἐπὶ δὲ ῥίζαν βάλε πικρὴν, 846 
! ΄ 

Χερσὶ διατρίψας, ὀδυνήφατον, ἥ οἱ ἁπάσας 
ἛῬ 2 ὀδύ . ν αν ελ πμ / δ) ας. 

σχ’ ὀδύνας' τὸ μὲν ἕλκος ἐτέρσετο, παύσατο ὃ αἷμα. 

891. δικαιότατος Κ. Ἐν. ΤΡΙ. Α. 828. 
Εγώ ὃ' ἐν ἀνδρὸς εὐσεβεστάτου τραφεὶς, 
Χείρωνος, ἔμαθον τοὺς τρόπους ἁπλοῖῦς 
ἔχειν. Ό6ε 4ἱ5δο ΟΥΡΗ. Αγς. 971. Χεπ. ο 
γεια, ο. 1. Οἶεπι. Α]εχ. Φίτοπι, 1. Ρ. 906. 
161 τεβρεοί {ο ΟµΙτου΄8 ΚΙ] 1π πιεά]οίπο, 
ΟΟΠΙΡΑΥΕ ΠΠ. Δ. 919. 

882. ἰητροὶ µεν γὰρ κ.τ.λ. 19 ποπῖ- 

πα{ῖνο ἶ5 Ίεγα α5εά αἈΏδο]αθε]γ {ο ἐ]ε ρεπ]- 
.ἶνο, ὮΥ απ΄ απασο]αίποι βΙπΙ]αγ {ο {1ο5δθ 
ποβσεᾶ οἩ 1]. Β. 9585; οὐ {λε γετΏ εἰσὶ ΤΠΙΣΥ 
Ῥε βαυρ]εά α ἵπ Ἡ. Κ. 407. 

857. πῶς τ᾿ ἄρ᾽ ἔοι τάδε ἔργα Θμο εα- 
ἀεπί γε «φιᾷ ἄε [ή [αι ΗΕΣΝΕ. 

845. ἐκτανύσας. ῥΦοῖι]. Ῥαΐγοσ[μφ. 



ΤΗΣ 

ΟΜΗΡΟΥΡ ΙΔΙΑΔΟΣ 
ῬΑαψωδίαβ, ἢ ΓΡΑΜΜΑ, Μ’, 

᾿Ἐπιγραφαί. 

τΤΕΓΚΟΝΑΧΓΑ. 

ἝὌΑβλλως. 

ΜΥ δὲ, µάχη πρὸς τεῖχος' ὁ δ' ἔνθορε φαίδιµος Ἑκτωρ. 

ΤΗΕ ΑΠΕΕΡΟΜΕΝΤ. 

ΤΗΕ ΒΑΤΤΙΕ ΑΤ ΤΗΕ αΒΕΟΙΑΝ ΊΑΙΙ. 

Τμο ἄτεε]β Πανίησ νεεϊγεᾷ Ιπίο ἐΠεῖν επίγοποἨπηπεπ{ς, Ἠεοίου αἰξεπιρί5 {ο {ογος {]ιθτα ; 

Ῥαΐ 16 Ργογίης Ιπιροββίῖρ]α {ο Ῥαςς {1ο ἀῑίοἩ, Ῥο]γάσππας αἀνῖδες {ο φπῖέ ἐ]εῖγ ο]ατῖοί5, 
Ἀπά Ἱηβηασο {με αἰϊίαε]ς οι {οοί (νν. 1---79). Τε Ττο]απς {ο]]ουν Ἠΐ5 οοπηςε], απᾶ, 

Ἠανίης ἀῑνίάεα {εί ΑΡΠΙΥ Ιπίο Άνο Ῥοάἱο5 οἱ {οοέ, Ῥερίη {1ο αβεαυ]έ (80---107). 
Αδῖα5, τε]εσίῖπς {Πο Ῥγοροςα], ἶ5 Ῥεαίεπ Ῥαε]ς συν στεαὲ ]ο5ς (108---194). ΊἼροπ έῑα 

αἶσηα] ο απ εασ]ε ουν α 5εγρεπέ ΙΠ 5 {αἱοΏ5, νο αρροατεὰ οἩ {πε ]6[ί απιά οἱ {πε 

Ἐνο]απς, Ῥο]γάαπιας επάεατοιτς {0 νηλάνανν ἔχεπι ασαῖπ (196-929). Τμ Ἠεοίου 

ΘΡΡΟΡΘΒ, απά «οπΗίπιες {λα αξίας]: 1π νΠΙοἩ, αξίεν ΠΙΩΠΥ αοἰῖοπς, Φατρθάοπ τηα]κε5 

Έπε Πχςί Ῥτεαεῃ 1π έ]νο ννα]] (250--- 999). Τ]ε Τωγεῖαπς Ἡοψενεγ, α{ίεν σγεαέ οχογ{ῖοης, 

Ῥεῖης τερι]δεά, Ἠεσίου, οπδίπς ἃ 5ίοπε οἳ ναδί αἴσο, [οχοε5 ΟΡΕΏ οΠε οἱ {πα σαΐε5. 

απά εΠ{εΥΒ αἲ ἴνε Ἰεαὰ οἳ Ἠ5 {Γ0οΟΡ5, Νο γΙοίογΙοιδΙΥ Ῥασβδιε έμε ἄτεε]κ5 εγεη {ο 
Ώιοῖν 5Π1ρ5 (400---4Τ1). 

/ / 

Ὢσ ὁ μὲν ἐν κλισίῃσι Μενοιτίου ἄλκιμος υἱὸς 

Ἰατ) Εὐρύπυλον βεβλημένον' οἱ δὲ µάχοντο 
- Δ - / Ἱ 

᾿᾽Αργεῖοι καὶ Τρῶες ὁμιλαδὸν, οὐὸ ἄρ᾽ ἔμελλε 
-- Δ - 

ῦάφρος ἔτι σχήσειν Δαναῶν, καὶ τεῖχος ὕπερθεν 
- .] 

Εὐρὺ, τὸ ποιήσαντο νεῶν ὕπερ, ἀμφὶ δὲ τάφρον 5 
”"Ἠλασαν.---οὐδὲ θεοῖσι δόσαν κλειτὰς ἑκατόμββας,---- 

.. . 

ὌὌφρα σφι νηάς τε θοὰς καὶ ληΐδα πολλὴν 
ο . ”/ ερ . - Μο / 

Εντὸς ἔχον ῥύοιτο' θεῶν ὃ) ἀέκητι τέτυκτο 

δ. θεῶν δ' ἀέκητι κ.τ.λ. «Ἠδομ. Ασαπι. φπόπφπαπι Ἰάεγε ῆΠϊεί. ἨῬορθ ΟΏΒΕΓΥΘΒ 
1465. τί γὰρ βροτοῖς ἄνευ Διὸς τελεῖται; ἴῑναί Ηοπιεγ Ἠογο {θασμθς α ἐγιέἩ οοπΠ{ουπι- 
γ]ιτρ. η. ΤΙ. 4092. Εει ! πλῖ ἱπολίε αε αὐ]ε {ο βαστεά Βοτιρίατα. Ῥβα]τα οκχνΙ. Ἱ. 
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᾿᾽Αθανάτων' τὸ καὶ οὔ τι πολὺν χρόνον ἔμπεδον ει 
Ὄφρα μὲν Έκτωρ ζωὸς ἔην, καὶ µήνι ᾿Αχιλλεὺς, 10 

ή 

Καὶ Πριάµοιο ἄνακτος ἀπόρθητος πόλις ἔπλε, 

Τόφρα δὲ καὶ μέγα τεῖχος ᾿Αχαιῶν ἔμπεδον ἦεν' 

Αὐτὰρ ἐπεὶ κατὰ μὲν Τρώων θάνον ὅσσοι ἄριστοι, 

Πολλοὶ ὃ) ᾽Αργείων, οἳ μὲν δάµεν, οἳ δὲ λίποντο, 
Πέρθετο δὲ Πριάµοιο πόλις δεκάτῳ ἐνιαυτῷ, 156 

᾿Αργεῖοι ὃ) ἐν νηυσὶ φίλην ἐς πατρίδ ἔβησαν, 

Δὴ τότε µητιόωντο Ποσείδάων καὶ Απόλλων 

Τεῖχος ἀμαλδῦναι, ποταμῶν μένος εἰσαγάγοντες, 
Ὅσσοι ἀπ᾿ Ιδαίων ὀρέων ἅλαδε προρέουσι, 
“Ῥῆσός θ’, Ἑπτάπορός τε, Κάρησός τε, Ῥοδίος τε, 20 

Γρήνικός τε, καὶ Αἴσηπος, δῖός τε Σκάμανδρος, 

Καὶ Σιμόεις, ὅθι πολλὰ [οάγρια καὶ τρυφάλειαι 
” - 

Κάππεσον ἐν κονίῃσι, καὶ ἡμιθέων γένος ἀνδρῶν. 

Τῶν πάντων ὁμόσε στόματ᾽ ἔτραπε Φοῖβος ᾿Απόλλων, 
᾿Εννῆμαρ ὃ ἐς τεῖχος ἵει ῥόον' ὕε ὃ ἄρα Ζεὺς 

Συνεχὲς, ὄφρα κε θᾷσσον ἁλίπλοα τείχεα θείη. 
ὃ. ἀΑ 8) 2 / ” / { 

Αυτος ὁ Εννοσίγαιος ἔχων χείρεσσι τρίαιναν 
ς - 

Ηγεῖτ” ἐκ ὃ ἄρα πάντα θεµείλια κύµασι πέµπε 
Φιτρῶν καὶ λάων, τὰ θέσαν µογέοντες ᾿Αχαιοὶ, 

- ες ιά 

Λεῖα ὃ) ἐποίησε παρ᾽ ἀγάῤῥοον Ἑλλήσποντον' 80 

Αὖὗτις ὃ) ἠϊόνα μεγάλην ψΨαμάθοισι κάλυψε, 

Τεῖχος ἀμαλδύνας' ποταμοὺς ὃ ἔτρεψε νέεσθαι 

Καῤῥόον, ἧπερ πρόσθεν ἵεν καλλίῤῥοον ὕδωρ. 

ὋὪς ἄρ᾽ ἔμελλον ὄπισθε Ποσειδάων καὶ ᾿Απόλλων 

Θησέµεναι' τότε ὃ ἀμφὶ µάχη τ᾽ ἐνοπή τε δεδῄει 

Τεῖχος ἐύδμητον, κανάχιζε δὲ δούρατα πύργων 

ΤΕΧΧ. ᾿Εὰν μὴ Κύριος οἰκοδομήσῃ οἶκον, 
εἰς µάτην ἐκοπίασαν οἱ οἰκοδομοῦντες. 
Αοίβ ν. 98. ἐὰν ᾖ ἐξ ἀνθρώπων ἡ βουλὴ 
αὕτη ἢ τὸ ἔργον τοῦτο, καταλυθήσεται. 
ΟΓ εμε γνονὰ αξκητι, 8εε οἩ Τ. Λ. 666. 

17. δὴ τότε µητιόωντο κ.τ.λ. Οἱ ἴἶιο 
ΣΘΑΡΟΠ {ο Ιπίτοάπασϊης (μ]5 ερίδοἆς, τθβρεςί- 
Ἰπσ (με ἀεδίγασίῖοη οἳ 05 γνα]], 566 οἩ Ἡ]. 
Η. 411. 

18. ποταμῶν μένος εἰσαγάγοντες, κ.τ.λ. 
ΟΌοππιρατε (επ. νΙ. 11. 19. 

33. βοάγρια. λεάς οοτογοά το] διζῖ- 
ες. Ῥο]ιο]. τὰ τῶν βοῶν ἀγρεύματα, 
τουτέστι, τὰς ἐκ βυρσῶν κατεσκευασμέ- 
νας ἀσπίδας. Ῥεο ου Π. 5. 609. Ὑἱς. 
Απ. Ι. 104. πὐὶ ἰοί ἰηιοὶς οογρερία εδ 
μπαίς οιία οἴγιπι, Φφαἰεακφιο, εἴ Τοπία 
ϱοτρογα τοἰτή. ΤΠ ηαππε οἱ πιοδί οἳ 
Ώιο τῖνετβ 1π {πο Ῥτεσεάίηπςσ ϱΠΙΠΙΕΤΑΔΙΟΠ 
88 {ο Ὦε πιεῦ να 1π πο οίπεν απ{Πος. 

Φεο ΦΑΡ. Χ]ΠΙ. Ρ. 898. Ῥ]Ηπ. Ἡ. Ν. 
Υ. 90. 

295. κάππεσον ἔν κονίῃσι. 
ἴλιο ῥαπ]ςς οἱ ἴ]ιε ἱηποῖς. 

26. ἁλίπλοα. ΟΘΟωῖῦις αφια ερεγιδα 
εγαί: αφιηῖ πιεγρα, οὐγμία. ἩἨ ΕΥΝΕ. 

28. κύµασι ἐξέπεμπε. Έοχ εἰς κύματα, 
ὑπίο {ιο κεα. θε ον Ἡ. Κ. 991. Τ]ε βαπ1θ 
οοηδίγαο(ΊοἩ 16 αἱδυ αδεᾷ Ὦγ ο Τατ 
Ροεί. τρ. «Ἐπ. Χ. 685. Γμαῖδις αη 
2αοἷαέ πιεαἰῖε; ΤΟΥ ὑπ Πμοίι. ΧΠ. 956. Γγο- 
{εοῖέ Πτίο ργαάαπι; 101, ἐπ Πτι.  Ν1ι 
{ο Ῥαδρδασε Ιἰδε][, οοπιραχε Ὑ]πς. Απ. ΤΙ. 
608. Νερίππις Πιιγος, πιαφποφιιο επιοία ἐγῖ- 
αεπίῖ Επαάαπιεπία φαΐ, {οίαπιφιιε α εεα ἴδια 
αγδοιι [γή 

36. δούρατα πύργων. Τ]ιε Ρ]απ] οἱ λε 
ἴοιέγε; 35 δοῦρα νεῶν, ἵπ Ἡ. Β. 195. 
Όοπιρατο Ίπία νν. 1562. 959. Ἡ. 1. 669. 
π. 105. : 

Τμαί 18, ο 
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Ῥαλλόμεν" ᾿Αργεῖοι δὲ, Διὸς µάστιγι δαµέντες. 
9 ὧ . 

Νηυσὶν ἐπὶ γλαφυρῇσιν ἐελμένοι ἰσχανόωντο, 
5 

ο τος δειδιότες, κρατερὸν μήστωρα φόβοιο" 
Αὐτὰρ ὃ ὄγ ” ὡς τὸ πρόσθεν, ἐ ἐμάρνατο ἶσος ἀέλλῃ. 40 
Ὡς ὃ) ὅταν ἔν τε κύνεσσι καὶ ἀνδράσι ---- 
Κάπριος ἠὲ λέων στρέφεται, σθένεϊ Ολα νων- 

Δ 

Οἳ Σέτε πυργηδὸν σφέας αὐτοὺς ἀρτύναντες 
2 ’ [ο] αν 3 / Δ 

Αντίοι ἵστανται, καὶ ἀκοντίζουσι θαμειὰς 
α] Ν . --.. -- α) ” ή - 

Αἰχμὰς ἐκ χειρῶν' τοῦ ὃ) οὕποτε κυδάλιµον κῆρ 45 
2 - Ν - 2 

Ταρβεῖ, οὐδὲ φο[βεῖται' ἀγηνορίη δέ µιν ἕκτα" 
Ταρφέα τε στρέφεται, στίχας ἀνδρῶν πειρητίζων., 

ιο -- - 

Όππη τ) ἰθύσῃ, τῇ τ᾽ εἴκουσι στίχες ἀνδρῶν" 
ΝΑ ο α) .] 

ὋὩς Έκτωρ ἀν᾽ ὅμιλον ἰὼν εἱλίσσεθ', ἑταίρους 
/ 

Τάφρον ἐποτρύνων διαβαινέµεν' οὐδέ οἱ ἵπποι 50 
Τόλμων ὠκύποδες, µάλα δὲ χρεµέτιζον ἔπ᾽ ἄκρῳ 

Χείλει ἐφεσταότες' ἀπὸ γὰρ δειδίσσετο τάφρος 
2 --.ν ο εν ὡν ως , Δ » -- 

Ευρεῖ . ουτ αρ ὑπερθορέειν σχεδὸν, ουτε περησαι 

ς ..ρ . Ν λ / Ν΄ σε 

Ρηϊδίη' κρημνοὶ γὰρ ἐπηρεφέες περὶ πᾶσαν 

ἜἜστασαν ἀμφοτέρωθεν, ὕπερθεν δὲ σκολόπεσσιν 55 
2 σσ, ) / 9 ϱ/ ” . - 

Οξέσιν ηρηρει, τους ἕστασαν υἱἷες Αγαιὼν 

Πυκνοὺς καὶ μεγάλους, δηίων ἀνδρῶν ἀλεωρήν. 
Τµ θ) ας ε/ ε/’ ο ἐύτ ο ’ 

ν ου κεν ρεα ιππος ευ ροχον αθµα τιταινων 

Ἐσβαίη' πεζοὶ δὲ µενοίνεον. εἰ τελέουσι. 
ο - / - 

Δὴ τότε Πουλυδάµας θρασὺν Ἑκτορα εἶπε παραστάς" 60 

"Ἔκτορ τ’. ἤὸὃ ἄλλοι Ταώων ἀγοὶ ἠὸ ἐπικούρων 2 5 γ Ἰ ξ ] 

᾿Αφραδέως διὰ τάφρον ἐλαύνομεν ὠκέας ἵππους. 
” 

«07. Διὸς μάστιγι δαμέντες. ὈῬο]ιο]. ΥΠ. 
τῇ Διὸς γνώμφ τὰς ψυχὰς κεκακωμένοι" 
Διὸς δὲ μάστιξ ὁ κεραυνός. Πο ποπ 
µάστιξ, 48 αΡρ]εά {ο Ὅνο Ροἆ», ἀερισπαίες 
ἔλιε {εγγογ ανλ]οῖι {ευ ἱπβρίτε ἵπ Ειοῖς απ- 
6εΥ; α5 αρῖίεν ὮΥ 5 (παπάεγ. Όοπιρατα 
«πολ. ΤΠερ. 604: απά {ο πε Ιηδίαποος 
Έχετε οἴξεᾶ, Ῥεπί. γ. Ρ. 49. αάά ἴἶνε {ο]- 
Ἰομ]ηπσ: {βε]. Ῥτοπι. 719. µάστιγι θείᾳ 
γῆν πρὸ γῆς ἐλαύνομαι. Ασατῃ. 095. µάσ- 
τιγι, τὴν Άρης Φιλεῖ. Βορ]ν, ΤΕ ραφι. αρ. 
Μίοβὄώαπε, Τί ΟΧΤΠΙ. ὅταν δὲ δαίµων Μάσ- 
τιγ ἐρείσφ. Ἐπτῖρ. Ἠμες. 96. Πανὸς Τρο- 
µερᾷ Μάστιγι. Ῥϊπα. Ῥγῆοι. ΤΥ. 990. µάσ- 
τιγι Πειθοῦς. Ἠον. 0Ο. ΤΙ. 96. 11. ει ὴ1πιὶ 
Παφε[ίο Ταπσε Ο]ζοξπ φεπιεῖ αγγοβαπίειπ. Α. 
αἰπιῖ]αν πηοάε οἳ εχρτεδείοη 15 ποῖ 1Π{Γ6- 
απεπέ ἵπ ἴπο Βαστεᾶ Ἠνήήηςσς. Ο0οπιρατα 
2 Β4ΠΙ. νΠ. 14. «1ο Ικ. 94. Ῥεα]πι Ἰχχχῖκ. 
99. Ταππεήῦ{. ΠΠ. 15 απ 5εε Τιοννέ1. ἂε Ῥο6β. 
Ἠερτ. Ρ. 167. 

4]. ὧυ ὃ' ὕταν κ.τ.λ. Ὑιρ. π. ΙΧ. 
δ5Ι. σέ Ίστα, φµαᾶ, ἄεηπδι φεπαπέπι δερία 
οοΡοµ, (οπίγα ἑεία Γγ1έ, δέδεφτιε Ίνα πεκοῖα 

πιογί Γπ]ίοῦί, εὖ φαζζι «αργα οεπαδιῖα εγίιτ: 
Παιᾶ αἰίεν ὧο. ΤΠο ροῖπί οἱ ἴἶε οοπι- 
ΡαΤί5οΠ 15 εοπίαϊπεᾶ Τη {με νεγὮ στρέφεται, 
ΝΠΙε] 15 τερεαίεᾷ ἵπ ν. 47, απᾶ ἀεποίεβΒ 
Έλα τηαππον ἵπ νο α Ῥεαμςί οοπ ππα]]γ 
{αγπς προῃ 5 αβδαΙ]απί5, α5 Πε ]οο]κ5 ατοιπά 
{ο απ ορεηῖησ Ὦγ υνηῖο] Ίνα ΠηΑΥ 650.Ρ6. 
Φο Ὠεπιείτίας Ῥμα]εγεις, 8 8. Ὥσπερ τὰ 
θηρία συστρέψαντα ἑαυτὰ μάχεται, τοι- 
αύτη τις ἂν εἴη συστροφὴ καὶ λόγου, κα- 
θάπερ ἐσπειραμένου πρὸς δεινότητα. Τε 
βΠοι]ά ε οῬδετνεά ἰλΠαῦ στρέφεται (ν. 49) 
Ἰς {πε οἱά οσα οἱ ἴπε εαῬ]αποίῖνες 10Υ 
ὅταν, οοηβεγισίθᾶ νηθ απ Ιπάϊσα[Ίνο, ἵ5 οἳ 
ΥεΥΥ ταγο ο6σΙχτεΠςθΘ. ὧεθ ο ΤΠ]. Α. 62. 

54. κρημνοὶ ἐπηρεφέες. Οτετλαπφϊπρ τίάφες. 
Φο Ο4. κ. 191. ἐπηρεφέας πέτρας. 

69. µενοίνεον. εἰ τελέουσι. «Ώοιδεῖ ]ε- 
{ον ιεή οοιίά αοοοπερίε]ι ἵ. Όοπιρατε ΠΠ. 
Ν. πο. 

60. "Έκτορα εἶπε. Ῥαρατπά. πρός. Τ1θ 
ΕαπΠε οοπβίτιςί]οΠ οἱ {με νετῦ εἰπεῖν 19 {Τε- 
ααεπέ 1π Ἠοπιεν. Όοπιραγε πίτα, γ. 910. 
Ν. 725. Ῥ. 95/7. 904. 051. απᾶ εἰδεννπετο. 

ο οομμίι-. 

τἍ ἾἽὂωμμ 



ὉΜΗΡΟΥ ἸΛΙΑΔΟΣ Μ’. 961 

"Ἡ δὲ µάλ᾽ ἀργαλέη περάαν’ σκόλοπες γὰρ ἐν αὐτῇ 
.) ’ ς - ν δ » Ν - Α -- Οξέες ἑστᾶσι, προτὶ ὃ αὐτοὺς τεῖχος ᾿Αχαιῶν, 

3 [ή 

Ἔνθ' οὕπως ἐστὶ κατα[ήµεναι, οὐδὲ µάχεσθαι 65 

Ἱππεῦσι' στεῖνος γὰρ, ὅθι τρώσεσθαι ὀἵω. 
Εἰ μὲν γὰρ δὴ πάγχυ κακὰ φρονέων ἀλαπάζει 
Ζεὺς ὑψιβρεμέτης, Τρώεσσι δὲ βούλετ) ἀρήγειν, 
Ἡ τ’ ἂν ἔγωγ᾽ ἐθέλοιμι καὶ αὐτίκα τοῦτο γενέσθαι, 

.) 1 

Νωνύμνους ἀπολέσθαι ἀπ ὌΑργεος ἐνθάδ' ᾿Αχαιούς' 70 

Εἰ δέ χ᾿ ὑποστρέψωσι, παλίωξις ἓὲ γένηται 
᾽ ο. . / ] / » οφ Εκ νηῶν, καὶ τάφρῳ ἐνιπλήξωμεν ὀρυκτῇ» 

"οἱ ος » ὁ. ὸ 2/ λ λ / θ Οὐκέτ ἔπειτ᾽ ὀΐίω οὐδ ἄγγελον απονέεσθαι 
”Αψοῤῥον προτὶ ἄστυ, ἑλιχθέντων ὑπ ᾿Αχαιῶν. 

/ 

᾽Αλλ) ἄγεθ', ὡς ἂν ἐγὼ εἴπω, πειθώµεθα πάντες" 7ε 

Ἴππους μὲν θεράποντες ἐρυκόντων ἐπὶ τάφρῳ, 

Αὐτοὶ δὲ πρυλέες σὺν τεύχεσι θωρηχθέντες 

Ἔκτορι πάντες ἐπώμεθ ἀολλέες' αὐτὰρ ᾿Αχαιοὶ 
τη - 

Οὐ µενέουσ’, εἰ δή σφιν ὀλέθρου πείρατ᾽ ἐφῆπται. µ 5 

ὋὪς φάτο Πουλυδάµας, ἄδε ὃ Έκτορι μῦθος ἀπήμων. δ0 

Αὐτίκα ὃ ἐξ ὀχέων σὺν τεύχεσιν ἆλτο χαμᾶζε' 
Οὐδὲ μὲν ἄλλοι Τρῶες ἐφ᾽ ἵππων ἠγερέθοντο, 

ο 

᾽Αλλ) ἀπὸ πάντες ὄρουσαν, ἐπεὶ ἴδον Έκτορα δἵον. 
τι ” ν ”! ο κοιν λλ 6! ν 

νιοχῳ μεν επειτα σῳ ΕΠΕΤΕ εν ἕκαστος, 

ο τ Δ , .) / πω ὸ «9 , ὃν 
ἵππους εὖ κατᾶ κόσμον ἐρυκέμεν αὖθ' ἐπὶ ταφρῳ 85 
ιν δὲ ὃ ’ / . Λ ε) / 

Οἳ ὁὲ ὁιαστάντες, σφέας αυτοὺς αρτύναντες, 
. Α 

Πένταχα κοσµηθέντες ἅμ᾽ ἡγεμόνεσσιν ἔποντο. 
Ν ο / 

Οἳ μὲν ἅμ᾽ Ἔκτορ ἴσαν καὶ ἀμύμονι Πουλυδάµαντι, 
οἳ λ - Ν ο 3”! / δὲ άλ 

ι πλειστοι και αριστοι ἔσαν, µέμασαν ο µαλιστα 

Τεῖχος ῥηξάμενοι κοίλῃς ἐπὶ νηυσὶ µάχεσθαι' 

Καΐ σφιν Κεβριόνης τρίτος εἴπετο' παρ ὃ 
90 

.» 3 » 
ἄρ ὀχεσφιν 

"λλλον, Κε[ριόναο χερείονα, κάλλιπεν "Ἑκτωρ. 
Τῶν ὃ) ἱτέρων Πάρις ἦρχε, καὶ Αλκάθοος, καὶ Αγήνωρ' 

Τῶν δὲ τρίτων ἛἜλενος καὶ Δηΐφο[δος θεοειδὴς, 

ΎΤε δύω Πριάµοιο, τρίτος ὃ ἦν "Ασιος ἥρως, ο] 

”"Ασιος Ὑρτακίδης, ὃν ᾿Αρίσ[ηθεν φέρον ἵπποι 
Αἴθωνες, μεγάλοι, ποταμοῦ ἄπο Σελλήεντος. 

66. στεῖνος γὰρ, ὅθι κ.τ.λ. Γον ἴ]ια 
α5ραφε, 5οἳ]. οἩ ἴ]α Γαγί]νευ διάο οἳ ἴῑε 
ἀῑίσ], {8 παγγοιο; πολεγεῖη [ επρεσί ἐ]ιαί ση, 
1.6. {πο οΠατ]οί5, αο){ ὂε επάαπφεγεᾶ. Τε 
ῬατίϊοΙο γὰρ, ἵηπ ἴπο {ο]]ονίπσ Ἰπο, 15 εἷ- 
Ἡρας, απά {1ο αγσαππεη{ 86επ]5 {ο τή (Πας: 
1 οαη ἴ]ο αἰίοπιρί ἶς Ἱαραγᾶοιε, ΓοΥ «Γαρίογ 
πια ἱπαεεὰ αφεὶςί ἴ]ιο Ίγο]απς, ἔτι το]ῖο]ι οαφε Ι 
φοιζ τοἰε]ν ἐ]ιαέ ἐ]ιε ἄεεα ιυεγε ἄοπε ἱπππε- 
αἴεῖψ, απᾶ ο (γεείια ἀοθίγογοά: δέ { ἴ]ιο 

αλοι]ᾷ {πχ ἹίΡοπ 16, ποῦ α πιαη αοι[ᾶ ὃε ἴε[ι 
{ο {εἰ{ ἴ]ιε {α[ο. 

67. ἁλαπάζει. Φαῖ]. «4 ο]ίνος. 
09. τοῦτο. Βοι]. τὸ ἐλαύνειν ἵππους διὰ 

τάφρον. ἈΒείογο ἀπολέσθαι, ἵπ {α πεχί 
οἶαιβο, ὥστε παιδί Ὀο 5αρρ]1εά, 

ΤΙ. παλίωξις. Ῥελμο]. παλινδίωξις οὕτω 
γὰρ καλεῖται ἡ τῶν διωκόντων φυγή. 

79. ὀλέθρου πείρατ’ ἐφῆπται. 3Ἀεο 0Ἠ 
1. Β. 15. 7. 110. 
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- δὲ ’ 5 1. Λ.. ὁὸ ’ 
Τῶν ὃε τετάρτων ἤρχεν ἐς πάϊς Αγχίσαο, 

.σ σσ 3 τ Αἰνείας' ἅμα τῴγε δύω ᾿Αντήνορος υἷε, 
᾿᾽Αρχέλοχός τ’, ̓ Ακάμας τε, µάχης εὖ εἰδότε πάσης. 100 

Σαρπηδὼν ὃ᾽ ἡγήσατ᾽ ἀγακλειτῶν ἐπικούρων., 
Πρὸς ὃ’ ἕλετο Γλαῦκον καὶ ἀρήϊον ᾿Αστεροπαῖον' 
Οἳ γάρ οἱ εἴσαντο διακριδὸν εἶναι ἄριστοι 

ο ο σμο στι α πο ας ν νι , Τῶν ἄλλων µετά γ αὐτόν' ὃ ὃ ἔπρεπε καὶ διὰ πάντων. 
Οἳ ὃ) ἐπεὶ ἀλλήλους ἄραρον τυκτῇσι [9όεσσι, 105 

Ῥάν ῥ' ἰθὺς Δαναῶν λελιημένοι οὐδέ τ ἔφαντο 

Σχήσεσθ, ἀλλ᾽ ἐν νηυσὶ µελαίνῃσι πεσέεσθαι. 

Ἔνθ) ἄλλοι Τρῶες τηλέκλητοί τ’ ἐπίκουροι 

Βουλῇ Πουλυδάµαντος ἀμωμήτοιο πίθοντο" 

᾽Αλλ) οὐχ Ὑρτακίδης ἔθελ᾽ ΄Ασιος, ὄρχαμος ἀνδρῶν, 10 

Αὖθι λιπεῖν ἵππους τε καὶ ἡνίοχον θεράποντα, 

Αλλὰ σὺν αὐτοῖσι πέλασε νήῄεσσι θοῇσι, 

Νήπιος' οὐδ ἄρ᾽ ἔμελλε, κακὰς ὑπὸ Κῆρας ἀλύξας, 
ιό, ον ./ ] , ΔΝ -- 

Ίπποισι καὶ ὄχεσφιν ἀγαλλόμενος, παρὰ νηῶν 
] 2 

ΑΨ ἀπονοστήσειν προτὶ Ἴλιον ἠνεμόεσσαν' 115 

Πρόσθεν γάρ µιν Μοῖρα δυσώνυµος ἀμφεκάλυψεν 
᾿Εγχεὶ Ἰδομενῆος ἀγαυοῦ Δευκαλίδαο. 

”’ 9 -- ο ν -- . 9 
Έϊσατο γαρ νηῶν ἐπ᾽ ἀριστερὰ, τῇ περ ᾿Αχαιοὶ 
2 Ὀρ ’ ν ο) . . 
Εκ πεοίου' νίσσοντο συν Ιπποισι καὶ θχεσφι 

- ιά 

Τῇ ρ’ ἵππους τε καὶ ἅρμα διήλασεν, οὐδὲ πύλῃσιν 120 
οι / , 5 9 ) -- 

Εὖρ᾽ ἐπικεκλιμένας σανίδας καὶ μακρὸν ὀχῆα, 
.) ο. , .”/ Σ / ”! .ς / 

Αλλ’ ἀναπεπταμένας ἔχον ἀνέρες, εἴ τιν ἑταίρων 
.) Ν - 

Εκ πολέμου φεύγοντα σαώσειαν μετὰ νῇας. 
τη {. 1θὶ ’ εν ε.α ”/’ . 9 8) 5 4 σ ο 

η ρ ιθὺς φρονέων ἵππους ἔχε' τοὶ ὃ ἅμ ἔποντ 
᾿Οξέα κεκλήγοντες" ἔφαντο γὰρ οὐκέτ) ᾿Αχαιοὺς 1256 

Σχήσεσθ᾽, ἀλλ᾽ ἐν νηυσὶ µελαίνῃσι πεσέεσθαι, 
ον . 

Νήπιοι ἐν δὲ πύλῃσι δύ᾽ ἀνέρας εὗρον ἀρίστους, 

Ὑἷας ὑπερθύμους Λαπιθάων αἰχμητάων' 

104. ἔπρεπε διὰ πάντων. Ἐον διέπρεπε 
πάντων, 1.6. διαπρεπέστατος ἦν. Υειββ 
Ψ]]ο] «ΟΠΝΕΥ (ο Ιάεα οἱ α οοπρατίΒοη ατα 
ηβια]]ν εοπδίγασίοά νὰ α σεπ]Ἴνε, θρ 
Μαι. ατ. αγ. ξ 996. 

106. οὐδέ τ᾿ ἔφαντο κ.τ.λ. 6ο οἩ ΤΙ. 1. 
254. 

119. οὐδ' ἄρ ἔμελλε κ.τ.λ. Αρῖας {α]]ς 
ὮΥ πε Παπά οἱ Ιάοπιεπεις, ἵπ ΠΠ. Ν. 984. 

117. Δενκαλίδαο. Όεο ο ΤΙ. Δ. 488. 
118. εἴσατο. ΤΗ18 ἶ5 Ἱεγο {ἶιο Άγςί αοτῖσε 

πη]άᾶ]ε οἳ εἷμι, ἴο σο. 
127. ἐν δὲ πύλῃσι δύ ἀνέρας κ.τ.λ. 

Τ]εβε νο Ἠεχοες ατα {1ο Ργοίοίγρος ο 
Ῥαπάφγας απά Εϊήας Ἱπ Ὑπς. {π. ΤΧ. 
675. Μαοτοῦδ. βαΐίανη. ὓ. 11. ἀγαοὶ πι] έες 

Ῥο]γραίες εἰ Ἰμεοηίεις εἰαπί ῃγο Ῥογίϊς, εἰ 
ἠπιπιοῦϊ[ες 4είπι αἀτεπίεπίεπι ᾖοδεηι, οε[ιέ 
ᾖπα αχύογεε, ορρεγίωπίέατ. «Πασίεπις εδ 
ἄτασα ἀεξογίρίίο. εγίπι  ἱγφίαπα Ἑτπαπ 
εἰ Ῥαπάαταπα ρογίαπι α[έγο γεοίμᾶεγε Το 
οὐίαίωγος ᾖιοβῖ, φιοᾷ εν τοία φιώγεναί, ιΐ 
60ΠΊΡΟΒ οαδίγογαπι Ἰεγεί, εγ ]ιοο Γαζαγις ἴτι 
ἠοβῖωπο ροείαίε. «Εί φεπιῖπο Ίεγοεν πιοᾶο 
{ατγες τοσαΐ, πιοᾷο αἀερογὶριέ ἴμοε ογἱκίαγαπι 
6ΟΥΊ9605. Ίεο ατδογιπε, μέ ἴῑζε, εἰπιιζ μιά ἵπεπι 
Ῥταεγιπἰεέ; κε αθεγίας εαπι Ῥριο]ιγίιδφιε 
αεδογέρεῦζ. 

128. Λαπιθάων. Ῥεο Ὠ]οά. Μο. ΤΥ. 69. 
Ῥο]λο]. ΑΡο]]. Ἠλοά. 1.41. Ἠεγπε αἆ Αρο]]. 
ΒΙΡΙ. Ρ. 276. 
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Τὸν μὲν, Πειριθόου υἷα, κρατερὸν Πολυποίτην, 
Τὸν δὲ, Λεοντῖα, [βροτολοιγῷ ἶσον ᾿ Αρπῖ. 190 

Τὼ μὲν ἄρα προπάροιθε πυλάων ὑψηλάων 
ι, ς 6 Ἅ. ”/ ς / Έστασαν, ὡς ὅτετε δρύες οὔρεσιν ὑψικάρηνου, 
Αἴτ᾽ ἄνεμον µίµνουσι καὶ ὑετὸν ἤματα πάντα, 
“Ῥίζησι µεγάλησι ὃ «έεσσ ἀραρυῖαι ησι µεγάλῃσι διηνεκέεσσ᾽ αραρυῖαι 
ὋὪς ἄρα τὼ, χείρεσσι πεποιθότες ἠδὲ [ίμφι, 1956 

Μίμνον ἐπερχόμενον µέγαν "Ασιον, οὐδὲ φέβοντο. 
οἳ η) Ι1θὺ κ - ἐὐδ ’ ./ 

ὃ δ᾽ ἰθὺς πρὸς τεῖχος ἐύδμητον, βόας αὔας 
5 ου} 3) / 3.’ / . - 

Υψόσ᾽ ἀνασχόμενοι, ἔκιον µεγάλῳ ἀλαλητ 2 φ 
”/ ας Αύ . ὁ} ΔΝ 9 3) / 

Ασιον ἀμφὶ ἄνακτα. καὶ Ιαμενὸν, καὶ ᾿ΟὈρέστην µ ο) 9 9 
’ ά / ᾿Ασιάδην τ) ᾿Αδάµαντα, Θόωνά τε, Οἰνόμαόν τε. 140 

ΝΑ .. Μ 

Οἳ δ᾽ ἦτοι εἴως μὲν ἐὐκνήμιδας ᾽Αχαιοὺς 
»” ”! », 2 , ιν ο πι 

Όρνυον, ἔνδον ἐόντες, ἀμύνεσθαι περὶ νηῶν 
Αὐτὰρ ἐπειδὴ τεῖχος ἐπεσσυμένους ἐνόησαν 

Τρῶας, ἀτὰρ Δαναῶν γένετο ἰαχή τε φόβος τεν 
Ἐκ δὲ τὼ ἀϊἴξαντε πυλάων πρόσθε µαχέσθην, 145 
. / / 3 / / 3 3 Αγροτέροισι σύεσσιν ἐοικότε, τώ τ᾽ ἓν ὄρεσσιν 
2 - - ΔΝ Ανδρῶν ἠδὲ κυνῶν δέχαται κολοσυρτὸν ἰόντα, 

}.{ / Δοχμώ τ’ ἀΐσσοντε περὶ σφίσιν ἄγνυτον ὕλην, 
/ 

Πρυμνὴν ἐκτάμνοντες' ὑπαὶ δέ τε κόµπος ὀδόντων 

Γίγνεται, εἰσόκε τίς τε [βαλὼν ἐκ θυμὸν ἕληται' 150 

Ὃς τῶν κόµπει χαλκὸς ἐπὶ στήθεσσι φαεινὸς 
” / ’ Δ - ε) / 

Αντην [βαλλομένων' µάλα γὰρ κρατερῶς ἐμάχοντο, 

Λαοῖσι καθύπερθε πεποιθότες ἠδὲ β{ηφιν. 

Οἳ δ) ἄρα χερμαδίοισιν ἐὐδμήτων ἀπὸ πύργων 
- - / 

Ῥάλλον, ἀμυνόμενοι σφῶν τ᾽ αὐτῶν, καὶ κλισιάων, 165 
- / ! 

Νηῶν τ᾿ ὠκυπόρων' νιφάδες ὃ) ὡς πίπτον ἔραξε, 
ο . 3 ον , ΄ γρ 

Ας τ᾽ ἄνεμος ζαὴς, νέφεα σκιόεντα δονῄσας», 
Ἶ κ / δα Ν ’ ο Ταρφειὰς κατέχευεν ἐπὶ χθονὶ πουλυβροτείρῃ 

9) - 3 . έλ εκ ὦ ιν Α - 

ς τῶν ἐκ χειρῶν βέλεα ῥέον, ἡμὲὶν Αχαιὼν 

Ἠδὲ καὶ ἐκ Τρώων’ κόρυθες ὃ ἀμφ᾽ αὖον ἀὕτευν, 160 

Βαλλόμεναι µυλάκεσσι, καὶ ἀσπίδες ὀμφαλόεσσαι. 

137. οἳ ὃδ' "Ασιον ἀμφί. Ῥεο οἩ Ἡ. ΕΤ. 
1460.--βόας αὔας. Ῥομο]. βύρσας ξηρὰς, 
τουτέστιν ἀσπίδας. 

141. οἳ δ' ἦτοι. Ῥο]γρωίε απά Ίμεοῃ- 
ίοις. ΤΠε ἆπα] 15 αδεὰ ἵπ ν. 145. 

144. ατάρ. πα. Οἱ (ή 8εηςο οἳ {λα 
Ρατίίσ]ε, 566 οἩ 1]. Α. 282. 

147. δέχαται. Ῥεμο]. ἐκδέχονται. 
Μαι, αν. ἄτ. δξ 164. 509. 9. 

149. πρυμνὴν ἐκτάμνοντες. 
Ε 292. 

154. οἳ ὃ’ ἄρα. ῥῬεῖ]. λαοί. 

φθθ 

966 ΟΠ ΠΠ. 

166. νιφάδες ὃ ὡς κ.τ.λ. Οοπιρατθ 
γ]τα. π.ΙΧ. 6606. Χ. 801. ΧΙ. 010. Ἔϊε 
Ἰαζίετ εἸααδο ο{ ἐῑπο οοπιραστίδοπ 15 ενΙάεπ{]γ 
οοπίαἰπες Ιπ ν. 159. 

160. αὖον αὕτευν. ᾖἸμονα]]γ, εοιπάεά 
ἀγγῖη; 1.6. ατελή. 3ο Ἡ. Ν. 409. καρ- 
φαλέον ἄὖσεν. Ὑἱρ. 6εονᾳ. 1. 967. Ατίάας 
αἰίε ἡΓοπέϊυις αμαϊγὶ Γγαφος. 

161. µυλάκεσσι. ΒΙΠΙΡΙΥ, Ίμιφε βἱοπε, ἴτι 
βεπετα]. πρ. Απ. ΥΙΠΙ. 250. ΤΓαειῖε πιο- 
Ἰαγῖρας ἐπείαί. Όοπαρατε «π. ΤΙ]. 498. 5ᾳᾳ. 
ΙΧ. 509. 8ᾳᾳα. 666. 6ᾳᾳ. ΧΙ. 610. 
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δή { ο. , ας Γ, λή Αν 

ή ῥα τότ᾽ ᾠμωξέν τε καὶ ὢ πεπλήγετο μηρὼ 
/ ιά 

”"Ασιος Ὑρτακίδης, καὶ ἀλαστήσας ἔπος ηὔδα" 
-- ρε ὕ 

Ζεῦ πάτερ, ἦ ῥά νυ καὶ σὺ φιλοψευδὴς ἐτέτυξο 
/ Ιλ ϱ) Ν ”! 5 {η ο ι) κ 

Πάγχυ µάλ” οὐ γὰρ ἔγωγ᾽ ἐφάμην ἥρωας ᾽Αχαιοὺς 

Σχήσειν ἡμέτερόν γε μένος καὶ χεῖρας ἀάπτους' 
οἳ σι -- / η) 2λ 2 έλ ἳ ὃ, ὥς τε σφῆκες μέσον αἰόλοι, ἠὲ µέλισσαι, 

Οἰκία ποιήσωνται ὁδῳφ ἔπι παιπαλοέσσῃ, 

Ο0ὐδ ἀπολείπουσι κοῖλον δόµον., ἀλλὰ µένοντες 

"Ανδρας θηρητῆρας ἀμύνονται περὶ τέκνων᾿ 

ὋὪς οἵγ οὐκ ἐθέλουσι πυλάων. καὶ δύ᾽ ἐόντε, 

Χάσσασθαι, πρίν γ) ἠὲ κατακτάµεν ἠὲ ἁλῶναι. 
Ν Ἂν - - 

ὋὩς ἔφατ', οὐδὲ Διὸς πεῖθε φρένα ταῦτ᾽ ἀγορεύων᾽ 

"Ἔκτορι γάρ οἱ θυμὸς ἐβούλετο κῦδος ὀρέξαι. 

"Αλλοι ὃ ἀμφ᾽ ἄλλῃσι µάχην ἐμάχοντο πύλῃσιν. 
λ / / - ν ων / 3ο -- 
Αργαλέον δέ µε ταῦτα, θεὸν ὣς, πάντ᾽ ἀγορεῦσαι. 

170 

175 

Πάντη γὰρ περὶ τεῖχος ὀρώρει θεσπιδαὲς πῦρ 
ο πῃ ο Α - δὲ . ο ο) / / ) / 

αινον ΟΎειοι 9ος» και αχνυμενοι περ, αναγκη 

Νηῶν ἡμύνοντο' θεοὶ ὃ ἀκαχείατο θυμὸν 
Πάντες, ὕσοι Δαναοῖσι µάχης ἐπιτάῤῥοθοι ἦσαν. 180 

Ῥὺν ὃ ἔβαλον Δαπίθαι πόλεμον καὶ δηϊοτῆτα. 

"Ενθ) αὖ Πειριθόου υἱὸς, κρατερὸς Πολυποίτης, 

Δουρὶ [βάλε Δάμασον κυνέης διὰ χαλκοπαρῄου’ 
Οὐδ᾽ ἄρα χαλκείη κόρυς ἔσχεθεν' ἀλλὰ διαπρὸ 

Αἰχμὴ χαλκείη ῥῆξ ὀστέον, ἐγκέφαλος δὲ 185 

Ὢνδον ἅπας πεπάλακτο' δάµασσε δέ µιν μεμαῶτα. 

Αὐτὰρ ἔπειτα Πύλωνα καὶ Ὄρμενον ἐξενάριξεν. 

Υἱὸν ὃ) ᾽Αντιμάχοιο ΛΔεοντεὺς, ὄξος Ἂρηος, 

Ἱππόμαχον βάλε δουρὶ, κατὰ ζωστῆρα τυχήσας. 

Αὖτις ὃ., ἐκ κολεοῖο ἐρυσσάμενος ξίφος ὀξὺ, 190 

..Αντιφάτην μὲν πρῶτον, ἐπαῖξας δὲ ὁμίλου, 

169. αλαστήσας ἔπος ηὔδα. ΤΗϊ5 5ρεεςσ] 
οἳ ΑΡίις 15 νενγ εχίταναραπί. Ἠο εχοε]αίτως 
αραϊηδέ «πρίν {ον α. Ῥγεαο]ι οἱ Ργοπηΐδο, 
πο Ῥεσβιδο Ἠο Ἰαά Ῥτοκετ Ἠϊ5 ννοτά, Ῥαέ 
Ῥεεατςδε Ἡε Ἠαά πού {α]1β]]εά Ἠϊς οὗ γαῖη 
ΙΤηΡΙΠΑΙΊΟΠ5. Ῥορε: Ίοπι Επδίαθίας. 
Ἠογπο οΏβεγνεβ, {ια ἔ]λε νενγΏ ἁἀλαστεῖν 
16 ΤΠΟΥΟ {μαηπ ἀγανακτεῖν, απᾶά αἱρηίβερ 
οιὔπ ἰπαϊφπαίίοπε ἀοῑεπε. Τ6 οεσα5 ασαϊη 
Ἰη Τ. Ο. 91. Ῥοεμο]. αἆλαστήσας δεινο- 
παθήσας. 

167. σφῆκες μέσον αἰόλοι κ.τ.λ. 88 
Ατϊδίοί. Η. Απ. ΙΧ. 28. ]. Ῥ]π. Ἡ. Ν. 
ΧΙ. 9Ι. 

168. παιπαλοέσσφ. Ῥε]μο]. τῇ πολλὰς 
ἐκτομὰς ἐχούσῃ, τῇ τραχείᾳ. Ἠεγπε ἀε- 
11νεἙ {]θ νγογὰ {ΟΠΠ παιπάλη ΟΥ παίπαλον, 
ζαμίζις. Ὀοε βομπεῖά, Τμεκ. 1π ν. 

169. ἀλλὰ µένοντες κ.τ.λ. Οοπιρᾶτθ 
Ῥοευί, 1. 44. 

176. ἄλλοι δ' ἀμφ' ἄλλῃσι κ.τ.λ. ΤΗϊ8 
απά (λε Εκ {ο]]οσ]πς Ἠπεβ Ίνετε τε]εοίεά ὮΥ 
ἔπε αποϊεπό οοπηπιεηίαίοτ5; απᾶ Επίσης, 
ἨΤο], απᾶ οί]λεγ5 αςστεε ἵπ {Πῖ5 οοπάαεπιπᾶ- 
ἴοη. ἙΒεπί]εγ ἀϊδεατάς ἴπο Ἠτεί νετςε οπ]γ. 

178. λάϊνον. Ἠεγπε απά οἴ]λειβ Υε{εΣ 
Επής ερ]έΠεί {ο πῦρ, απά ποῖ {ο τεῖχος. Τε 
Άρατο 15 πού οπΙγ εχίγεππε]γ Ἠαχδῃ, Ὀτὲ τ1Ἡ- 
ΏΕΟΘΒΡΑΣΥΣ 45 {θε α]]αδῖοι 15 ῬτοῦαΡ]γ ποῦ 
{ο {1 5ίοπες, Ῥαέ {ο ῥαγπίπφ ὑγαπᾶς, νγπῖε] 
πνετε {γεααεπ{]γ αβδεᾶά προπ 516] ο00βΒΙΟΠΒ. 
γαρ. Απ. ΙΧ. 668. γάεπίε ἰαᾶᾷας α[ῑὶ αἆ 
Γαειϊσία Ιασίαπί. ο ἴἶε Βο]μο]αδέ: τὸ τεῖ- 
χός ἐστι λάϊνον' οἳ δὲ καὶ τὸ πῦρ. 

179. ἀκαχείατο. ΤΗϊ5 {οττα 15 ποῦ {οππᾶ 
εἰδεν]ετε. εε Μαΐ. ατ. αν. δ 26. 
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Πληξ’ αὐτοσχεδίην' ὃ ὃ' ἄρ ὕπτιος οὔδει ἐρείσθη. 
κ .) 

Αὐτὰρ ἔπειτα Μένωνα, καὶ Ἰαμενὸν, καὶ ᾿Ορέστην, 
Πάντας ἐπασσυτέρους πέλασε χθονὶ πουλυβοτείρη. 

” .) 1 

Οφρ) οἳ τοὺς ἐνάριζον ἀπ᾿ ἔντεα µαρμαίροντα, 195 
” - 

Τόφρ᾽ οἱ Πουλυδάµαντι καὶ 'Έκτορι κοῦροι ἔποντο, 
- / / 

Οἳ πλεῖστοι καὶ ἄριστοι ἔσαν, µέμασαν δὲ μάλιστα ᾿ 
με δηρ. 3 / ν -- Τεῖχός τε ῥήξειν, καὶ ἐνιπρήσειν πυρὶ νῄας. 

ν / 

Οἵ ῥ᾽ ἔτι µερμήριζον, ἐφεσταότες παρὰ τάφρῳ' 
Ὄρνις γάρ σφιν ἐπῆλθε περησέµεναι μεμαῶσιν, 200 

αν Ἀ Ν 

Αἰετὸς ὑψιπέτης, ἔπ᾽ ἀριστερὰ, λαὸν ἐέργων, 
Φοινήεντα δράκοντα φέρων ὀνύχεσσι πέλωρον, 

. σ΄ ᾱ ’ 5 9 »/ λήύθ / . 

Ζωον, ἔτ ἀσπαίροντα" καὶ ουπω Ληὔετο χάρµης 

Κόψε γὰρ αὐτὸν ἔχοντα κατὰ στῆθος παρὰ δειρὴν, 

Ἰδνωθεὶς ὀπίσω' ὃ ὃ) ἀπὸ ἔθεν ἧκε χαμᾶζει 205 

᾿᾽Αλγήσας ὀδύνῃσι, µέσῳ ὃ ἐνὶ κάβ/βαλ᾽ ὁμίλῳ' 
Αὐτὸς δὲ κλάγξας πέτετο πνοιῇσ ἀνέμοιο. 
Τρῶες ὃ) ἐῤρίγησαν, ὅπως ἴδον αἰόλον ὄφιν 

΄ α) / Δ / . ιά 

Κείμενον, ἐν µέσσοισι, Διὸς τέρας αἰγιόχοιο. 

Δὴ τότε Πουλυδάµας θρασὺν Έκτορα εἶπε παραστάς' 210 
Ῥ υ , , ο λύ 2 ο 

κτορ. ἀεὶ μέν πώς µοι ἐπιπλήσσεις ἀγορῇσιν, 
4 

᾿Εσθλὰ φραζομένῳ' ἐπεὶ οὐδὲ μὲν οὐδὲ ἔοικε 
-- .ρ 9 .) η ο δ ο. λῆ 

Δῆμον ἐόντα παρὲξ ἀγορευέμεν, οὔτ᾽ ἐνὶ [βουλῇ, 
3! 39 , ν νι / δν τε . 

Οὔτε ποτ’ ἐν πολέμῳ, σὺν δὲ κράτος αἰὲν ἀέξειν 

192. αὐτοσχεδίην. 66 οἩ Π. Ε. 800. 
900. ὄρνις γάρ σφιν ἐπῆλθε κ.τ.λ. ΥΙγ- 

βῖ] ας Ἱπηίαίεά 5 Ῥᾶδδασο π Απ. ΧΙ. 
5]. Ὀίφιο νοῖαπε αἴίε παρίιπι οµπι Τιῖτα 
ἀγαοοπειι Γενί αφιῖζα, ἐπειρισιτίφιε ρεᾶςες, 
αἴφπε παποιῖθι Ἰακίέ; Φαιοῖμ αἱ δΕΤΡΕΊΒ 
εἱπιοδα τοιπιῖπα οεγαί, «4γγεοίΐδφιιε ιογγεύ 
αιαππῖς, εἰ εἰδιίαί οτε, Αγάμις ἴπδιγφεπδ; 
ἀῑία ]ιαιιά ππῖπις αγφεί οὔπιπσο {ιοίαπίοπι Τ08- 
ἔγος επιμ] αί]λεγα τεγθεγαί ας. ἸΜαοτορῖαβ 
(Βαΐανῃ. ὓ. 19) οοπρᾶτες 115 νι Ἠο- 
ΠΕΥ, απᾶ ῥῖνεξ {νε Ῥγείεγεησς {0 ἴ]ε οτ]- 
ρῖπα], οἳ. αοοοιπέ οἳ ΥΠηρ]] Πανίης οπηϊεἆ 
πε οππεΠ. «Πίε ργαίογηιϊκείς (Φιιοά αἰπίθίγά, 
φεπῖεπα οἰποεπίίμπι γο]δεῦαί αοοέβειηι, εὖ 
αοοερίο α κεγρεπίε πιογκι Ῥγαάαπι ἀοῖογα 
ἀῑε]εοῖέ, /αοίοφιιε ἐγῖμιᾶἶο θο[ἱΦίίπιο, οιΊι οἴαπιογό 
ἄοϊογεπι ἰεκίαπίε, Ργαίεγνο]αί), φια απίπιαηι 
Ῥαγαδοία ἀαλαπέ, οε]ιέ επαπῖηιε ἵπ «[ιαιϊπῖς 
νεγεῖύιια οογριι8 τεπιαπαί. Ἐιῖ ἐλῖς ογ]1εἴβπι 
πηῖσ]ηέ Ἠανε Ῥεεῃ 5ραγεᾶ, Ἠειά Ίνα εοηβϊάεγοά 
ἐπαί ὙΠτρι] Ἰαὰ πο ἀεεῖσιπ οἨ οσσαβίοη {ο 
πηα]Κο 4Ώ ΟΠΊΕΠ οἱ 16; Ῥαέ {οο]ς 16 οΠ]γ α5 ἃ 
παίανα] Ίπιασε, {ο ραϊηέ έλα ρυβίιτο οἱ Όννο 
ν/αχγ]οτς  εἰγαρσ]ίηρ ν(Ἡ εαο]ι οί]ετ. ῬοΡΕ. 
Οἴσετο Ἰαβ ἐγαηβ]αθεᾶ {Πο Ρ8ββηρο ; ἄε ΓΡί- 
οἶπαί. 1. 47. Όοπιρατε α]ξο Ὅ1χα. Απ. ΧΤΙ. 
24.544. ΟΕ {πε οοπ{εβί Ῥείνγθεπ {]ε εασ]ε 

απᾶ {μα βετρεηέ, ΒΙΙΗΥ οὔδευνες ἵπ Ν. Η. 
Χ. 4. «4οτίογ εδ «0 1]ο» σιόη ἄγασοπο ῥαύπα, 
πιιζίοηιιο Πιαφῖς αποερΒ, εἰϊαπικί ἵπ αὐγε. Ότα 
Ἰο οοπεεσίαίαγ αφιϊ[ῳ ανἰαϊίαίο πιαἰεῖσα; αἱ 
ία οὗ Ίιου γαρῖέ πθἰσιπφια εἶδιπι. δε 8ἱ50 
Αχϊβίοῦ. Ἡ. Απ. ΥΠΠΙ. 6. 2. ΙΧ. 2. ὃ. 

905. οὕπω λήθετο χάρµης. Ίμαί 18, 
οὕπω ληθόμενον. 

905. ἰδνωθεὶς ὀπίσω. Ῥεμο]. συνειλή- 
σας ἑαυτόν. Ῥεε οἩ 1]. Β. 966. 

907. πέτετο πνοιῇσ ἀνέμοιο. Ἐτειο ο] 
ἴλε πα, 1.6. ἴπ ἴ]ε αἰγοοίῖοπι ο έλα ωἰπᾶ ; 
Ἰπ ογάεν {ο ΙΠογεαδε Ἠευ 5ροεἀ. 61ο]. 
ΥΠ]. λείπει τὸ ἅμα. 

919. οὐδὲ ἔοικε. ῥῬοῖ]. σοί. οι ἆο ποὺ 
αργτουσς. Ίπ ο πεχέ πε Βεπί]εγ ννοι]ά 
γεαὰ δήμου ὄντα, 48 ἵπ Τ. Β. 198. Βαῦ 
δῆμος ἵ5δ Ἠετε αδεά π ἔ]α 8επ5ο οἳ ἀγὴρ 
δήμου οἳ δηµότης. Τ]μας αἱδο, ἵπ Ἠος, 
Ἐρίςε. 1. 1. 5. ΕΡἱεῦς ενῖθ, Του Ρἱευεῖις. 

919. παρέξ. Βγαίεν τᾶ φιοᾶ ἴπι ἵπ Ίπε- 
αἴωπι ργούιἰκίί; οοπίγα φιαπι ἔι οεπδεῦας. 
Ἠεγνε. ἘΤὶ5 ἸΙπρ]γ ἱππραίεπερ οἱ αἁνίος 
18 αἀπηγαΡ]γ Ῥουγίγαγεά ἵπ Ἠοταί. θαί. ΤΠ. 
5. 188. Ἠεοίον, Ἰοννενεσ, αΠεγναγάς εκ- 
Ῥχέβςες Ἠϊ5 5οΥΥΟΙΥ αἱ Ἠανίης τε]εσίεὰ έ1θ 
εοπηβε] οἳ Ῥο]γάδπιας, 
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Νῦν ὃ᾽ αὗτ ἐξερέω, ὥς µοι δοκεῖ εἶναι ἄριστα. 
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215 
” -- - 

Μὴ ἴομεν Δαναοῖσι µαχησόµενοι περὶ νηῶν' 
τ .. 
Ωδε γὰρ ἐκτελέεσθαι ὀΐομαι, εἰ ἐτεόν γε 

Τρωσὶν ὅδ᾽ ὄρνις ἦλθε περησέµεναι μεμαῶσιν. 
Αἰετὸς ὑψιπέτης, ἐπ᾽ ἀριστερὰ, λαὺν ἐέργων, 
Φοινήεντα δράκοντα φέρων ὀνύχεσσι πέλωρον, 220 

Ζωὸν. ἄφαρ ὃ) ἀφέηκε πάρος φίλα οἰκί ἱκέσθαι, 
0ὐδ' ἐτέλεσσε φέρων δόµεναι τεκέεσσιν ἑοῖσιν' 
Δ ς - 1 / 9 - 2 -- Ὡς ἡμεῖς, εἴπερ τε πύλας καὶ τεῖχος ᾿Αχαιῶν 
ε .. 

Ῥηξόμεθα σθένεῖ µεγάλῳ, εἴξωσι ὃ᾽ ᾿Αχαιοὶ, 

Οὐ κόσµῳ παρὰ ναῦφιν ἐλευσόμεθ) αὐτὰ κέλευθα᾽ 255 

Πολλοὺς γὰρ Τρώων καταλείψοµεν, οὕς κεν ᾿Αχαιοὶ 
κ ΄ 2 ΄ 9 - 

Χαλκῳῷ δῃώσωσιν ἀμυνόμενοι περὶ νηων. 

ἵΩδέ χ᾿ ὑποκρίναιτο θεοπρόπος, ὃς σάφα θυμῷ 
Εἰδείη τεράων, καί οἱ πειθοίατο λαοί. 

Τὸν δ’ ἄρ᾽ ὑπόδρα ἰδὼν προσέφη κορυθαίολος Έκτωρ" 230 
’ -- 

Πουλυδάµα, σὺ μὲν οὐκ ἔτ᾽ ἐμοὶ φίλα ταῦτ᾽ ἀγορεύεις" 
Οἶσθα καὶ ἄλλον μῦθον ἀμείνονα τοῦδε νοῆσαι. η ἷ 

1] - - 

Εἰ ὃ ἐτεὺν δὴ τοῦτον ἀπὸ σπουὲῆς ἀγορεύεις, 

᾿Ἔξ ἄρα δή τοι ἔπειτα θεοὶ φρένας ὤλεσαν αὐτοὶ, 

Ὃς κέλεαι Ζηνὸς μὲν ἐριγδξούποιο λαθέσθαι 2950 
Ῥ λέ . ϱ ’ κ « ’ .. / - 
ουλέών. ἄς τέ µοι αὐτὸς ὑπέσχετο καὶ κατένευσε 

.] - 

Τύνη ὃ οἰωνοῖσι τανυπτερύγεσσι κελεύεις 
.. ” .) ι] 

Πείθεσθαι τῶν οὔ τι µετατρέπομ’, οὐδ ἀλεγίζω, 
Εχτ ἐ ὶ δέ 1 9 .»- ᾿ ᾖἠέλιό 

ἴτ᾽ ἐπὶ δέξὺ ἴωσι πρὸς ἠῶ τ᾿ ἠέλιόν τε; 
ον νο ᾿ / ο. ό ϱ) ΄ 

Εϊτ επ αριστερα τοιγε ποτι ζόφον περοεντα. 240 
ιό -” - 

Ημεῖς δὲ µεγάλοιο Διὸς πειθώμεθα [ουλῇ, 
9 - - / 

ΌὉς πᾶσι θνητοῖσι καὶ ἀθανάτοισιν ἀνάσσει 
9 ῃ 

Εἷς οἰωνὸς ἄριστος ἀμύνεσθαι περὶ πάτρης. 

22]. δφώσωσιν. 3ο Ἠεγπε, πι 5οππθ 
Μ55. Ἠ΄ισο δμώσουσιν, νἨῖεἩ ἶς πο ἵπι- 
Ροςς!Ρ]γ οοττεοί. εε οἨ ΤΠ]. Α. 199. 

228. θεοπρόπος. Ῥεε οἩ ΤΠ. Α. 86. 
230. εἰδείη τεράων. Τηε ποτε ΘΟΠΙΠΙΟΠ 

οοηςίτπσ(ῖοη νγου]ά Ὦο τέρατα, ἵπ {πε αοσι- 
βαΏνε. Ἆο6ε Μαϊ. αγ. ατ. ξ 927. 1. 

256. Ζηνὸς βουλέων. ΨΦοῖ]. ἵη ΤΠ. Θ. 170. 
Λ. 196. 

9258. µετατρέπομαι. Ῥεε οἩ Ἡ. Α. 160. 
259. εἴτ᾽ ἐπὶ δεξι ἴωσι κ.τ.λ. 988 ΟΠ 

ΤΠ. Β. 955. 
240. ποτὶ ζόφον ἠερόεντα. Τοιαγᾶς {ο 

Οἴοοπι1 εί. Ῥεο οἨ ΠΠ. Τ. 87. ΈΤπε νγονᾶ 
ζόφος Ἱπιρ]ες σεπετα]]ν, α Ρίασε ο{ ἄατ]οπεξε; 
απά Βαέίπαπη (Τμεχ]]. ΠΤΙ. Ρ. 2606) εκρ]αῖης 
Τΐ α5 Πανῖησ 50πιθ αΠα]οσγ ΝΙίἩ νέφος απᾶ 
δνόφος. Όοπιματε ΤΙ. Ο. 191. Οἆ. Β. 57. 
Γ. 985. Θ. 29. Η. αἆ Οε5. 482. 

245. εἷς οἰωνὸς ἄριστος κ.τ.λ. «Έςδο]ᾗ. 
Τπερ. 1019. Ἱερῶν πατρφων ὃ’ ὅσιος ὢν 
μομφῆς ἅτερ Τέθνηκεν, οὖπερ τοῖς νέοις 
θνήσκειν καλόν. Ίγτμεις: Τιμῆέν τε γάρ 
ἐστι καὶ ἀγλαὸν ἀνδρὶ µάχεσθαι Γῆς πέρι, 
καὶ παίδων. κουριδίης τ᾿ ἀλόχου. Ἠοταί, 
Ο. 111. 2. 9. Ὠιῖος εἰ ἄεοογιππ εδί το 
Ταΐτία πιογ. Οἷς, ἄε Φεπεοί. 4. «4πσιγ οι] 
ΕΕςεί, ἀἴοστε απξις εξ, ορεϊπιῖς αιβρὶοϊϊς εα 
σετῖ, 4 Ότο τεϊριλίσα φαἰμίε φεγεγεπίατ 
σι οοπίτα τεπριδίίσαπι Τεγγεπίμγ, οοπίγα 
απερἰοῖα Πεπι. Τ]ε νετςε 15 οἶθεά Ιπ ΑτίςΕ. 
Ἐμεί. Π1. 21. Οἷςο. Ερί5ίε. Αίῆς. Τ1.8. Ὠϊοά. 
Βίο. ΧΥ. 62. Ἱμπσοίαη. Ἐπεοπι. ὨεπιοδίΗ. 
εδ ἱπῆ. Βίοῦ. Ῥεττη. 98; απά ρατοᾶ]εά ὮΥ 
ἘΈγττ]ας, αρ. Βἰωαγο]. εἷς οἰωνὸς ἄριστος 
ἀμύνεσθαι περὶ Πύῤῥου. Ῥο γι (πε 
εαμαθαίίοη οἳ δείπνου, ὮΥ απ ππκπονη 
νῖέεν, ἵπ ΑίπεΠ. Ὠεῖρ. ΥΠ. Ἠῆι {πε επ- 
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Τίπτε σὺ δείδοικας πόλεμον καὶ δηϊοτῆτα ; 

Ἐἴπερ γάρ τ᾽ ἄλλοι γε περικτεινώµεθα πάντες 2456 

Νηυσὶν ἔπ᾽ ᾽Αργείων, σοὶ ὃ οὐ δέος ἔστ᾽ ἀπολέσθαι' 
Οὐ γάρ τοι κραδίη μενεδήϊος, οὐδὲ µαχήµων. 

9 .. -- 3, 

Εἰ δὲ σὺ δηϊοτῆτος ἀφέξεαι, ἠέτιν ἄλλον 

Παρφάμενος ἐπέεσσιν ἀποστρέψεις πολέμµοιο, 
αι ασια. ει 8 κά 9 9 αν τὰ Ν δν 

Αυὐτίκ εμῳφ υπο δουρὶ τυπεις απο θυμὸν ὀλέσσεις. 2500 
Φ / / (ς / 9 ο 1:96 
Ὡς αρα φωνήῆσας ηγήῆσατο, τοὶ ὃ αμ εποντο 

3 ὃς 
Ηχῇ θεσπεσίῃ’ ἐπὶ δὲ Ζεὺς τερπικέραυνος 
᾿Ωρσεν ἀπ᾿ Ἰδαίων ὀρέων ἀνέμοιο θύελλαν, 
ο ζ. ἰθὶ - , , ομὸ ) Ν Α -- 

ῥ᾽ ἰθὺς νηῶν κονίην φέρεν' αὐτὰρ ᾿Αχαιῶν 
Θέλγε νόον, Τρωσὶ δὲ καὶ Ἐκτορι κῦδος ὅπαζε. 25656 

Τοῦ περ δὴ τεράεσσι πεποιθότες ἠδὲ βίῃφι 
Ῥήγνυσθαι µέγα τεῖχος ᾽Αχαιῶν πειρήτιζον. 

Κρόσσας μὲν πύργων ἔρυον, καὶ ἔρειπον ἐπάλξεις, 

Στήλας τε προβλῆτας ἐμόχλεον, ἃς ἄρ᾽ Αχαιοὶ 

Πρώτας ἐν γαίῃ θέσαν ἔμμεναι ἕχματα πύργων. 260 

Ἰὰς οἵ γ᾿ αὗ ἔρυον, ἔλποντο δὲ τεῖχος ᾽Αχαιῶν 

“Ῥήξειν' οὐ δὲ νύ πω Δαναοὶ χάζοντο κελεύθου" 

᾽Αλλ) οἵγε, ῥινοῖσι βοῶν φράξαντες ἐπάλξεις, 
4λλ . 1 . 8. ὃ δὰ σ κ - 9 Ψ 

Ῥάλλον ἀπ αὐτάων ὁηΐους ὑπὸ τεῖχος ἰιόντας. 
. 

Αμφοτέρω ὃ Αἴαντε κελευτιόωντ’ ἐπὶ πύργων 2605 
/ / / . / ε] ο 

Πάντοσε φοιτήτην, µένος ὀτρύνοντες ᾿Αχαιῶν' 

”"Αλλον µειλιχίοις, ἄλλον στερεοῖς ἐπέεσσι 

Νείκεον, ὄντινα πάγχυ µάχης µεθιέντα ἴδοιεν' 

”Ω φίλοι, ᾽Αργείων ὅς τ᾽ ἔξοχος, ὅς τε µεσήεις, 
” ὁ . 9 ., ’ ς - 

Ος τε χερειοτερος;- -ἔπει ουπω παντες οµοιοι 270 
Ἂ / » λέ οτε κ ” ϱ - 

γνερες εν πολέμῳ;- νυν ΕπΠΛΕΤΟ εργον ἁαπασι 
ν΄ ο 2 9 , , Β , Φ/τ ιερ 

Καὶ ὃ) αὐτοὶ τόδε που γινώσκετε' µῆ τις ὀπίσσω 
/ 9 -- α -- 2 / φ 

Τετράφθω προτὶ νηας ὁμοκλητῆρος ἀακούσας 

Ώταο ΑΡοεοἩ οἱ Ἠεοίογ, οοπιραγο {λπαῦ οἱ 
Τυτπις ἵῃ Ὑἱρ. Απ. ΙΧ. 128. 5αα. 

245. εἴπερ γάρ τ’ ἄλλοι κ.τ.λ. ὮῬεθ ΟΠ 
1. Ε. 258. 

247. μενεδήϊῖος. Ῥο]λο]. µένων τοὺς πο- 
λεμίους ἐν τῇ µάχῃ, πολεμικό. Οἱ Όιε 
βαπιο οχ]ρῖη αγε {λε αἀ]οείίνες οἳ Γγεααοπό 
ΤΕΟΊΣΤΕΠΟΕ, μενεπτόλεμος απᾶ µενεχάρµης. 
Τπο θεππιεηέ ἵ5 ἐ]ε 8απιο ἵπ Ῥπά, ΟΙγππρ. 
Ι. 190. ὁ μέγας δὲ κίνδυνος ἄναλκιν οὐ 
φῶτα λαμβάνει. Όοπιρατθ αἱβο Ὑ]τς. 45η. 
ΧΙ. 408. 

2056. θέλγε νὀον. Τ]ο έταο ἀετιναίῖνα 
πιεαηῖης οἱ ἴπα νετρ θέλγειν, {ποΠπι θέλω 
απᾶ ἄγω, 15 {ο ζεαᾷ αἲ ιο]; ννπεπος 1ὲ ϱεΠθ- 
τ4]ΙΥ βὶσπΙῃος {ο φοοΐ]μο. Ἠενο, ἨονΝενεν, 
Ἀπά εἶδεννπετε, 16 15 αδεά Ιπ α Ῥαᾶ 5οη5εο, 
ο αἰερὶριί, ο ἀἰδεαγίει. ἈῬε]ο]. ἠπάτα, 

ἔβλαπτε. Οοπιρατε ΤΙ. Ν.4956. 0.094. Φ. 604. 
Ἐγποδίϊ ΟΏΒΕΣΥΕΒ, {οί {με νετρ ἀε[ιπίγε 18 
ΒΟΠΙΕΙΠΙΕ5 δες 1π α ]ο οἰσηϊβολίῖοη 1π 
Ταάπ. Τπα5 Ῥ]ααί, Απιρηῖς, ΤΙ. 9. 914. 
1εἴοπίΐι διπι γο[εσίο ία, αἱ πιο φιῖ φἶπα 
πεβοίαηη. 

958. κρόσσας πύργων. Ί1ε ίππασ[ε. 
Ἐπδίαίμ. τὰς ἄκρας τῶν πύργων. Ί1οα 
ἐπάλξεις ννεγε ὐαϊ[επιοπίς, ο. ραγαρείς. 

959. στήλας προβλῆτας. Γιέγεξκεε. Ίι- 
βἰαίἩ. τὰ ἐξέχοντα τῶν θεµελίων' ἕτεροι 
δέ φασι, τὰς λεγομένας ἀντήρειδας. Ἠοπιεν 
Ἠ]πιδε]{! οχρ]αῖης (λα {ετιῃ {Π {πο ποχί πο, 

2607. ἄλλον µειλιχίοις, ᾱ. στ. ἐπ. Νείκεον. 
Α Ζεπσπ]α, 

275. ὁμοκλητῆρος. Ῥε]μο]. τοῦ ἔγκελευο- 
µένου, τοῦ ἀπειλοῦντος. Επδία(λίαβ γείογβ 
πα γνοτὰ {ο ἨΠεοίοτ ; απά ϱο Οἱατ]κα ἵπ Πῖ5 
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᾽Αλλὰ πρόσω ἴεσθε, καὶ ἀλλήλοισι κέλεσθε, 

Αἴ κε Ζεὺς δώῃσιν Ὀλύμπιος ἀστεροπητὴς, 
- ε) β 

Νεῖκος ἀπωσαμένους, δηῖους προτὶ ἄστυ δίεσθαι. 
Φ / - , ”/ » -- 

Ὡς τώγε προβοῶντε μµάχην ὤτρυνον Αγαιὼν. 
- ο) 

Τῶν ιο ὥστε νιφάδες χιόνος πίπτωσι θαμειαὶ 
ιά ΄ ϱ/ δν / 9 

ἨΗματι χειµερίῳ, ὅτετ ὥρετο µητιέτα Ζεὺς 
.) -- 

Νιφέμεν ἀνθρώποισι, πιφαυσκόµενος τὰ ἃ κῆλα" 250 

Κοιμήσας δ) ἀνέμους χέει ἔμπεδον, ὄφρα καλύψῃ 
Ὑψηλῶν ὀρέων κορυφὰς, καὶ πρώονας ἄκρους, 
Καὶ πεδία λωτεῦντα, καὶ ἀνδρῶν πίονα ἔργα" 

7 .) - - 

Καί τ᾽ ἐφ᾽ ἁλὸς πολιῆς κέχυται λιµέσι τε καὶ ἀκταῖς, 

Κῦμα δέ µιν προσπλάζον ἐρύκεται, ἄλλα τε πάντα 2556 

Εἰλύαται καθύπερθ’, ὅτ᾽ ἐπιβρίσῃ Διὸς ὄμβρος" 
Ν - . ο 

ὋὩς τῶν ἀμφοτέρωσε λίθοι πωτῶντο θαμειαὶ, 

Αἳ μὲν ἄρ᾽ ἐς Τρῶας, αἳ ὃ ἐκ Τρώων ἐς ᾿Αχαιοὺς, 
/ - - - Ῥαλλομένων' τὸ δὲ τεῖχος ὑπὲρ παν δοῦπος ὀρώρει. 

0ὐδ ἄν πω τότε γε Τρῶες καὶ φαίδιµος "Έκτωρ 290 

Τείχεος ἐῤῥήξαντο πύλας καὶ μακρὸν ὀγχῖα, 
9 

Εἰ μὴ ἄρ᾽ υἱὸν ἐὸν Σαρπηδόνα µητιέτα Ζεὺς 
τ Ν 
Ωρσεν ἐπ᾽ ᾿Αργείοισι, λέονθ’ ὣς [ουσὶν ἕλιξιν. 
ιν 9) . ίὸ 9 ’ ϱ) 3”! ’ τμ 

Αὐτίκα ὃ ἀσπίδα μὲν πρόσθ’ ἔσχετο πάντοσ’ ἐΐσην, 

Καλὴν, χαλκείην. ἐξήλατον, ἣν ἄρα χαλκεὺς 205 

Ἠλασεν, ἔντοσθεν δὲ [βοείας ῥάψε θαμειὰς, 

Χρυσείῃς ῥά[ῥδοισι διηνεκέσι περὶ κύκλον' 
Πιν ”ὸο9ο ο 0 , δὐ : - , 
ην αρ Οογε προσυσε σχοµενος., ουο ουρε τινασσων. 

Ῥη (2 9/ ο) Ξ λέ .) / 6 9 ὃ Ν 
η ρ ἰμεν, ὡστε Λέων ὀρεσίτροφος, ὃς τ έπιδευης 

κ ”/ .- έλ δέ ς θ Ν η) / 
Δηρὸν ΣΏ κρειων, κέλεται ὁξ ε ὕυμος αγηνωρ» 300 

Μήλων πειρήσοντα. καὶ ἐς πυκινὸν δόµον ἐλθεῖν" ] ᾽ μ 
ΕΙ ή ῴ 5 .] 1 ΄ Γή ” ὃ 

ἴπερ γάρ χ' εὑρῃῆσι παρ αυτόφι Βώτορας ἄνορας 
Ν -- 

Σὺν κυσὶ καὶ δούρεσσι φυλάσσοντας περὶ μῆλα, 
” ς - 

Οὔ ῥρά τ᾽ ἀπείρητος µέμονε σταθμοῖο δίεσθαι, 

νεγδῖοη. Ἠεγπο γεπᾶετς 1ΐ, εις φιῖ αἴ Τι- 
σαπι οοποϊίαί. Τπο ἔογπιεγ Ιπέετρτείαίίοη 
αοεοτγᾷ5 Ῥεδέ νη(]ι έ1ο πδια] βἰσπὶβοαίοπ ος 
{πο νετβρ ὁμοκλεῖν. 

278. ὥστε νιφάδες κ.τ.λ. Τπ ἐπ] οἰπηϊ]ε, 
α5 ἵπ ἐλαί αἲ Τ]. Κ. 6, ἴπο Ῥοϊπέ οἱ οπ]- 
Ρατίδοη πιαϊπ]ν οοηβῖςί5 1Π {πο ταριἀ 5ις6- 
οθβδδῖοη ΟΕ {λε Βακες οἱ 5πον;, απά ἴλε ἐΠ]ε]ς 
5Ίον/εν οἱ πῄςεῖ]ες. ΑΦ α πηοῖς, Ἡονενου, 
ποίμίπσ ΟΛΠ Ῥε πἹογο Ῥεαιϊ[αὶ λατ τα 
Ρϊοίατε οἳ α Ἠεανγ {α]] οἳ 5Πονν ΟΠ ο Ιη- 
{1Υ ἀαγ. 

984. κέχυται. οῖ. ἡ χιών. Τ19 οοἹ- 
βίτιοίίοπ 1Π {λε Γο]]ουνίης πα της {μας : 
κῦμα δὲ προσπλάζον (λιμέσι καὶ ἀκταῖς) 
ἐρύκεταί µιν, κ.τ.λ. 1.6. {λα Ίσατες θεα ἴπα 

Ίροπη ἴ]ο 8ογε Ῥγοίεοί δέ, νὶπ. Ίποπι Ῥεῖηπς 
ευνοτεά νη(Ἡ βπον ; θιΐ αἲῑ οἱ]εγ Ρίασες αγε 
ουετίαἰά το] ᾖ, ὅο. ΤΠ ἶδ ἨΗεγπεἈ 
πηεί]οᾶ ; απά 16 αΡρεατς5 {πο πιοδί 5ἴπιρ]ε 
απά βαδίαοίοτΥ. ΤΠε Ῥ8δδασε, ΠοΥΝΥΕΥΕΣ, ἵ5 
οχίέτεπιε]ν ἀῃοι]έ. 

999. ὥστε λέων κ.τ.λ. Όοπιματε Υ1ᾳ. 
Απ. Χ.Τ1ὸ. Ὀπαεῖεν οἵίες {πε ποβ]ε βἰπιῖ]α 
η Γβδα]α]ι καχ!. 4. 

901. δόµον. Ῥε]ο]. τὴν ἔπαυλιν. Τ]μο 
Ῥε]μοβαςί εχρ]αῖης πυκινὸς Ὦ} ασφαλὴς, 8ε- 
οἱἱγ6, Ἱ, 6. ο[οδοίγ ιαίο]εᾶ. εε οἨ . Β. ὅδ. 

904. ΈΠε οοπρίτασβῖοη ἵδ: οὐ µέμονε 
δίεσθαι, ἀπείρητος σταθμοῖο. Ῥο]ο]. δί- 
εσθαι' διωχθῆναι. 
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ἸΑλλ᾽ ὅγ ἄρ᾽ ἢ ἥρπαξε µετάλµενος, ἠὲ καὶ αὐτὸς 

"Εβλητ’ ἐν πρώτοισι θοῆς ἀπὸ χειρὸς ἄκοντι' ιτ ἐν πρώτοισι θοῆς ἀπὸ χειρὸς ἄ 
6 ε ας Ἡ δρ , ο» ν ο 
Ὡς ῥα τότ᾽ ἀντίθεον Σαρπηδόνα θυμὸς ἀνῆκε 

- κ... / Α΄ 

Τεῖχος ἐπαῖξαι, διά τε ῥήξασθαι ἐπάλξειςο. 

Αὐτίκα οὲ Γλαῦκον προσέφη. παῖὸ Ἱππολόγοιο" ρ 2 Χ 
Γλαῦκε, τίη δὴ νῶϊ τετιµήμεσθα μάλιστα 510 

"Έδρῃ τε, κρέασί τ’, ἠδὲ πλείοις δεπάεσσιν, 
Ἔ κ μι η ΄ δὲ θ 9 ἃ ώ ’ : 

να υκιῃ » παντες οε, ὕεους ως. εισοροώσι» 

Καὶ τέµενος νεµόμεσθα µέγα Ἐάνθοιο παρ ὄχθας, 

Καλὸν, φυταλιῆς καὶ ἀρούρης πυροφόροιο; 
π - - 9 Δ , μ ’ ., 
ῳ νυν χρη υκιοισι μετα πρωτοισιν εονγτας 315 

Ἑστάμεν, ἠδὲ µάχης καυστειρῆς ἀντιβολῆσαι, 
” ο Ὁν. / ΄ ο 
Όφρα τις ὧδ εἴπῃ Λυκίων πύκα θωρηκτάων' 

” - 

Οὐ μὰν ἀκληεῖς Λυκίην κατακοιρανέουσιν 

Ἡμέτεροι [βασιλΏες, ἔδουσί τε πίονα μῆλα, 

Οἶνόν τ ἔξαιτον µελιηδέα' ἀλλ᾽ ἄρα καὶ ἲς 920 
. 9 τν Δ / Ν ’ , 

Εσθλὴ, ἐπεὶ Λυκίοισι μετὰ πρώτοισι μάχονται. 

Ὦ πέπον, εἰ μὲν γὰρ, πόλεµον περὶ τόνδε φυγόντε, 
Αἰεὶ δὴ µέλλοιμεν ἀγήρω τ) ἀθανάτω τε ημ µ Ύ1] 
ω θ) 3) φι δν, Νι ο Ἡ / ’ 

σσεσύ», ουτε κεν αυτος ενι πρωτοισι μαχοιμην. 

Οὔτε κέ σε στέλλοιµι µάχην ἐς κυδιάνειραν’ 9056 

Νζν ὃ-,---ἔμπης γὰρ Κῆρες ἐφεστᾶσι θανάτοιο 

Μυρίαι, ἃς οὐκ ἔστι φυγεῖν [ροτὸν, οὐδ ὑπαλύξαι,--- 
Ἴομεν, ἠέτῳ εὖχος ὀρέξομεν, ἠέτις ἡμῖν. 

ὋὪς ἔφατ” οὐδὲ Γλαῦκος ἀπετράπετ’, οὐδ ἀπίθησε' 

Τὼ ὃ ἰθὺς [ήτην Δυκίων μέγα ἔθνος ἄγοντε. 3590 

Τοὺς δὲ ἰδὼν ῥίγησ υἱὸς Πετεῶο Μενεσθεύς' 
-- / 

Τοῦ γὰρ δὴ πρὸς πύργον ἴσαν κακότητα φέροντες. 
Πάπτηνε ὃ ἀνὰ πύργον ᾿Αχαιῶν, εἴ τιν ἴδοιτο υ / 2 
ς ΄ ϱ λα να ε ος Ηγεμόνων, ὅς τις οἱ ἀρὴν ἑτάροισιν ἀμύναι" 2 ] 

91]. 
7. 194. 

920. ἔξαιτον». Ἐπδίαξη. ἐκ τοῦ ἐξαίρετον 
συγκέκοπται. 16 15 εν]ἀεπί ἰ]ιαί ἴ]χο νενΏ 
ἔδουσι ἀ4οεβ ποῦ εκαοί]Υ αβΡΙΥ Ἰετε, Ραέ 
πίνουσι πηιβὲ Ὦε Ἰπ[ογγεά. Ῥεε ΟΠ. Α. 
503.---ἴα {πε [ο]]ονῖηπσ οἶαιαδο ο νγονάς 
ἐστὶν αὐτοῖς πιιδί ὃε δαρρ]]εᾶ. 

922. ὦ πέπον, εἰ μὲν γὰρ, κ.τ.λ. Τ8 
ηοΡΙε Ῥαββασο Ίας5 Ῥουυ. {6 πεΠ{]γ Ἱπη- 
ἰαίοᾶ, απά μα {ο]]οννίπσ Ῥαχα]]εΙ5, αΠοης 
οἴπου», Ἠπνο Ῥεεπ τερεαθεά]γ ροϊπίςοὰ οιιΕ. 
ΤειποδίἩ. 4ο Ο0οτοπ. δ 20. Πέρας μὲν γὰρ 
ἅπασιν ἀνθρώποις ἐστὶ τοῦ βίου ὁ θάνα- 
τος, κἂν ἐν οἰκίσκῳ τις αὑτὸν καθείρξας 
τηρῃ. Ῥεο Ἰμιοῖπη. Ἐποοπα. Ὠεπιοδίῃ., 0 
ὑπ, Ἑ]αίανοη. ἄᾳ Ιον. ῑοι. Ἱ. Τπεο- 
Ῥοπιραθ αγ. έσπ. Αἴαυ. Φίοπη. 6, εἰ μὲν 

ἕδρῃ τε, κ.τ.λ. 6ο οἨ ΤΠ]. Θ. 169. γὰρ ἦν, τὸν παρόντα διαφυγόντες, ἀδεῶς 
διάγειν τὸν ἐπίλοιπον χρόνον, οὐκ ἂν ἦν 
θαυμαστὸν φιλοψυχεῖν' νῦν δὲ τοσαῦται 
κῆρες τῷ βίῳ παραπεφύκασιν, ὥστε τὸν 
ἐν ταῖς µάχαις θάνατον αἱρετώτερον εἶναι 
δοκεῖν. (Ος, ῬΙΙΠΡΡ. Χ. 10. Θιιοᾶ οἱ Ίπι- 
Ιπογίαίας σοπδεφιιογεί γα θεπέίς ετίομ[ί 
/αφαπ, ἆο. (πι ΏΕΡΟ ἆἱο αἱ πουίε οπιπία 
1105 απαίφμε ]αΐα οὐ θοιηηκίεπή, Ίο ϱδί οἴρί 
απθίαγε ει Αρῖγἰίαπι, φἸιοιι πιαίιγα ἀεῦεαί, 
}αἰτία γοάάσγα, Υπο. π. Χ. 4607. δίαί 
εαα ομῖφιε ἄἱο; ὄγευο εἴ ἠγγεραγαδί]ε {επιριις 
Οπηίῖπιε ονἱ φέω: καὶ ΄απιαπι οπίεπάσγε Ί:10- 
ἐἶδ, Ποσο οἰγίωίς ορ. Όοππιραχε Που. 04. 
1. ὃ. 25. ΤΙ. 1. 14. 

908. ἠέ τῳ εὖχος κ.τ.λ. γπρ. η. Χ. 
449. «ιΐ εροϊῖῖε εο Ίαηι παφίῖ ἰαιάαδογ 
ορϊηιῖε, «41ιί 1είο ὑπδίφιῖ. 

π Ὁ 
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/ ἛἜς ὃ ἐνόησ᾽ Αἴαντε δύω, πολέμου ἀκορήτω, 

ὉΜΗΡΟΥ ἼἸλΙΑΔΟΣ Μ’. 

ς - 

Εσταότας, Τεῦκρόν τε νέον κλισίηθεν ἰόντα 
Σ / - 

᾿Ἐγγύθεν' ἀλλ᾽ οὕπως οἱ ἔην [)ώσαντι γεγωνεῖν' 
Ξ ο. . 

Τόσσος γὰρ κτύπος ἦεν, ἀὐτὴ ὃ᾽ οὐρανὸν κε 

Ῥαλλομένων σακέων τε καὶ ἱπποκόμων τρυφαλειῶν 
Δ / Ν / .] ΔΝ 

Καὶ πυλέων' πάσας γὰρ ἐἔπῳχετο' τοὶ δὲ κατ αὐτὰς 
-- ς -- 

Ἱστάμενοι πειρῶντο βίῃ ῥήξαντες ἐσελθεῖν. 
στ πλ 

Αἶψα ὃ ἐπ᾽ Αἴαντα προίΐει κήρυκα Θοώτην' 
Ἔρχεο, δῖε Θοῶτα, θέων Αἴαντα κάλεσσον, 

᾽Αμϕοτέρω μὲν μαλλον’ ὃ γάρ κ᾿ ὄγ' ἄριστον ἁπάντων 

Εἴη, ἐπεὶ τάχα τῆδε τετεύξεται αἰπὺς ὄλεθρος. 
Ωω ἀπ / 

Ωδε γὰρ ἔβρισαν Δυκίων ἀγοὶ, οἳ τὸ πάρος περ 

Ζαχρηεῖς τελέθουσι κατὰ κρατερὰς ὑσμίνας. 

Εἰ δέ σφι καὶ κεῖθι πόνος καὶ νεῖκος ὄρωρεν, 

᾽Αλλά περ οἷος ἴτω Τελαμώνιος ἄλκιμος Αἴας, 

Καΐ οἱ Τεῦκρος ἅμ᾽ ἑσπέσθω, τόξων εὖ εἰδώς. 

ὋὪς ἔφατ” οὐδ ἄρα οἱ κἠρυξ ἀπίθησεν ἀκούσας' 

Ῥή δὲ θέειν παρὰ τεῖχος ᾿Αχαιῶν χαλκοχιτώνων, 

Στη δὲ παρ Αἰάντεσσι κιὼν. εἶθαρ δὲ προσηύδα᾽ 

Αἴαντ᾽, Αργείων ἠγήτορε χαλκοχιτώνων, 

Ἠνώγει Πετεῴῷο Διοτρεφέος φίλος υἱὸς 
φαν 3γ, κ ./ / ’ κ. 2 / . 

Κεῖσ ἴμεν, ὄφρα πόνοιο µίνυνθά περ ἀντιάσητον 
-- / 

᾽Αμϕοτέρω μὲν μαλλον’ ὃ γάρ κ᾿ ὄχ 
Εἴη, ἐπεὶ τάχα κεῖθι τετεύξεται αἰπὺς 

Ωδε γὰρ ἔβρισαν Δυκίων ἀγοὶ, οἳ τὸ πάρος περ 
Ζαχρηεῖς τελέθουσι κατὰ κρατερὰς ὑσμίνας. 

Εἰ δὲ καὶ ἐνθάδε περ πόλεμος καὶ νεῖκος ὄρωρεν, 
» - Π 
Αλλά περ οἷος ἴτω Τελαμώνιος ἄλκιμος Αἴας, 

Καΐ οἱ Τεῦκρος ἅμ ἑσπέσθω. τόἕων εὖ εἰδώς. ρ 9 

ὋὪς ἔφατ” οὐδ ἀπίθησε μέγας Τελαμώνιος Αἴας. 

Αὐτίκ Οϊλιάδην ἔπεα πτερόεντα προσηύδα" 

395956 

340 

945 

350 

366 

ἄριστον ἁπάντων 

ὄλεθρος. 

360 

38605 

Αἶαν, σφῶϊ μὲν αὖθι, σὺ καὶ κρατερὸς Δυκομήδης, 
ν Ξ Εσταότες Δαναοὺς ὀτρύνετον Ἶφι µάχεσθαι' 

ο 5 . : Αὐτὰρ ἐγὼ κεῖσ εἶμι, καὶ ἀντιόω πολέµοιο 

940. πάσας γὰρ ἔπφχετο. Ῥεῖ. πύλας. 
Τε ΜΒΕΒ. απᾶ Εάἀ. νατγ, {ου ο πιοδῦ 
ρατζ, Ῥαίνοεπ πᾶσαι γὰρ ἐπώχατο, απᾶ 
πάσας γὰρ ἐπώχατο ΟΥ ἐπῴχατο. Ἠεγπε 
βΐνας {ιο {οσπιεν, απᾶ ἀεάιπςσος ἴα νετρ 
{νοπα ἐποίγω, Νν]οἩ Ίνα ἐγαπβ]αίες οσο[ιάῖο ; 
έπαβ γονεγδῖης {Πο ἵππο βΙσπ]Πῃοαίίοη οἱ ἔ]ε 
πγονᾶ. Οὔνενς, ἐ]ετείογο, {ονπά 16 ἔγοπι 
ἐπέχω, οἳ ννἨῖο] {Πεγ Ἱπιασῖπο α Ρεν{εοῦ 
ἐπώχα,απάὰ ἴηεπσε α ρ]αρεγ/.Ρα55. ἐπώγμην. 
Τ]9 οἴ]ιεν γεαᾶῖπσ 8εεΠ15 ΙΠΗΠΙ{ΕΙΥ Ῥτείεν- 
αὐῖε, ΙΕ χε δα Ἠ5ΗΜΗ(Ίοη οἳ ἐπῴχετο {ον 

ἐπῴχατο, προηπ {λε απἰ]λοτΙγ οἳ ἔηγεε 
ΜΒ. Τπ {5 9π5δε μα ΠΟΙΠ κτύπος οὗ 
αὐτὴ πιαδὲ Ῥο τερεαίεᾶ, απᾶ ἴῑιο γεν) να] 
Ῥε ἐποίχομαι, 1π 15 πδιια] 5εη5ε οῇ αοσεῖο, 
ὠπγπο. Ὁοπιρατε Π]. Α. σ0. Ἑ. 960. Ῥ. 215. 
04. Δ. 45]. 

246. ἔβρισαν. Έοιν βρίθουσιν, τγθεπὲ ; 
αοτῖςε {οΥ Ῥγεδεπό. Ὀεε Μα. αν. αχ. ξ 606. 
--ΟΕ χε βγπίακς, απᾶ ο ἴπε αἀ]εσίῖνε ζα- 
χρηεῖς ἵη νε πεχέ πα, 568 οἩ 1]. Α. 658. 
Β. 625. 
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Αἶψα 

271 

ο / ιν ώ 8 1 - .) , 
ὃ) ἐλεύσομαι αὗτις, ἐπὴν εὖ τοῖς ἐπαμύνω. 

ὋὪς ἄρα φωνήσας ἀπέβη Τελαμώνιος Αἴας, 370 

Καΐ οἱ Τεῦκρος ἅμ ᾗε κασίγνητος καὶ ὅπατρος" 
Τοῖς ὃ ἅμα Πανδίων Τεύκρου φέρε καμπύλα τόξα. 

Εὖτε Μενεσθήος μεγαθύμου πύργὸν ἵκοντον 
Τείχεος ἐντὸς ἰόντε ο» -ἐπειγομένοισι ὃ) ἵκοντυ, - 
Οἱ ὃ᾽ ἐπ᾽ ἐπάλξ σεις βαἴνον, ἐ ἐρεμνῇ λαίλαπι ἵ ἴσοι, 3756 

Ἴφθιμοι Δυκίων ἡγήτορες ἠδὲ µέδοντες, 

Σὺν -ὃ ἐ[άλοντο µάχεσθαι ἐναντίον, ὥρτο ὃ ἀὐτή. 
Αἴας δὲ πρῶτος Τελαμώνιος ἄνδρα κατέκτα, 

Σαρπήδοντος ἑταῖρον, ᾿Ἐπικλῆα µεγάθυμον, 
/ » , Ν Μος / 3 Ν 

Μαρμάρῳ οκριοεντι βαλὼν, ο ρα τειχεος εντος 360 

Κεῖτο µέγας παρ ἔπαλξιν ὑπέρτατος' οὐδέ κέ µιν ῥέα 

Χείρεσσ᾽ ἀμφοτέρῃς ἔχοι ἀνὴρ, οὐδὲ µάλ᾽ ἡβῶν, 

Οἷοι νῦν [βροτοί εἰσ ὃ ὃ ἄ 
ἄρ᾽ 

ὑψόθεν ἔμβαλ' ἀείρας, 

Θλάσσε δὲ τετράφαλον δέν] σὺν ὃ ὁστέ ἄραξε 

Πάντ᾽ ἄμυδις κεφαλῆς' ὃ ὃ᾽ ἄρ᾽, ἀρνευτῆρι ἐοικὼς, 386 

Κάππεσ ἀφ᾽ ὑψηλοῦ πύργου, λίπε ὃ ὀστέα θυµός. 
Τεῦκρος δὲ Γλαῦκον, κρατερὸν παῖδ Ἱππολόχοιο, 
στο νὸ / ’ ς - Ι]ῷ ἐπεσσύμενον [βάλε τείχεοο ὑψηλοῖο, 
Ἡ, ῥ' ἴδε γυμνωθέντ α βραχίονα" παῦσε δὲ χάρµης. 
ἈΑΝψ ὃ) ἀπὸ τείχεος ἆλτο λαθὼν, ἵνα µή τις ᾿Αχαιῶν 300 

Ἠλήμενον ἀθρήσειε, καὶ εὐχετοῴτ᾽ ἐπέεσσι. 

Σαρπήδοντι ὃ ἄχος γένετο, Γλαύκου ἀπιόντος, 

Αὐτίκ ἐπεί τ’ ἐνόησεν' ὅμως ὃ οὐ λήθετο χάρµης' 

᾽Αλλ) ὄγε Θεστορίδην ᾿Αλκμάονα δουρὶ τυχήσας 

Νόξ’, ἐκ δ ἔσπασεν ἔγχος' ὃ ὃ' ἑσπόμενος πέσε δουρὶ 3050 

Πρηνὴς, ἀμφὶ δέ οἱ βράχε τεύχεα ποικίλα χαλκῷ. 

Σαρπηδὼν ὃ ἄρ᾽ ἔπαλξιν ἑλὼν χερσὶ στιβαρῇσιν 
Ἕλχν” 

374. ἐπειγομένοισι ὃ' ἵκοντο Ἠεγπο 
Ῥτορεχ]γ απἀεγδίαπάςδ {5 οἰαιδο {ο Ῥα 
ρατοπίλεσα]: οεπίεδαπέ ααίεηι, ἄαηι ἐΙὲ οεῖ 
ππααῖπιο πι φεβαπίιγ αὖ ᾖιοβίο. 

ὅ79. Σαρπήδοντος. ἴπ ΠΠ. Π. 680. Σαρπη- 
δόνος. Έπος] οί] {οΥπή5 αγς τιδεᾷ ὮΥ ο 
Ῥοείς, ιο Ἰαΐέεν ο]γ 15 επιρ]ογεά ὮΥ ρχο5θ 
ΜΊίΘΥ5, απά 1π Τη. Όοπιραχε Ηετοά. 
1. 175. 

960. μαρμάρῳ ὀκριόεντι. ΒγοΡεχ]γ, µάρ- 
µαρος, ΟΥ πέτρος μάρµαρος, 15 α. 5ί0Π6, 

νἨϊίο απά Ροἡθ]εά αξ πιαγρ]α; Ῥιαέ τδεά 
Ἠθγα απά ΟΟΠΙΤΠΙΟΠΙΥ {οΥ απ βίοπε τ]αίετο). 
Οοππραγε Ἡ. ΤΠ. Ἴο5. Ο. 1. 499. Ίευογ. 
14. ΧΧΠ. ο11. Ἐν. πα. νὰ Ἠεισα 
{πε νενρ µαρμαίρειν (1. Ν. 99), αιᾷ ἴἶνα 
αἀ]εοίῖνε µαρμάρεος (Η. Ρ. 504). ΟΓ ὀκρι- 
όεις, 566 ΟΠ Τ]. Δ. 518. 

Δ 9) υ, ο ὃ α.. κ ϱ θ 
η ἕσπετο πασα ἵαμπερες αυταρ υπερ εν 

985. οἷοι νῦν βροτοί εἰσι. Ῥεο οἩἨ ΠΠ. 
Ὦ. 909. Έο ενα οββεγνα(ἶομς ἴπονγε οῄεγες, 
16 πΙαΥ ο αἀάσᾶ, ἰἰιαῦ 45 Ηοπιεγ”5 Ἠεγοςς 
ν/6Γε ΕΠΙΕΠΥ 5015 ος σταΠπάδοης ο{ ροᾷ5 ος 
Ροάἆε6ββεΒ, 16 Ίνα παίατα] {ο τεργεβδεπί 
{πει α5 οπάοννεά κ βαρετῖου αρῖες 
{ο ἴ]λο ππεη οἱ 5 ον ἀ4αγ8, Ὑ/πο νεγα 
βοπιενλαῦ {αγίμες γεπιονεὰ ἴπγοπα 5ο] 
1ου οπἱρίῃ. ἘΤΠϊδ γεαξοπ 15 ΕΧΡΤΕΡΡΙΥ 
αβθίσπεὰ ἵπ Ἠεεῖοά. Τμευροπ. 1019. Αὖ- 
ται γὰρ, θνητοῖς παρ ἀνδράσι εὐνηθεῖ- 
σαι, ᾿Αθάναται γείναντο θεοῖς ἐπιείκελα 
τεκνά. Ῥεε ΜΙήονά” Π181. οἳ ἄ.πγεσος, νο]. 
Τ. ρ. 125. 

905. ἀρνευτῆρι. 4 ἀἴτον, ος (ιδίου. 
5ε]ιο]. κυβιστῇ, ἣ ἢ δύτφ' καὶ οὗτοι γὰρ ἐπὶ 
κεφαλὴν ἑαυτοὺς ῥίπτουσι. 

Β ὓ 2 
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Τεῖχος ἐγυμνώθη, πολέεσσι δὲ θῆκε κέλευθον. 
.. 1] , - - 

Τὸν δ Αἴας καὶ Τεῦκρος ὁμαρτήσανθ', ὃ μὲν ἰῷ 400 

Βεβλήκει τελαμῶνα περὶ στήθεσσι φαεινὸν 

᾿Ασπίδος ἀμφιβρότης' ἀλλὰ Ζεὺς Έπρας ἄμυνε 

Παιδὸς ἐοῦ, μὴ νηυσὶν ἐπὶ πρύμνησι δαμείη" 
σ Αἴας ὃ᾽ ἀσπίδα νύξεν ἐπάλμενος' οὐ δὲ διαπρὸ 

ἼἨλυθεν ἐγχείη, στυφέλιξε δέ µιν μεμαῶτα. 4050 

Χώρησε ὃ) ἄρα τυτθὸν ἐπάλξιος' οὐ ὃ ὅγε πάµπαν 
Χάζετ᾽, ἐπεί οἱ θυμὸς ἐέλπετο κὔδος ἀρέσθαι. 

Κέκλετο ὃ ἀντιθέοισιν ἑλιξάμενος Λυκίοισιν' 

ἸὮ Λύκιοι, τί ὃ ἄρ᾽ ὧδε µεθίετε θούριδος αλκῆς; 

᾿Αργαλέον δέ µοι ἐστὶ, καὶ ἰφθίμῳ περ ἐόντι, 410 

Μούνῳ ῥηξαμένῳ θέσθαι παρὰ νηυσὶ κέλευθον᾿ 

᾽Αλλ” ἐφομαρτεῖτε' πλεόνων δέτοι ἔργον ἄμεινον. 

Ὃς ἔφαθ” οἳ δὲ, ἄνακτος ὑποδδείσαντες ὁμοκλὴν; 

Μαλλον ἐπέβρισαν [ουληφόρον ἀμφὶ ἄνακτα. 
᾿Αργεῖοι ὃ ἑτέρωθεν ἐκαρτύναντο φάλαγγας 415 

Τείχεος ἔντοσθεν, µέγα δέ σφισι φαίνετο ἔργον. 
Οὔτε γὰρ ἴφθιμοι Λύκιοι Δαναῶν ἐδύναντο 

Τεῖχος ῥηξάμενοι θέσθαι παρὰ νηυσὶ κέλευθον' 
Ἰ 

Οὔτε ποτ᾽ αἰχμηταὶ Δαναοὶ Λυκίους ἐδύναντο 

Τείχεος ἂψ ὥσασθαι, ἐπεὶ τὰ πρῶτα πέλασθεν. 420 
ια) »} 6 τς) . / 5. 3 ” ’ 

Αλλ’᾽ ὥστ᾽ ἀμφ) οὔροισι δύ᾽ ἀνέρε δηριάασθον, 

Μέτρ᾽ ἐν χερσὶν ἔχοντες, ἐπιξύνῳ ἐν ἀρούρῃ, 
ιό 9 ’ Ἄ μὰ, ιά 3 . Ὢ τ) ὀλίγῳ ἐνὶ χώρῳ ἐρίζητον περὶ ἴσης' 
ὀ ”/ 9 / ε) / αυ ες -ᾱ δν. Ὡς ἄρα τοὺς διέεργον ἐπάλξιες' οἳ ὃ ὑπὲρ αὐτέων 
Δῄουν ἀλλήλων ἀμφὶ στήθεσσι [βοείας 425 
.] . .. 

Ασπίδας εὐκύκλους, λαισήϊά τε πτερόεντα. 

Πολλοὶ ὃ οὐτάζοντο κατὰ χρόα νηλέἰ χαλκῷ, 

Ἠμὲν ὅτῳ στρεφθέντι µετάφρενα γυµνωθείη 
Μαρναμένων, πολλοὶ δὲ διαμπερὲς ἀσπίδος αὐτῆς. 

409. ἀσπίδος ἀμφιβρότης. εε οἩ Ἱ. 
Β. 999. 

409. παιδὸς ἑοῦ. Αεοογάῖπσ {ο {πε 
Βε]ο]. ἙΒνεν. «αρίίες Ἠαὰ {ππεο 5οη5 ὮΥ 
Έκτορα, νε] ννποπα Ἡε σοηβογίεά απἆεσ {πε 
Έσιτε οἱ α Ῥπ]], νΙζ. ΜΤΙΠπος, βατρεάοπ. απᾶ 
Ἠλαδαπιαπίμας. ΑΙ σγεαί τΠείΑΠΙΟΥΡΠΟΡΕΕ, 
ἨοΝ6Υ6Υ, 56εΠΠ {ο Ὦε Ροβἱεγῖογ {ο έῑπε εἴπιε 
οἳ Ἠοπιεσ, Νο τπακες Βατρεάοπ ἴ]ε 50Π 
οἳ «αρίίεν Ὦγ Πμαοδαπαϊα, ἀαασΠβίετ οἳ ΕΒε]- 
Ίετορμοπ. Ῥεε ΤΙ. Ζ. 198. 

416. ἔργον. ΤΠαῖ ἵ5, µάχη, α5 ἵπ . ΤΠ. 
208. Όοπιρατο 0. Φ. Τὸ. 106. Χ. 149. 

420. ἔπει τὰ πρῶτα πέλασθεν. Οἵπι 
εεπιεῖ τα]ζεπι Ἰπταξίεεεπί. ἨΕΥνΕ. 

421. ὥστ᾽ ἀμφ' οὔροισι κ.τ.λ. ΤΗϊ8 εἰπιῖ]α 

15 γνοπάεγ{α]]γ ΡΥοΡΕΥ., απἆ Ἠας οπθ οἴτοππῃ- 
5ίαπος {αί ἶ5 5ε]άοπῃ {ο Ῥε {οαπᾶ ἵπ Ἠο- 
ΠΙΕΓ΄5 αἱ]αδίοης: 16 οογγεδροπάς ἵπ ΕΥεΣΥ 
Ροϊπέὲ νι ἔπε 5αΏ]εοί 1έ ννας Ιπέεπάεᾶ {ο 
Παδίταίο, Τῃο πἹεαςιτες οἱ ἔ]ιε νο παϊσ]- 
Ῥομγ5 τερτεβεπέ {]ιε ερεατ» οἳ {πε σοπιραί- 
αΠί5; {μθ «ΟΠΒΠΕΣ οἳ {πε Πε]ά 5ἶιουν ναί 
{1εγ επσασεᾶ Ἠαπά {ο Ἰαπά ; απά {Πε να] 
νν]]σ]ι ἁῑνιάες {λε ατπη]ες σῖνες τ15 α Πνε]γ 
Ίάεα οἱ {έε Ἠπσε 5ἱοΠε5, πο] πετο Ώχεά 
{ο ἀείεγπιῖπο έε Ῥουπάς οἱ αά]οϊπῖπς Πε]ά5. 
Ῥορε: {τοπι Εαδίαίμίας. 

4955. περὶ ἴσης. ῥῬοῖ]. μοίρας. 
Ἡ. Δ. 704. 

496. λαισήϊα. 

Ὢθο ο0ἩἨ 

Φθο οπ ΤΙ. Ε. 455. 
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Πάντη δὴ πύργοι καὶ ἐπάλξιες αἵματι φωτῶν 

99 

490 

᾿Βῤῥάδατ ἀμφοτέρωθεν ἀπὸ Τρώων καὶ ᾿Αχαιῶν. 
᾽Αλλ) οὐδ ὣς ἐδύναντο φόβον ποιῆσαι ᾿Αχαιῶν' 

- .) 

᾽Αλλ) ἔχον, ὥστε τάλαντα γυνὴ χερνῆτις ἀληθὴς, 
”’ Ν ”/! νο 8 λ λ Ε . 
Η τε, σταθμὸν ἔχουσα καὶ εἴριον, ἀμφὶς ἀνέλκει 
Ἅ] η νι ον ι] ’ ϱ) ”/ . 

σαόζουσ. ινα παισιν αεικεα µισσον αρηται 4556 
- ” /΄ 

Ὃς μὲν τῶν ἐπὶ ἶσα µάχη τέτατο πτόλεμός τε, 
Πρίν Υ ὅτε δὴ Ζεὺς κῦδος ὑπέρτερον Έκτορι δῶκε 

- - .) ο 

Πριαμίδῃ, ὃς πρῶτος ἐσήλατο τεῖχος ᾿Αχαιῶν. 
ᾱρ ω ; 3 . ᾿Ἠῦσε δὲ διαπρύσιον Τρώεσσι γεγωνώς 
Ὄρνυσθ., ἱππόδαμοι Τρώες, ῥήγνυσθε δὲ τεῖχος 440 

. [ή 9 Ν ον ο θ ὃ 9 - 
Αργείων. καὶ νηυσὶν ενίετε ὕεσπιὸαες πυρ. 

Φ Γι ο. / . ων ] 3! ’ ”/ 
Ὡς φάτ εποτρυνων οι ὃ ουασι παντες ακουΟν», 

Ἴθυσαν ὃ ἐπὶ τεῖχος ἀολλέες' οἳ μὲν ἔπειτα 
- { » 3 Ἅρ 

Κροσσάων ἐπέβαινον, ἀκαχμένα δούρατ᾽ ἔχοντες' 
ιό, επ - ς / 

Έκτωρ υὰ ἁρπάξας λᾶαν φέρεν. ὅς ρα πυλάων 445 

Ἑστήκε σθ ουμνὸς παχὺς, αὐτὰρ ὕπερθεν στήκει πρόσῦε, πρυμνὸς παχὺς, ϱ ρ 
.) Ν ” . υ η) 3 δι ολ , / ο νο 
Οξὺς ἔην' τὸν ὃ οὔ κε δύ᾽ ἀνέρε δήµου ἀρίστω 

“Ῥηϊδίως ἐπ᾽ ἄμαξαν ἀπ᾿ οὔδεος ὀχλίσσειαν, 
τ - . ς / κκ. 

Οἷοι νῦν [βροτοί εἰσ᾽, ὃ δέ µιν ῥέα πάλλε καὶ οἷος 

Τόν οἱ ἐλαφρὸν ἔθηκε Κρόνου πάϊς ἀγκυλομήτεω. 400 
ς . 6 9 6 κό αλ ” ./ .ν 

Ως ὃ ὅτε ποιμὴν ῥεῖα φέρει πόκον ἄρσενος οἷὸς, 

Χειρὶ λα[λὼν ἑτέρῃ, ὀλίγον τέ µιν ἄχθος ἐπείγει' 
3” 6 / - .] 

Ὡς Έκτωρ ἰθὺς σανίδων φέρε λᾶαν ἀείρας, 
ών. / 5” / - ώ ’ 

Αἵ ῥα πύλας εἴρυντο πύκα στιβαρῶς ἀραρυίας, 

Δικλίδας, ὑψηλάς' δοιοὶ ὃ) ἔντοσθεν ὀχῆες 4565 

Εἶχον ἐπημοι[ῥοὶ, µία δὲ κληϊς ἐπαρήρει. 

Στῆ δὲ µαλ’ ἐγγὺς ἰὼν, καὶ ἐρεισάμενος [βάλε µέσσας, 

Εὖ διαβὰς, ἵνα µή οἱ ἀφαυρότερον [βέλος εἴη, 

49]. ἐῤῥάδατο, Ἐου ἐῤῥασμένοι ἤσαν, 
Γνοπα ῥάζειν, ννλ]σ]ι 19 εφαἰνα]επό γη] ῥαΐ- 
νειν. ΌΟπΠΙΡαΥΘ 04. Υ. 964. 

495. αλλ᾽ ἔχον. Τία 5ε αδεναπί. Ῥο ΤΙ. 
Ν. 657. οὐδέ οἱ ἔγχος ἔχ᾽ ἀτρέμας. Τ]μα 
πά]εσίῖνο χέρνης, οἨ χερνήτης, απά ἵπ ἴμο 
{οπηϊπῖπε χερνῆτις, Ιπαρ]ε5 οπ6 0ο {[ἴοεν 
ὃψ ππαπιμαί ἰαδοιγ, παρὰ τὺ χειρὶ νήθειν. 
Τοετεπί. Απάν. 1. 48. οἴαπι μαγος αο ἄι- 
γΙίοΥ αφεδαί. ἶαπα ασ ἴεῖα οἰοίίπι φιώγίίαης. 
Όοππρανε τς. Απ. ΤΙΠΙ. 468. Ῥεμο]. 
ἀληθής' δικαία καὶ ακριβής. Ῥεε Μαδ- 
βνανοθ οἩπ Ἐππρ. Οχεςί. 424. 1ο αΠίΊοΥ 
οἳ {πο ΤΗ{ο οἳ Ἠοπιεν, αὐα]ραίεᾶ {ο Ἠε- 
χοβοίαβ, Ίας5 Ῥργοβεγνοά ο ἰγαάϊμοι, λαί 
Ώιο Ῥοεί α]αᾷος ἵπ ἐλῖς θἰπαῖ]α ἐο ἔῑιο οσσι]- 
Ῥαΐϊοι οἳ Ἠὶ5 ΟΠ πιοίμαογ, θε Ἐτε]Ιηι, 
0055. 5οσί. 1. 

446. πρυμνὸς παχύς. Ἀγοαᾶ αἲ {]ιο δοί- 
ἴοιι: ἴπ οΡΡοΒΙΔΙΟΠ {ο ὕπερθεν ὀξύς. Τῆνεδε 

αἀ]εοίῖνεξδ 49ο ΠᾳΕΠΘΥΑΙΙΥ οοπδίτιεᾷ βερᾶ- 
χα{ε]γ, Ῥαῦ Εγπεδίϊ Ρτορετ]γ ἰαϊκος ίπεπῃ ἵπ. 
οοπηαχῖοη. θε οἨ Π]. Ε. 292. ἨΜΠΙί ιο 
Ῥα5δασο οοππραχε Ὑ]τρ. Απ. ΧΙ. 896. 

450. ῬοββῖρΙγ ἰΠῖ5 1πο 5 απ Ιπίεγρο]α- 
Ώοη. 

469. χειρὶ λαβών. Τ]ε ραχΗοῖρ]ε λαβὼν 
15 Ἠογο τοάιπάαηί. θε ποίθ οη ΒΟΡΗΠ. 614. 
Τ. 607. Ῥεπι. αν. ρϱ.46. Ὠοτνῖ]]α οἨ Οἰατ]- 
{οη, Ρ. 691. Τπα5 ἵπ Ἐπρ]ίςδα ἔμο γγογά 
σοέ ἵδ ϱεΠεΥΑΙΊΥγ, ποῦ {ο 54Υ 4ἱννΑΥΒ, ΒΗΡΕΙ- 
Ἠποιβ, 

455. δικλίδας. Ῥομο]. διθύρους. - 
456. ἐπημοιβοί. Ῥε]μυ]. ΎΠ]. εἰς μέσον 

συνάπτοντες, 
468. εὖ διαβάς. Ἐππεδί Ργοροτ]γ (παΠ8- 

]αίος 19, Ππαπο φγαᾶι. Ὢεε Ίεβδο]ίησ οἩ 
Ῥιος. 16, 1. εχίν. 909 Τγτίοας αρ. [ήουγη. 
ξ 28. εὖ διαβὰς µενέτω. 
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“Ρηξε ὃ) ἀπ᾿ ἀμφοτέρους θαιρούς' πέσε δὲ λίθος εἴσω 

ἨΒοιθοσύνῃ, µέγα ὃ ἀμφὶ πύλαι µύκον, οὐδ ἄρ᾽ ὀχπεςο 460 
Ἐσχεθέτην, σανίδες δὲ διέτµαγεν ἄλλυδις ἄλλη 

Λάος ὑπὸ ῥιπῆς' ὃ ὃ ἄρ ἔσθορε φαίδιµος Έκτωρ, 

Νυκτὶ θοῇ ἀτάλαντος ὑπώπια' λάμπε δὲ χαλκῳ 
Σμερδαλέῳ, τὸν ἔεστο περὶ χροϊ. δοιὰ δὲ χερσὶ 

Δοῦρ) ἔχεν' οὐκ ἄν τίς µιν ἐρυκάκοι ἀντιβολήσας 465 
Νόσφι θεῶν, ὅτ᾽ ἐσαλτο πύλας' πυρὶ ὃ ὅσσε δεδῄει. 
Κέκλετο δὲ Τρώεσσιν, ἑλιξάμενος καθ ὅμιλον, 
Τεῖχος ὑπερ[βαίνειν' τοὶ δ) ὀτρύνοντι πίθοντο. 

Αὐτίκα ὃ οἳ μὲν τεῖχος ὑπέρββασαν, οἳ δὲ κατ αὐτὰς 
Ποιητὰς ἐσέχυντο πύλας' Δαναοὶ δὲ φόβηθεν 470 

Νῆας ἀνὰ γλαφυράς' ὅμαδος ὃ ἀλίαστος ἐτύχθη. 

459. θαιρούς. Τε Ἰ1πφοε. Επδίαίμ. θαι- 
ρός' στρόφιγξ θύρας. 

4ῤδ. ὑπώπια. ἴπ ᾖῖς οοιπίεπαπορ. ἙἘπ- 
εἰαίμ. ὑπώπια λέγει τὰ ὑπὸ τοὺς ὀφθαλ- 
μοὺς ἁπλῶς µέρη, τὴν πρόσοψιν' οἱ δὲ 
ὕστερον ὑπώπιά φασι τὰς περὶ τοὺς ὂφ- 

θαλμοὺς πληγάς. ΤΠ5 ἸΙαΐίαοη ΒΕΠ56 ἵ5 
αἰῆχεὰ {ο {πε ποτά ἴπ ΑτὶδίοΡΗ. εβρ. 
1986. Ῥαο, 546. Ῥοε Ταπὶῦ. Βο5 οἩ 1 Ο9Υ. 
Ικ. 27, νπεγο ἴ]ιε γετρ ὑπωπιάζειν 18 8Ρ- 
Ῥ]ῖεά πιείαρΠοτῖσα]]γ. 



1ΗΣ 

ΟΜΗΡΟΥ ΙΛλΙΑΔΟΣ 

ῬΑΨΔΙΑ, ἢ ΓΡΑΜΜΑ, Ν΄ 

ἜἘπιγραφαί. 

Ἡ Ἐπ ΤΑΙΣ ΝΑΥΣΙ ΜΑΧΗ. 

Ἕ"Αβλλως, 

ΝΥ ὃ, ἐπὶ νηυσὶ μάχῃ Δαναοῖς ἤμυνε Ποσειδῶν. 

ΤΗΕ ΑΠΟΌΜΕΝΤ. 

ΤΗΕ ΑΟΤΡ ΟΕ ΙΡΟΜΕΝΕΟΣ. 

Νορίαπα, οοποθγποᾶ {οΥ {]ιο Ίο55 οἱ ἐἶιο ἄγθαῖκ5, προν. 5εεῖηπςρ ἴἶιο ΓογΗβοσ{ῖοπ8 Γογοςά 
Ὦγ Ἠεσίογ, πο Ἠαά επἰογοᾶᾷ {ο ᾳαΐο ΠθᾶΣ ία θίαίῖοη οἳ {πο Α]4Χ65, 455ΗΠΠΕΒ {9 

εἴαρε οἳ Οπ]σμας, απᾶ Ιπερῖγος ἔ]οβο Ἰθγοθς {ο οΡΡοςε Πίπι (νν. 1-52). Τπεῃ Ίο 
εΏουιγασες {ἶο οἴἶεν (γεε]κβ, γν]ιο Ἰαά τεεϊγεὰ {ο ἐιεῖσ νοβρε]ς (δ5--124). Τε 

Ά]αχος {οσηι {εν (πουρς ἵπ α- εἶο5ο Ρμα]αηα, αιιὰ Ῥαὲ α 5ο {ο Ηεσίος αιά (με 

Έγο]αης; 5ενενα] ἀεεάς ο γα]οις αὖε ρεγ[ίογπιεά ; Μετίοπες, Ἰοδίπς ῖ5 βρεαχ ἵπ ία 

εποοπη{οσ, τοραῖγ5 {ο 5θε]κ αποίποχ αξ ἴ1ε {επί οἳ Τάοπιεπεας (1256-1608). ΤΒί5 οα- 

οπδίοῦ5 α εοπνενςα{ίοη Ῥείννθεη {1α5θ ένο γ/αΥΤΙΟΥ5, Πο τείατη {οσείμεχ {ο {Πε Ῥαΐέ]θ 

(169-599). Τάοπιεποις βἰσηα]ίζε5 Ἰ5 «οιχασε αῦονθ (χο τεδέ; Ίνα Ι1]5 ΟίἩΥγοπει5, 
Αδίας, απά Αἰσαί]μοαδ: Πεϊρποβαςδ απά πεις πιάτο αραϊηδέ Ἠπα, αι αἲ Πεηρί]ι 

1άωπιεπεις τεῦῖτος (950---616). Ὠεϊρπορας νουπάς ΑπΙΟΕΙΡ, Νο 15 βανεᾶ ὮΥ 
Νερίππο: Μεποϊαας νουπᾶς5 Ηε]εηις, απά ΚΙ Ῥϊδαπᾶεν (516-042). Αἴίευ ρτεαί 
εκεγίῖοηΏ5 οη Ῥοίῃ 5ἱ465, ἔπε Τγο]αη5 ατα τερα]θεά 11 {με Ἰε[ς νῖησ; ἩΗοσίου 511 Κκθερ5 

ῖ5 στοαπᾶ αραἰηδί ἴἶνο Α]αχος, {]], Ρεῖης πα]]εὰ Ὦγ νο Τοστῖαη 5ΙΙΠςΟΥ5 απά αγΕΊΥΕ, 

Ῥο]νάαπιας αἀνίςες {ο οα]ἱ α ουαποῖ] οἳ νναχ (045-147). Ἠεσίου αΡΡτονο 5 αἀνῖςς, 

ναί σοες Βηδέ {ο ΥΙ1Υ έἶχε Ττο]απςς αρυχγαϊάς Ῥασί5, τε]οῖπς Ῥο]γάαπια, ππεεί5 Α]αςπ 

ασαῖη, απᾶ γεποννς {ο αίίαε]ς (748-- δ97). 

Τ]ιο εἰσ]νέ απᾶ ἐννθηβῖεί]ι ἆαγ 55111 οομπαες. ΤΠ 8οεπθ ἶ5 Ῥείνθεν πο ἄτεσῖαη γα]! 

απά λε 5εα-θ]οτο. 

ΖΕΥΣ ὃ ἐπεὶ οὖν Τρῶάς, τε καὶ Ἕκτορα νηυσὶ πέλασσε, 

Τοὺς μὲν ἔα παρὰ τῇσι πόνον τ᾽ ἐχέμεν καὶ ὀϊζὺν 

ἹΚωλεμέως' αὐτὸς δὲ πάλιν τρέπεν ὅσσε φαεινὼ, 

Νόσφιν ἐφ᾽ ἱπποπόλων Θρηῃκῶν καθορώμενος αἶαν, 

4. ἱπποπόλων. Ῥο]ο]. περὶ ἵππους πο- οἴαηςδ ατε οπ]]εὰά ἵπ Ἐασ. Ἠεο, 9. φίλιππος 
λούντων, ἐξ οὗ πολεμικῶν. Βο ἴο ἼἨχα- λαός. Όοπαιραχθ Τπαογά. 11. 96. 
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Μυσῶν τ᾽ ἀγχεμάχων, καὶ ἀγαυῶν Ἱππημολγῶν δ 
/ 2 

Γλακτοφάγων, ᾿Αβίων τε, δικαιοτάτων ἀνθρώπων. 
ε) ’ 1] 

Ες Τροίην ὃ) οὐ πάµπαν ἔτι τρέπεν ὅσσε φαεινώ' 
ο) Ν κ κ] 

Οὐ γὰρ ὅγ ἀθανάτων τιν’ ἐέλπετο ὃν κατὰ θυμὸν 

᾿Ελθόντ’ ἢ Τρώεσσιν ἀρηξέμεν ἢ Δαναοῖσιν. 
ώ 2 ο. 

Οὐ ὃ᾽ ἁλαοσκοπιὴν εἶχε κρείων ᾿Ενοσίχθων' 10 

Καὶ γὰρ ὃ θαυμάζων ἧστο πτόλεμόν τε µάχην τε 
τας ιο ο «ρ ος - δα λ Γ 

ἴφου επ ἀκροτατης κορυφῆης Ὑάμου Όληεσσης 
.. ή - / 

Θρηϊκίης' ἔνθεν γὰρ ἐφαίνετο πᾶσα μὲν Ίδη, 

Φαίνετο δὲ Πριάµοιο πόλις. καὶ νῃες ᾿Αγαιῶν. 

"Ενθ ἄρ' ὄγ᾽ ἐξ ἁλὸς ἔζετ᾽ ἰὼν, ἐλέαιρε ὃ ᾿Αχαιοὺς 15 

Τρωσὶν δαµνοµένους. Διὶ δὲ κρατερῶς ἐνεμέσσα. 

Αὐτίκα ὃ ἐξ ὄρεος κατεήσετο παιπἀλόεντος, 

Κραιπνὰ ποσὶ προβιβάς' τρέµε ὃ οὔρεα μακρὰ καὶ ὕλη 
Ποσσὶν ὑπ ἀθανάτοισι Ποσειῥάωνος ἰόντος. 
Τ 9 9 ή ὼ2ὸν ν δὲ ΄ 5 , 
ρις μεν ὀρέξατ των. το Οε τετρατον ικετο τέκμωρ» 

δ. ἀγαυῶν Ἱππημολγῶν κ.τ.λ. Τπεςε 
Ηἱργρειποίσὶ Ίνενε α Ῥεορ]ε οἳ Βανπιαίία, Εἷ- 
{παζεά προ {]ε ποτί]-εαδίετη ορα5έ οἱ ἐῑε 
Ἐπκῖπο Ῥεα, τεππακαβ]ε {ος ἐπεῖν Ποππε]γ 
ἨαΡιεςαπά εἴπιρ]ο ]1νες. Τέ]ιας Ῥεεπ ἀοιδέεά 
ανΠ]σ]ι οἱ ἴπο ἀεξογῖρίνο παπηες Ἠεγε σίνεπ 
ἵδ {με σφεπΗῖ[ε ἀεποπαϊπαδίοι, απᾶ νΥΠ]ο] (]ιαε 
ερ](]λεί. ΘΒοπις 51ΡΡΟ5Θ {]αί ἴλπα Ῥεορ]ε 
ν/εγς {Πε 5απΠθ α5 έἶιο ΑδΙῖ, πιεπβοπεά ἵπ 
ϱ. Οασι. ΥΠ. 6. [οφαίι ἀείπᾶε 4δίογηηι 
αοψήαγηπι 5ιρεγτεπϊηπά. Ἡε Ῥτουεεᾶς ἴο 
σα]] Ίνεπα, ἵπ εν]ἀεπί πείετεπεε {ο ἐΠῖς ρας- 
βασο ο ΗοποΥ, {μβςεῖπιον αγύαγογιΩπ. 1η 
αστεεπιεπί νη( ἐς ἀεε]αταίίοῃ 15 {Πε ορῖ- 
ποπ οἱ Αγγίαπ απά Απιπηασις Ματοε]]ῖπις. 
15 15 {αν ποτε Ρτοβαβ]ε, Ἠούενετ, ίλαῖ ἐἶε 
Ῥεορ]ε ννενε οπ]]εὰ ΠΗἱρρεπιοἰσὶ; απιᾶ έἶιε οτ]- 
σῖπ οἳ τε πηππε 15 ΙπππεάΙαίε]γ εχρ]αϊῖπεά 
Ἰῃ ἴμο ερἰεί γλακτοφάγων, 1.6. γαλακ- 
τοφάγων, Του ἠλιεῖν ἠἐτῖπα προπ Ίπαγες” παῖζ], 
Τη ν. 6. ἄβιος ἵ5 νενγ εοπιπποπ]γ τεσαγάεά 
35 απ αἀ]εσίῖνε, απᾶ ἵ5 νατίοιδ]γ εχρ]αϊποᾶ 
Ὦγ ἴ]λοδε νο απάετςίαπα 1ὲ ἵπ Ομ σέ; 
αοσογαῖησ α5 Του ἀθγῖνο 1ὲ {γοπι βία Ίόγεο, 
βίος [οοᾷ, οἳ βιὸς α ῥοι. Ἴμπε {ογπιετ 
ἀενίνα οι ϱογγεδροπάς να {λε ερϊηιες 
1105), νν]]ε]ι ἶ5 αξεά ὮΥ Οανᾶας. ΤΗε Ιαζΐοτ, 
η πε α Ιπίεηβίνε, πν]] τεργεδεπέ {πεπι 
35 σοοᾷ τΙΑΤΊ«5ΠΙΕΙ, ΠΙΕΙ 15 ο «ΠΟΝΏ «Π8- 
γασθετὶςειο οἳ ἴἶε ΔογίμίαἩς. Επί ἴε ἆθ- 
γ]ναίϊῖοπ {γοπι βίος, τῖία οἳ οἰσέις, ποιά Ῥε 
πηοτε γτοῦαδ]ε: ἔποασα Ίετε 85ο 6ΟΠ]- 
τηεπ{θ{ου5 4γ6 ἀἹδαστεεά 45 {ο ἴπε Ργοσῖδε 
Ἱπροτί οἳ ἴπα Ἰνοχᾶ. Θοπας τηα]α (λε α 
πιεπεῖτε, 5ο ἐλαῦ Τε ουν Ῥε εφπϊνα]επό 
πνΙΕ] µακρόβιος, ζοπη-[τεί. Όδνεις ίακε α 
{ον ἅμα, απᾶ οχρ]αῖηπ 1 ἅμα βίῳ πορεύ- 
ὀντες, 95 ΥΠΟΠΥΠΙΟΙΡ ΜΗ Όιο ερηλεί5 
ἁμάξοικος, ἁμαξόβιος, π]]ο] απε αρρ]ίεᾶ 

20 

ὮΥ 5οπιθ ντ]έευς {ο ίλεςε Ῥεορ]ε, ἵπ τείεγ- 
επεο {ο ἐπεῖτ υαπἀετίηπσ πιοάᾷε οἳ 146, 
Ἠεπεο «πδίίπ. Ἠ]ϊε. ΤΙ. 2. Όπογες [ἴθεγοῦ- 
ιο 5έοµηι ἵπ ρίαιμεγὶς τε]μεπέ: «φιῖδις ῷτο 
ἀοπιῖδις πἐωπίιγ. ἩἨοται. 04. 111. 24. 9. 
(απιρεδίγες Φοβ]ιώ, ϐΘπογαπι γραμείγα τα- 
σας τῖε ἐγαλιπί ἄοπιο. Όΐπεις αραϊπ π]αΚκο 
Έπε α ῥτγίταίϊνε, ἵπ ννΠΙεὰ ο.5ε {Πε αἀ]ες- 
ἔἴνε νυν] Μἰσπῖῇν οοπίεπέ ιο] εοαπξη Ταγε; 
ἔπας εχαοί]γ οογγεδροπάῖπσ νἩ πε ερὶ- 
Ώπεί γλακτοφάγων, νε] νο] 1ὲ ἶ5 ]οἶπεά. 
Τμας ΒΙαΡο αἶδο εκρ]αῖης Ἱέ: ΥΠΙ. Ῥ. 478. 
ϱ. ἀπ᾿ ὀλίγων ἐντελῶς ζῶντας. Ἔμο εἴπι- 
ΡΙε πιοάε οἱ Ηνῖης οἳ {ῇ5 Ρεορ]ε 15 α]πάεά 
{ο Ὦγ Ματα]: Το εἰ εροίο Φαγηπαΐα γα5- 
ἔπς εχο. εε ῬΗπ. Ν.Η. ΧΥΤΠΙ. 11. απξίπ 
4ἲξο οΏεετνος: {ασ οοπεϊπεπέϊα δ1ἱ5 ΠΙΟΓΙΗ 
4ποφισ ικα ἱπαίιαδ. Ἔπε ἴαοί, Ἠουν- 
6ΥΕΣΥ, 56ΕΙΗ5 {ο Ῥε ἐιαῦ ΄Αβιοι 5 α σεπίῖ]ε 
Ώ8ΠΙΘ; {Ποασ]ᾗ 1ὲ Ῥε]οησς5 {ο α Ῥεορ]ε ος 
Τ]νασα οἱἳ. Βογίμία, Ῥοτάετῖησ προΠ, Ρα 
ἀϊξιποί {γοπι, ἴπε Πἱγγεπιοῖφι. Τί Ἠα5 ενεπ 
Ῥθεῃ 5αρροδεᾶ {μαί ᾿Αγανοὶ 15 απ αρβρεῖ]α- 
νο ποιΠ, Ὀας νηποπί ΑΠΥ εας[αοίοτγ 
ΥΕΠΣΟΗ. 

δ. οὐ γὰρ ὄγ ἀθανάτων κ.τ.λ. 
Θ. 5. 206. 997. Λ. Τὸ. 

18. τρέµε δ) οὔρεα κ.τ.λ. ΤΗῖ5 Ρᾶξδεασο 
16 οχίγοππε]γ πια]εδίῖς απά Ῥοσυα αἱ; απά ἴ5 
ποβῖσοεά α5 βπε]ι ΡΥ Πιοησῖπας(1Χ. 8). Ῥορε 
6οπΊραγες Τε νι έλα βρ]επαῖά ἀεβετῖρίῖοπ 
ἵῃπ Ῥβαίπι ἸχνΠϊ. δ. Οοππρατε αἱ5ο πάς. 
ν. ὄ. Ίρα. Ἰχῖν. ὃ. Ἔ]με Ίάεα οἳ Νερίαπε 
τοασΒῖης σος ἵπ ἴοασ βί]άες 15 Ἱπηίαίεά 
1 ΡΙπά. ΕΥ. ΤΠΙ. 76. οἴτεὰ ὃν Εαδία(μῖας. 
ποτε ννεγε ἔννο {ονης παπιοά ἄῑφα; οπς 
ἵπ Αολαῖα, ἴπα οἴπεν ἵῃ Εάλορας απᾶ 1 18 
πησργίαϊη γνπῖο] 15 Ἠετε ππεαπί. Ό6ςῬ 8ἱ50 
Ῥµπ. Ν. Π. ΤΥ. 11. 18. 

9εο ΤΙ. 
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Αἰγάς' ἔνθα δέ οἱ κλυτὰ δώματα [ένθεσι λίμι ης» 
Χρύσεα, µαρμαίροντα, τετεύχαται; ἄφθιτα αἰεί. 

Ἔνθ' ἐλθὼν ὑπ ὄχεσφι τιτύσκετο χαλκόποὸ ἵππω, 
Ὠκυπέ έησιν ἐθείρῃσι κοµόωντε κυπέτα, χρυσέῃσιν ἐθείρῃ µ : 

3 .ᾗ ) / 

Χρυσὸν ὃ αὐτὸς ἔδυνε περὶ χροῖ γέντο ὃ ἱμάσθλην 
μα - ὴ) / 

Χρυσείην, ἐὔτυκτον, ἑοῦ ὃ) ἐπεήσετο ὀίφρου, 
-- 3 

Ρῆ ὃ ἐλάαν ἐπὶ κυµατ’ 

Πάντοθεν ἐκ κευθμῶν, οὐδ 

ε] . ” - 

ἄταλλε δὲ κήτε ὑπ αὐτῷ 
/ 

ἠγνοίησεν ἄνακτα" 

Γηθοσύνῃ δὲ θάλασσα διίστατο' τοὶ δὲ πέτοντο 

Ῥίμφα μονο οὐδ, ὑπένερθε διαίνετο Χάλκεος ἄξων' 30 

Τὸν ὃ ἐς Α ον νῆας ἐύσκαρθμοι φέρον ἵπποι. 

"στι δέτι σπέος εὐρὺ [βαθείης [ένθεσι λίμνης, 

Μεσσηγὺς Τενέδοιο καὶ Ἴμβρου παιπαλοέσσης" 
3 / 

Ἔνθ' ἵππους ἔστησε Ποσειδάων ἐνοσίχθων, 

Λύσας ἐξ ὀχέων, παρὰ ὃ ἀμ[ῥρόσιον [βάλεν εἶδαρ κ] 

"Εδμεναι ἀμφὶ δὲ ποσσὶ πέδας ἔβαλε χρυσείας, 

᾿Αῤῥήκτους, ἀλύτους, ὄφρ ἔμπεδον αὖθι µένοιεν 
/ 2 ο δ) μ] Ν »/ 3 -- 

Νοστήσαντα ανακτα ο ες στρατον ᾠῳχετ Αχαιῶν. 

Τρῶες δὲ, φλογὶ ἶσοι ἀολλέες ἠὲ θυέλλῃ, 
Ἔ πΠ ιὸ / - 9 

κτορι Πριαμιὸῃ αμοτον µεµαωτες ἔποντο; 40 

"βββρομοι, αὐἴαχου ἔλποντο δὲ νῆας ᾿Αχαιῶν 
εν. / δὲ 2 ερ / 3 , 

Αι Ἰ]σειν. κτενεειν Οοε πα αυτοφι παντας Α αιους. 1] ] 

᾽Αλλὰ Ποσειδάων γαιήοχος, ἐννοσίγαιος, 

᾿Αργείους ὤτρυνε, [αθείης ἐξ ἁλὸς ἐλθὼν, 

Ἠϊσάμενος Κάλχαντι δέµας καὶ ἀτειρέα φωνήν. 45 
”/! ΄ / - Ν . ζα 

Αἴαντε πρὠτω προσέφη, µεµαωτε καὶ αὐτω 
. - 

Αἴαντε, σφὼ μέν τε σαώσετε λαὺν ᾿Αχαιῶν, 
᾽Αλκῆς µνησαμένω, μηδὲ κρυεροῖο φόβοιο. 

'90. γεντο. Ἀεθ ου Π. Θ. 45. 
27. ἄταλλε δὲ κἠτε’ ὑπ αὐτῷ. Του ὁ ὑπά- 

ταλλε αὐτῷ, ΙΠί εαὐθίαπαϊεδαπίω. Τα 
γοπᾶ]πς οἱ Τοηρίπ5 15 αὐτοῦ, ν]οἩ ἨἩεγπο 
πάορίδ; Ῥαΐ αὐτῷ 15 ΡΥΟΡεΣΙΥ χεδίονεά ὮΥ 
Ίοαρ. ἴπ ἴοο.. 368 ν. 19. 4. Τ]ο Ρὰ8- 
5ασε 15 Ἱπίαίεᾶ ὮΥ ϱ. 0.409), λίό 95. τὸν 
ὃ' ἑκάτερθεν ἀολλέες ἀμφὶς ἄνακτα ᾿Αγρό- 
µενοι δελφῖνες ἀπειρέσιον κεχάροντο, Σαί- 
νοντες βασιλῆα. 6. Απ. Υ. 819. (αγι[εο 
6’ ήπια εοῖς τοῖαἰ Φφμογα οἵγεας ιῦ- 
εἰάμπί πάω, ἑωοιήιφιιο οιὐ α.σ ἰοπαπίὴ 
Ψιεγπίίέωγ «φιον αφιΐδ; «Πιφζιπέ οαφίο φί]ογο 
πηπὺι. Τη πανί οοπιϊζιόηι Γποἱσ, Ὡπηπιαπία 
οµίε, ὅο. Όοταιματο Έπ. Ι. 161. ΕΒιδίαίμ. 
ἄταλλε' ἐσκίρτα. 

90. διαίνετο. Ἠαάε[ασίις εί. Ἠεδγο]. 
διαίνεται’ Βρέχεται, ὑγραίνεται. 1. ὦ. 202. 
δίαινε δέ µιν μέλαν ὕδωρ. Ἑλοπιβε]ά, ἵπ 
5 1ο85. ον δε]. Ῥεχς. 205, ἀεχγίνεβ 1ν 

{τοπ απ οἱά νετρ δίω. ν]επος αἱ5ο διερὸς, 
Πηυίᾶς, απ 04. 7. 201. 

91. ἐὔσκαρθμοι. ῥῬε]ο]. 
χεῖο. Έπτοπχ σκαίρω, δα[ἱο. 
δΙ4: απά οὀπιρατε Σ. 62. 

96. ἀμφὶ δὲ ποσσὶ π. ἔβ. χ. λε Ῥρτας- 
Ώσε οἱ οἰοφφίπα ἰλο Ἰορ8 οἳ 101568 αὖ ϱΥ355, 
νήσο] 19 ποῦ γεί αἰἰοσείποεν εχἰ]ηοί, 15 6ΕΙ- 
βαγεὰ ἵπ Χεμ. ΟΥΥ. ΤΠ. 5. 27. ΟΌοπιραχε 
Απαῦ. ΠΤΣ. 4. 9δ. ερ 8ἱ5δο Τμεουγ. ΤάγΙ. 
ΧΧΥ. 105, 

41. ἄβρομοι, αὐϊαχοι. (11. πιαΦπο }ποπιῖζι 
αἱ οἱαπιογα: ἴπ Ῥοί] νοχάς έλμε α, αοσοτάπς 
{ο Ειβδία(μῖας, Ῥεϊης ἰπίεπείνο. ἵΜαΑΥ ποῦ 
πα ἸΙαΐίεν Νοσά Ῥο. οοπιροιπᾶεά οἳ αὖος, 
αρίάμ8, οπᾷ ἰαχή ἳ 3966 οἳ Ἡ. Μ. 160. 

48. κρυεροῖο φόβοιο. ἨΗεδίοά. Τπεοᾳ. 
057. ἀρῆς κρυεροιο. ΟΡ. Ὁ. 155. κρυεροῦ 
ἀῑδαο. Απὶοί, Αεμανπ. 1070. κρυερὰ πάθεα. 
266 οἨ ΠΠ. 7. 944. 

εὐκίνητοι, τα- 
96ο οἩ Π. Β. 
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ν - ./, 

ἍΑλλῃ μὲν γὰρ Εγωγ᾽ οὐ δείδια χεῖρας ἀάπτους 

Τρώων, οἳ μέγα τεῖχος ὑπερκατέβησαν ὁμίλῳ' 50 
.. 2 

Ἔξουσι γὰρ ἅπαντας ἐὐκνήμιδες ᾿Αχαιοί: 
- ΄ 

Τῇ δὲ δὴ αἰνότατον περιθείδια, µή τι πάθωµεν, 

“Η, ῥ' ὑγ᾽ ὁ λυσσώδης, φλογὶ εἴκελος, ἡγεμονεύει 
ϱ Δ 9 / 23 θ , σος, - 
Έκτωρ, ὃς Διὸς εὔχετ᾽ ἐρισθενέος πάϊς εἶναι. 

Σφῶϊν ὃ ὧδε θεῶν τις ἐνὶ φρεσὶ ποιήσειεν, ὅὅ 
ο) , ως / - ο 4 / ἄλλ . 

Αὐτώ ϐ) ἑστάμεναι κρατερῶς, καὶ ἀνωγέμεν ἄλλους 
-  -ᾱ - 

Τῳῷ κε καὶ ἐσσύμενόν περ ἐρωήσαιτ᾽ ἀπὸ νηῶν 
Ὠκυπόρων, εἰ καί µιν Ὀλύμπιος αὐτὸς ἐγείρει. 

π σι] 

Η, καὶ σκηπανίῳ γαιήοχος Εννοσίγαιος 
32 / . -- / - 

Αμφοτέρω κεκοπὼς πλῆσε µένεος κρατεροῖο, 6ο 
- -- - ΄ 

Γυῖα δὲ θῆκεν ἐλαφρὰ, πόδας καὶ χεῖρας ὕπερθεν. 
Φιν ι) ϱ 1 2 / - / θ 

Αὐτὸς ὃ᾽, ὥστ᾽ ἴρηξ ὠκύπτερος ὥρτο πέτεσθαι, 
ιο] επ ης / / 2 θ Ν 
Ος ῥά τ’ ἀπ᾿ αἰγίλιπος πέτρης περιµήκεος ἀρθεὶς 

/ 

Ὁρμήσῃ πεδίοιο διώκειν ὄρνεον ἄλλο' 
ὋὪς ἀπὸ τῶν ἴϊξε Ποσειδάων ἐνοσίχθων. 65 

Τοῖῖν δ ἔγνω πρόσθεν ᾿Οἶλπος ταχὺς Αἴας, 

Αἶψα ὃ ἄρ᾽ Αἴαντα προσέφη Τελαμώνιον υἱόν' 
Ξ 9 / μη. θ σα ὃ 3/ λ ει 

Αἴαν, ἐπεί τις νῶϊ θεῶν) οἳ Ὄλυμπον ἔχουσι, 
ή .. ἱὃ ” έλ Δ ο. ΄ θ - 

Μάντεϊ εἰδόμενος κέλεται παρὰ νηυσὶ µάχεσθαι----- 

Ου ὃ᾽ ὅγε Κάλχας ἐστὶ, θεοπρόπος οἰωνιστής' 7ο 
2’ ΔΝ ΄ στ .) . / 

Τχνια γὰρ µετόπισθε ποδῶν ἠδὲ κνηµάων 
ες -. Ἡ ε) ΄ τη ΔΝ / ο 
Ρεϊ ἔγνων ἀπιόντος, ἀρίγνωτοι δὲ θεοί περ 

Καὶ ὃ) ἐμοὶ αὐτῷ θυμὸς ἐνὶ στήθεσσι φίλοισι 

Μάλλον ἐφορμᾶται πολεµίζειν ἠδὲ µάχεσθαι, 

Μαιμώωσι ὃ ἔνερθε πόδες καὶ χεῖρες ὕπερθε. 75 

Τὸν ὃ) ἀπαμειβόμενος προσέφη Τελαμώνιος Αἴας' 
Οὕτω νῦν καὶ ἐμοὶ περὶ δούρατι χεῖρες ἄαπτοι 
]ΜΙ ο. ’ / 3! - ’ θ δὲ ν αιμῶσι, καί µοι µένος ὥρορε' νέρθε δὲ ποσσὶν 
ῥ 5 Ἔσσυμαι ἀμφοτέροισι, μενοινώω δὲ καὶ οἷος 

”/ , ”’ - , 

Ἐκτορι Πριαμίδῃ ἄμοτον μεμαῶτι μάχεσθαι. 80 
ιν ' 9 - Ν 2  λ 3 , 

Ὡς οἳ μὲν τοιαῦτα πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον, 
Χάρμῃ γηθόσυνοι, τήν σφι θεὸς ἔμβαλε θυμφ. 

Ν 5 Τόφρα δὲ τοὺς ὄπιθεν Γαιήοχος ὥρσεν ᾿Αχαιοὺς, 
ο) ν λ θ - ΑΛ ίλ τ . ' παρᾶ νηυσὶ θοῇσιν ἀνέψυχον φίλον ἦτορ 
Τῶν ῥ ἅμα τ᾽ ἀργαλέῳ καµάτῳ φίλα γυῖα λέλυντο, 86 

5]. ἔξουσι. Ἡ)Π] γεκίγαῖπ, Ίωερ ο. Θεο 68. Αἶαν, ἐπεί τις κ.τ.λ. 19 αροᾶοβῖς, 
1μεχ. Ῥεπί. ἄγ. ν. ἔχω. ΟΥ βεοοπᾶᾷ «εἶαιςδε, 15 ναπίης, ΝΙΕἩΠ τΠαΥ 

57. ἐρωήσαιτε. εε οἨ ΠΠ. Β. 179. Ῥοα 5αρρ]ῖεᾶ τεα1]γ {ποπι {πθ βεη5αο. ὧθθ 
62. ὥστ᾽ ἴρηξ κ.τ.λ. Ὑπς. Απ. ΧΙ. οἩ ΠΠ. Γ. 59. 

72]. Θπαπι Ταοῖῖε αοοϊμίίεγ «απο 8406’ αἷες ΤΙ]. ἴχνια γὰρ κ.τ.λ. Θεε οἩ ΤΙ. Β. 778. 
αὖ αἴίο (οπεεφιίιγ εί ιδ ὕπιεηι ἵπ πιιόε 85. τοὺς ὄπιθεν. ΤἼιοβε ἴπ ἐ]ε γεαΥ; πετ 
οοζωπιδαη. {πε 5οα. 
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Καΐ σφιν ἄχος κατὰ θυμὸν ἐγίνετο δερκοµένοισι 
Τρῷῶας, τοὶ µέγα τεῖχος ὑπερκατέβησαν ὁμίλφ. 

Ν ε/ 2” ο ΄ ς 4 / /΄ - 

Τοὺς οἵγ εἰσορόωντες ὑπ᾿ ὀφρύσι δάκρυα λεῖ[λον' 

Οὐ γὰρ ἔφαν φεύξεσθαι ὑπ) ἐκ κακοῦ' ἀλλ᾽ ᾿Ενοσίχθων 
ιά - ΄ Ν 3.’ / 

Ῥεῖα µετεισάµενος κρατερὰς ὥτρυνε φάλαγγας. 90 

Τευκρον ἐπὶ πρῶτον καὶ Λήϊτον ἦλθε κελεύων, 
.{ 

Πηνέλεών ϐ) ἥρωα, Θόαντά τε, Δηϊπυρόν τει 
΄ α 3 / / πα τω 

Μηριόνην τε, καὶ ᾿Αντίλοχον, µήστωρας ἀὐτῆς. 

Τοὺς ὅγ ἐποτρύνων ἔπεα πτερόεντα προσηύδα’ 
ΣΌΑ 2 - - δις αν ”/! 

Αἰδὼς, Αργεῖοι, κοῦροι νέοι’ Όμμιν ἔγωγε 95 

Μαρναμένοισι πέποιθα σαωσέµεναι νέας ἁμάς' 

Εἰ ὃ᾽ ὑμεῖς πολέµοιο µεθήσετε λευγαλέοιο, 
Νῦν δὴ εἴδεται ἦμαρ ὑπὸ Τρώεσσι δαμῆναι. 

Ὦ πόποι, ἦ µέγα θαῦμα τόδ ὀφθαλμοῖσιν ὁρῶμαι, 
/ ή / 

Δεινὸν, ὃ οὐποτ᾽ ἔγωγε τελευτήσεσθαι ἔφασκον, 100 
- ” 3. 5 / ./ / ΑΔ / 

Τρῶας ἐφ᾽ ἡμετέρας ἰέναι νέας, οἳ τοπάρος περ 

Φυζακινῆς ἐλάφοισιν ἐοίκεσαν, αἴτε καθ’ ὕλην 

Θώων., πορδαλίων τε, λύκων τ᾽ ῆἠϊα πέλονται 9 ϱ 2 2 
3” 1] 

Αὕτως ἠλάσκουσαι, ἀνάλκιδες, οὐὸ ἐπὶ χάρµῃ. 

ὋὪς Τρῶες τὸ πρίν Ύε μένος καὶ χεῖρας ᾿Αχαιῶν 105 
ελ] 

Μίμνειν οὐκ ἐθέλεσκον ἐναντίον, οὐδ ἠβαιόν' 
- / 

Νῦν δὲ, ἑκὰς πόλιος, κοίλῃς ἐπὶ νηυσὶ μάχονται, 

Ἡγεμόνος κακότητι, μεθημοσύνῃσί τε λαῶν, 
Δ ’ δν. ορ ε) / 2 ἐθελ Οἳ, κείνῳ ἐρίσαντες, ἀμυνέμεν οὐκ ἐθέλουσι 

- η .] 9 ο. 9 ᾧ ορ 

Νηῶν ὠκυπόρων., ἀλλὰ κτείνονται ἂν αὐτάς. η ε] 110 
.) 8 δὴ ν / ρω ἆ ”! ΄ 3 
Αλλ’ εἰ δὴ καὶ πάµπαν ἐτήτυμον αἴτιός ἐστιν 

” 3 , . / ] / 

Ηρως ᾿Ατρεΐίδης, εὐρυκρείων ᾿Αγαμέμνων, 

Οὔνεκ) ἀπητίμησε ποδώκεα Πηλείωνα, 
ε , ο) ”’ » 9 / / Ημέας Υ οὕπως ἐστὶ µεθιέµεναι πολέµοιο. 

᾽Αλλ) ἀκεώμεθα θασσον' ἀκεσταί τοι φρένες ἐσθλῶν. 

90. ῥεῖα µετεισάµενος. ΟἸιτ]κο τεπάςιβ 
έπος πνογάς Γαοἶζε 86 ἴπβεγεπα. Ἐπί Ἐγπεςίῖ 
ἵ5 οογγεοῦ 1 ]οϊπίπρ ῥεῖα νι ὤτρυνε. Τ]ια 
ΡαχΗοῖρ]ο µετεισάµενος ἵδ Ίνοπι εἶμι, ποῦ 
εἴδομαι. Ἠεξβγο]. µετεισάμενος' µετελθών. 
Φεο Μαέ. αν, ατ, 5 919. 

96. αἰδώς. ῬΒαι]. ἔστω, 1.9. αἰδεῖσθε. Ῥι- 
«ογοπι κογναίο. Τὸ 15 Ιπιρτορετ]γ πεπάετεά 
1η Πο νεΓΡΙΟΠΒ, τοι, ριάογ/ Ὀεο ο Ἡ. 
Ἐ. 6951; απά οοππρατο 1]. Ρ. 9060. 04. Ὦ. 24. 
1η λε {ο]]ονίπς πε 4ο, α5 ΟἸατ]κο ]η5ί]γ 
οἩβεχναβ, πέποιθα ἵ5 Ἱποοντεσί]γ ἑαπβ]αξεά 
οοπ[άεδαπι, Ιπςίοαὰ οἱ οοπ/ᾶο. Όοπαρατο ΠΠ. 
Α. 624. Δ. 9256. Ψ. 256. απᾶ εἰδεινπετο. 

100. τελευτήσεσθαι. Το ὂε αοσοπι- 
Ῥίἱελεᾶ, ροιίά Ἰαρρεη. Ἐπίατο πιά ἁ]ε {ου 

Ῥεο Μαδ. αν. αν. ξ 496. 8. Ῥαβείνο. 
108. πορδαλίων. Ἠοπιεν ντο Ῥοί] 

115 

πάρδαλις απᾶά πόρδαλις. 
17. Ῥ. 20. Φ. 579. 
δαλις οπ]γ. 

104. οὐδ' ἐπὶ χάρµῃ. ῥΦεῖ]. οὖσαι. 
111. αἴτιοςο. δε οἩ ΤΠ]. Α. 159. Έτοπα 

ελ 8εΏ86 νν]]ο]ι ἐή5 γνονά ανιαγς Ώδαχς ἵπ 
Ώιε Π]αᾶ, πεις ο.π Ῥο πο ἀοπρέ 48 {ο ἴ]ιο 
πηεαπῖης οἱ {6 ποιπ κακότης Ἱῃ ν. 108. 
Ἠεγπε οΏβεσνες, (ναί ἵπ Ἠοπιεν 16 ΠΙΘΑΠΒ 
εἰέ]εν σμἶρα οἳ σαζαπιίας. ΤΠ 118 Ῥαβεασο 
Όλο {0ΥΠΙΘΥ βἰρη]βοαίίοη 15 τοφιήγεᾶ, ἵπ το- 
{ετεπος {ο Ἠϊ5 ἀδριίο να Αο]]]]ος. 

116. ἀλλ᾽ ἀκεώμεθα θᾶσσον' κ.τ.λ. Τ118 
ΠΠο β6εΠῃ5 {ο Ίαγο Ῥθοι πηϊθαπάργκίοσᾶ, 05, 
αὖ Ἰεαςί, {ο Ἠανο Ῥθει Ιπειβήοϊοπί]γ οχ- 
Ρ]αϊπεᾶ, Ὦ} αἲ] πο οοπιταεπἰαίους. ΟἸατ]ο 
ΥΕΠ4ΟΥΒ Ἱξ, φεᾷ πιεάεαπιιχ Ἠπῖο πηα]ο : ζ6ί ιι8 
τεπιο ία εἰ: ννοτεας ἵέ ἶς ονϊάρηιξ, {ποσα 

Οοπαρατο ΠΠ. Γ, 
1ιαΐεν ν]έεγς 1150 πάρ- 
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Ὑμεῖς ὃ) οὐκέτι καλὰ µεθίετε θούριδος ἀλκῆς, 
/ 

Πάντες ἄριστοι ἐόντες ἀνὰ στρατόν' οὐὸδ ἂν ἔγωγε 
᾿Ανδρὶ µαχεσσαίµην, ὅστις πολέµοιο µεθίει, 
Λυγρὸς ἐών' ὑμῖν δὲ νεμεσσῶμαι πέρι κῆρι. 
5 , - Ώ πέπονες, τάχα δή τι κακὺν ποιήσετε μεῖζον 120 

Τῇδε μεθημοσύνῃ’ ἀλλ᾽ ἐν φρεσὶ θέσθε ἕκαστος 
Αἰδῶ καὶ νέμεσιν δὴ γὰρ μέγα νεῖκος ὄρωρεν. 

Ἕκτωρ δὴ παρὰ νηυσὶ [βοὴν ἀγαθὸς πολεμίζει 

Καρτερὸς, ἔῤῥηξε δὲ πύλας καὶ μακρὸν ὀχῆα. 
Δ -- Ὃς ῥα κελευτιόων Ταιήοχος ὤρσεν ᾿ Αχαιούς. 1295 

᾽Αμϕὶ ὃ ἄρ) Αἴαντας δοιοὺς ἵσταντο φάλαγγες 
.. Δ 3ύ, ! .) ’ θὰ 

Καστεραὶ., ἃς οὐὑτ ἂν κεν ᾿ Αρης ὀνόσαιτο μετελ ὧν, 

Οὔτε κ᾿ ᾿Αθηναίη λαοσσόος' οἱ γὰρ ἄριστοι 
- ιό, 

Κρινθέντες Τρῶάς τε καὶ Έκτορα ὅτον ἔμιμνον, 

Φράξαντες δόρυ δουρὶ, σάκος σάκεὶϊ προθελύμνῳ' 150 
” ο ο οἱ 9 ”Ώ) 3 / ” Σ / ο ας 

Ασπὶς αο ἀσπίὃὸ ἔρειδε, κορυς κορυν, ανερα ὃ ανηρ 

Ψαῦον ὃ) ἱππόκομοι κόρυθες λαμπροῖσι φάλοισι 

πε Ἰαΐθεν εἶαιςε, {]ιαί φρένας 15 ἴἶνε ποπη 
{ο Ῥο 5αρρ]εά αἴίον ἀκεώμεθα. Ἠεγπε 
απάεγρίαπάς 1έ {ο πωεαη, {εί Ἱς ραοἰ{η 4 ο]ίίες: 
ψγλῖο] νυν] Ὦο πο ἀϊβιοα]έ {ας 5ἶποςῬ Τε 15 
ὕπατνο απᾶά ΦΕπΕΤΟΙΕ, απᾶ (Ἠεγείοτο γίασαδίο. 
ΤΗ15, Ἡούγενετ, 15 ἀϊγεσί]γ αἲ νατίαπος Ὁηέ]ι 
πο [ᾳο, απά νηίἩ ινε απρεπάίηπσ απ ἵτῃ- 
Ρ]ασαΡ]ε ἔεπιρετ οἱ {με Ἠετο οἱ {πε Πας; 
Ἡροπ ΝΠΙΕΠ {με Υεσγ αγσιαπιεπέ οἱ έπο ροεπα 
ἀερεπάδ. ΈΏαπιπι εχΡρ]αῖης 1Ε, {εί 5 οµγε, ΟΥ 
αἴτεκί οιγεεῖτε ο ἐς Τατ; ὙΠετεας πο- 
(πΐησ οἱ πε Κῑπά 15 Ἱπιρ]εά οὗ πιεη{ϊοπεᾶ. 
Τε 15 ενιἀεπί {ναί {πε νετςε 15, 5 Τέ ΊγεΓθ, 
ΡατοηπίλμεΏσα] ; 5ἴπσε Νορίαπο ΙπππεΙα{ε]γ 
ἔα]κε αρ Ἠ]5 5ροεσΏ ασαῖη ἵπ {με [ο]οντησ 
Ἠπο, πεατ]γ Ιπ {Πο 5ΠΠ6 νιογᾶς α5 Τη ἴ]ε 
Ῥτεσεαϊησ: {16 επιρΠαίϊς «Ώαπσε Ιπ ἴΊε Ῥτο- 
ποιἩ Ῥεΐῖης {πε Ρτϊποῖρα] ἀἴετεπσο. Τηα 
5εΠ56 αἱ5ο Ρ]αϊπ]γ ΙπάΙσαίες, ἐ]ναί χε εν1] {ο 
ρε τειηεᾶ]εὰ ννας {πε απ/[γιεπᾶ]γ {εε]Ιπσ {ο- 
ΝαΓᾷ5 ΑΡΑΠΙΡΠΙΠΟΗ. Τε Ἱπρογέ, {πεγείοχο, 
οἱ ἴἶνε Ῥᾶδδασε 15 αἲ οπςθ ἀῑδοετηϊρ]ε: γε 
εοιίά ποῖ, αἱ [εαδί, ]ογσεί οιγ ἁιίη: {εί ς 
ἴ]ιοη οηγε οι πιῖπᾶς οἱ ἐλὶς οοπίεπίῖους δρὶγἰέ 
(ν. 109) τ--απᾶ ἴ]λε πιῖπαᾶς οἱ ἴ]ε ὄγατε αγε 
εαεῖ[η αἀἰτεκίεα οἱ εαο]ι είπα. Ἠεξίᾶες, 1 ἴξ 
ποί ᾖοποιγαδ{ε, ἆο. Ώατητα Ἰούνενεσ, ἐποασ]ι 
Ἠε Ἰα5 παἰδαπάεγβίοοᾶ {πθ 5εη5α οἱ {Πε ρας- 
5ασε, Ίιας τὶσ]έ]γ εκρ]αϊπεά {πο 5εΏ5ε ος 
ἔπε αἀ]εσίῖνε ἄκεστος: φιποᾶ (αᾳα1) εαπατὶ 
Ροἱεδί, πε α[[εοίις αἰϊφιῖς οὐέπεαί εἰ ποσεαί. 

118. µαχεσσαίµην. ὮῥῬαῖ. ἔπεσι. ἙΈπ- 
5ἰαίΠ. ἀντὶ τοῦ ὀνειδιστικῶς λαλήσω, ἢ 
µέμψομαι. 3ΥΠΟΠΥΠΙΟΙΡ πΥἩ νεμεσσῶμαι 
1η έχε πεχέ ]ἱπο. 

119. λυγρός. ὮῬε]μο]. χαλεπὸς, ἄδοξος. 
Ίπ ορροβῖῖοπ νηίἩ ἄριστοι, ν. 117. Όοπι- 
Ρατε Ἱηΐγα, ν. 257. 

199. αἰδῶ καὶ νέµεσιν. Ἐπδίαίῃ. ἡ μὲν 
αἰδῶς ἐξ ἡμῶν αὐτῶν: ἡ δὲ νέµεσις ἐξ 
ἄλλων. 

196. ἀμφὶ ὃ' ἄρ Αἴαντας κ.τ.λ. Τ]εγε 
16 α ἐγαάΙίοπ Ργεδεγνεά ὮΥ ΕΙαπίατοἩ οἳ α 
Ῥοείῖσα] οοπ{εςί Ῥείνεεπ Ἠοπιε; απᾶ Ἠε- 
εἷοά, ἵπ ν]Ιεῇ, α[ίοτ εας] Ἰαά ρτοάπσεᾶ 
5εγεγα] Ρίεςε5, απά Ἠοππετ Παᾶ Ῥεεπ τπαπ]- 
πιουβ]ν ἀεε]αγεά 5αοσεςδία], 16 νναδ Ῥγο- 
Ῥοδεᾷ {]ιαί εαοῃ ε]οπ]ὰ τοεῖίε ἐ]ιαί ρατί οἳ 
Ἠ]5 ννογ]κς νΥ Ισ] Ἡε Ἰήπιςε]{ εδέεειπεᾶ {πε 
Ῥθ5έ. ἩἨοπιεσ 15 ϱα]ᾷ {ο Ἠανε ρε]εσίεά {πα 
Ῥγεδεπίό Ῥα558σο, απά ἨΗερῖοά ἔλε ορεηπίησ 
οἳ Ἠϊ5 5εσοοπἀ Ῥουῖς: απἀ, οοπίτατΥ {ο {1ε 
αχρεσίαοπ οἱ αἲ], {Πε Ῥνῖζε ν/α5 αἀ]αᾶσεά 
ιο ἴπε Ἰαίίετ. Όεε Ε]]ο5ίγ. Ηετοῖς. ο. 2. 
ξ 19. πε εοπιπιεπἰαίοτς, 45 Ῥορε οἳ- 
ΞΕΙΥΘΣ, αγε α]] εχοεεᾶϊηρΙγ απΠςστΥ αἲ 5ο Π8- 
βταπέ α Ρίεσε οἱ Ἱπ]αξίσο. 

198. λαοσσόοςο. ᾖῥὈσμο]. ἡ τοὺς λαοὺς 
σεύουσα, τουτέστιν εἰς φυγὴν ἄγουσα. 
Ἐαΐμεν, Ῥετ]αρς, ἐπὶ πόλεμον ὁρμῶσα. 
Όοπιρατο ΠΠ. Ῥ. 998. Ύ. 48. 

190. σάκος σάκεὶ προθελύμνῳ. ὮῬεε ΟΠ 
Π. 1. 697. ἘΤΠϊς ἀεδογιρίοη οἳ {με απεῖεπέ 
Ῥμα]αησα, πνμΙο] 15 τερεαίεὰ ἵπ ΠΠ. Π. 215, 
15 5αρρο5εά ὃν Επδίαίμίαςδ {ο Ἠανε Ῥεεπ 
ιο οτ]σίπ οἳ {λε οε]ευταίεά Μασεάοπίατ 
Ῥ]α]απχ, Ῥαέ ρετ]αΡρς νν]οαέ τεαδοῃ. Έ- 
πιρῖάες Ἰαά 5 εΥε οἩ ἴΠῖ5 Ῥαξδασε ἵπ 
Ἠεγας]ῖα, 896. ποὺς ἐπαλλαχθεὶς ποδὶ, 
᾽Ανὴρ ὃ' ἐπ᾽ ἀνδρὶ στὰς ἐκαρτέρει µάχῃ. 
Φο Ὑήπσι], «Ἠπ. Χ. 960. Ίπο]απα αοες αοἰεδ- 
«πε [αϊπα (οποιγγαπές Ιιωγεί γεῖε γες, ἄεπ- 
βπδ(ιε τγο οἵγ. ΟΟΠΙΡΗΤΕ αἱξο Τντι. Οατπι, 
11. 55. ία. Τπερ. ΥΙΠΙ. 998. Ον]. Μεί. 
1Χ. 44. ΒΙ. ΤίαΙ.1Χ. 922; απά 5εε Μαστοῦ. 
Φα. ΡΙ. ὃ. 
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Νευόντων, ὣς πυκνοὶ ἐφέστασαν ἀλλήλοισιν' 

ἜἜγχεα δὲ πτύσσοντο θρασειάων ἀπὸ χειρῶν 
Σειόμεν” οἳ ὃ' ἰθὺς φρόνεον, µέμασαν δὲ µάχεσθαι. 13956 

Τρῶες δὲ προὔτυψαν ἀολλέες, ΐρχε δα ἄρ᾽ Ἔκτωρ 

᾿Αντικρὺ μεμαὼς, ὀλοοίτροχος ὁ ὡς ἀπὸ πέτρης» Α 

ὍὌντε κατὰ ατελόνης ποταμὸς χειμάῤῥοος, ὥσῃ, να Ρε 

Ῥήξας ἆ ασπέτῳ ὄμβρῳ ἀναιδέος ἔ ἔχματα πέτρης' 

Ὕψι τ) ἀναθρώσκων πέτεται, κτυπέει δέ ϐ) ὑπ αὐτοῦ 
Ὕλη, ὃ ὃδ ἀσφαλέως θέει ἔμπεδον, ὄφρ᾽ ἂν ἵκηται 
Ἰσόπεδον, τότε ὃ οὔτι κυλίνδεται, ἐσσύμενός περ' 

Ὃς Ἔκτωρ εἵως μὲν ἀπείλει µέχρι θαλάσσης 

“Ῥέα διελεύσεσθαι κλισίας καὶ νῆας ᾿Αχαιῶν, 

Κτείνων' ἀλλ᾽ ὅτε δὴ πυκινῇς ἐνέκυρσε φάλαγξι, 

.] 

Νύσσοντες ξίφεσί τε καὶ ἔγχεσιν ἀμφιγύοισιν, 
/ 

Ωσαν ἀπὸ σφείων’ 

"Ἠῦσε δὲ διαπρύσιον Τρώεσσι γεγωνώς' 

1407 

145 

Στῆ ῥα µάλ᾽ ἐγχριμφθείο οἳ ὃ ἀντίοι υἷες ᾿Αγαιῶν, ῥα μάλ’ ἐγχριμ χ 

ὃ δὲ χασσάµενος πελεμίχθη, 

150 Τρῶες, καὶ Λύκιοι, καὶ Δάρδανοι ἀγχιμαχηταὶ, 

Παρμένετ’ οὔτοι δηρὸν ἐμὲ σχήσουσιν ᾿Αχαιοὶ, 
. 

Καὶ µάλα πυργηδὸν σφέας αὐτοὺς ἀρτύναντες' µ ΎΊ 
. .) »./ / κ 3, 4 »3ὁ ” 

Αλλ’, οἵω, χάσσονται υπ εγχεος, εἰ ετεὀν µε 
- - 3! Ἂ ΄ ϱ“/ 

ὥρσε θεῶν ὠριστος; ἐρίγδουπος πόσις Ἡρης. 

197. ὁλοοίτροχος ὡς ἀπὸ πέτρης, κ.τ.λ. 
ΤΗϊ5 5 οπε οἱ {πε πορ]εβί οἴπ]]ες ἵπ αἲ] 
Ἠοπ1αχ, απᾶ {να τηοδύ ]5ί]γ εογτεβροπάίπα 
ἵπ 195 οἰτοιτηδίαποςς {ο {πε (ηήπρ ἀεροτῖρεᾶ. 
Τε [απῖοαβθ ἀεβοεπίέ οἱ ἨἩεσίογ {γοπι {λε 
ννα]], τεργεβεπίεά ὮΥ α δίοπε {ναί β1ε5 ἔγοπι 
Όιε {ορ οἳ α τοσῖς, {ΟΥΠΙ5 Ῥΐ {λε Πχςδί ρατί 
οἱ ἐς αἀπηϊταΡ]ο οἴπη]θ. Τ]ε 5αἀάάεπ 5ἱορ 
οἳ {πε βίοπα ν/Ίεη 16 οοπιες {ο {με Ρ]αῖη, 38 
οἳ Ηεείοτ αἲ λε Ῥμα]αηκ οἳ {λε Α]αχες; 
απά ἔ]χε ΙπιπιοΡΙΗΜγ οἱ Ῥοῦ] νν]εῃ 5ο 5ἱορρεᾶ, 
{λε ϱΠΕΙΑΥ Ῥεῖπςρ α5 ππαβίε {ο πιονο ἨΙπη 
Ῥαε]ς, 45 ε {ο ρεί {ουννανά; (15 Ἰαδέ ΏχαποἩ 
οἱ ία οοπιρατΊδοη 15 {Πε Παρρίεδί 1π {ε 
νιοτ]ᾶ, απἀ, (ους πο Ἠθμετίο οῬἈδετνες, 
15 ν/ηαΐέ Ππα]ες ἴπε Ῥτϊποῖρα] Ῥεαιίγ απά 
{ογοε οἱ Πε. ἜΤ]ε βΙππ]]ε 15 οορῖεᾶ ὮΥ ΥΠτρή]: 
Αη. ΧΠΙ. 684. «4ο τεζιί πιοπέϊ δαπτίπι ἆε 
οεγέῖοε ϱγῶσερς (πι γωῖέ ατα ζσιπι τεπίο, 861 
ζγδίαις ὑπιδεν Γγοἰωῖέ, αιέ αππῖ δοζοἱέ ειὂ- 
ζαρδα οεἰµκία»; Εετίιγ ἴπ αὐγαρέμπι Πιαφπο 
ΠΠΟΠΦ ἴπιργοδις αοίι, Πωιζίαίφιο εοῖο, ίτας, 
αγππεπία, οἴγοδημε Γπηοῦτεπα δεοµηι: «ἰδ]εοία 
εν αφπιῖπα Τπγηις Αδἱο ιγδῖς γιέ αἲ ΙΠΗΥΟΒ, 
όσο. Τὸ 15 Ῥαῦ ]αθίίσο {ο Ἠοπιος {ο ἴα]κα 
ποίῖσε Ἠονν ΙπβΠΙ{εΙΥ Ἱηξετίου (5 Ιπῖ]ε 15 
{ο ἴἶιε οπϊρῖπα] ; α5 16 15 ΟΠΙΥ να νῖο]εηπσθ 
οἳ Τασηαβ 1η νλ]σ] έε ννηο]ε αΡΡ]οπΟἩ 
οοηβῖθί5, μετα 15 γΥεί αποίπεν Ῥοπιϐγ ἵπ 

ἴπε παπηῬετς οἱ {5 Ῥοεί. Α5 ία γευςοβ 
{ποπηβε]νοας ππα](ο 115 566, ἴμο 5ουπά οἱ έπετι 
ΤηΛ]Κ65 115 Ἠεαν ν]αῦ Ίπεγ περτεαβεηί; ἴπ 
{λε ποΡ]ε τοις!πεςς, ταρΙαΙίγ, απά 8ο0ΠΟ- 
τοἈβ «αἆσπσε ἰμαί ἀἰδάπσιΙξ]ες Ίπετη. ῬοΡΕ., 
Έπετε 15 αἱξο α βΙππ]]αΥ Ῥαδεαρο 1η Ἡσοδῖοὰ : 
Βου. Ἡ. 974. Ὡς ὃ' ὅτ ἀφ᾽ ὑψηλῆς κορυ- 
φῆς ὄρεος µεγάλοιο Πέτραι ἀποθρώσκωσιν, 
ἐπ᾽ ἀλλήλαις δὲ πέσωσι, Πολλαὶ δὲ δρῦς 
ὑψίκομοι, πολλαὶ δε τε πεῦκαι, Αἴγειροί τε 
τανύῤ ὗιζοι ῥήγνυνται ὑπ᾿ αὐτῶν Ῥίμφα 
κυλινὸ οµένων, εἵως πεδίον ὃ' ἀφίκωνται" 
Ὃς οἳ ἐπ᾽ ἀλλήλοισι πέσον μέγα κεκλήγον- 
τες. Οοπιρατε 1Ρίά4. ν. 451.--Ίπε αἀ]εσίῖνα 
ὁλοοίτροχος, ΝΕ] ννΙεὮ να πηαδὲ ππάσι- 
βίαπά λίθος, εν]ἀεπί]γ παρ]ῖες αγγ ῖπφ ἂε- 
β{γιοῖοπι πι ἱΐ8 ου 56. 0οππρανε Χεπ. Απαῦ, 
1Υ. 2. . Τ]με νεγἩ µέμαε πιπδί Ῥε 51ρ- 
ΡΙεὰ {ποπ {πε {οΥππεΥ ρατί οἱ {με Ἰπο. 

199. ἀναιδέος. Ι[πφοπίῖ Θεε οηἨ Π. Δ. 
651. Υρῆ δες ὑπργοῦμς ἵπ (ο βατηθ 
6εη56, ἵη {]ιε Ῥαβεασο οἶθεά ἴπ {με Ιαβέ ποῖε. 

141. ἀσφαλέως. ἈἉδμο]. ΥΠ]. ἄνεμπο- 
δίστως. 

147. ἀμφιγύοισι. Τ1το- εφεᾷ. Βελο]. ἑκα- 
τέρωθεν ἡκονημένοις καὶ Ῥλάπτειν δυνα- 
µένοιςο. Οὔιεν Ἱπθετργείαίίοη5 Ἠαγε Ώθεῃ 
Εἴνευ, Ῥαΐ {εγ ατε ]εβ5 ργοραβ]ο. 



980. 

ων 3 Ν 3! / 9 ον εις 
Ὡς εἰπὼν ωτρυνε µενος και θυμὸν ἑἕκαστου. 

ΟΜΗΡΟΥ ἸλΙΑΔΟΣ Ν’. 

1656 
π4 - 

Δηΐφοβος ὃ ἐν τοῖσι µέγα φρονέων ἐβε[ρήκει 

Πριαμίδης, πρόσθεν ὃ ἔχεν ἀσπίδα πάντοσ᾽ ἐΐσην, 
-- Ν 

Κοῦφα ποσὶ προβιβὰς, καὶ ὑπασπίδια προποδίζων. 

Μπηριόνης ὃ) αὐτοῖο τιτύσκετο δουρὶ φαεινῴῷ, 

Καὶ βάλεν, οὐδ) ἀφάμαρτε, κατ ἀσπίδα πάντοσ 
τς) 

ἐίσην, 160 

Ταυρείην' τῆς ὃ οὔτι διήλασεν., ἀλλὰ πολὺ πρὶν 

Ἐν καυλῴ ἐάγη δολιχὸν δόρυ" Δηΐφοβος δὲ 

᾿Ασπίδα ταυρείην σχέθ᾽ ἀπὸ ἕο, δεῖσε δὲ θυμῷ 
/ / οό . 9 κ / } 0 κ 
Έγχος Μηριόναο δαΐφρονος αὐταρ ὃγ ἥρως 

Ἀ - 

ΑΨ ἑτάρων εἰς ἔθνος ἐχάζετο, χώσατο ὃ αἰνῶς 165 

᾽Αμϕότερον, νικῆς τε, καὶ ἔγχεος ὃ ξυνέαξε. 
Ῥη δ᾽ ., / λ / 9 -- .) -- 

ἢ ὃ ἰέναι παρά τε κλισίας καὶ νπας ᾿Αχαιῶν. 
. ΄ ΄ Ν ϱ ς / / 

Οἰσόμενος δόρυ μακρὸν, ὅ οἱ κλισίῃφι λέλειπτο. 
[ά .) ή ΄ .] / 

Οἱ ὃ’ ἄλλοι µάρναντο, [οὴ ὃ ἄσβεστος ὀρώρει. 

Τεῦκρος δὲ πρῶτος Τελαμώνιος ἄνδρα κατέκτα, 170 

Ἴμβριον αἰχμητὴν, πολυΐππου Μέντορος υἱόν' 

Ναἴε δὲ Πήδαιον, πρὶν ἐλθεῖν υἷας ᾿Αγαιῶν, 

Κούρην δὲ Πριάµοιο νόθην ἔχε Μηδεσικάστην' 

Αὐτὰρ ἐπεὶ Δαναῶν νέες ἤλυθον ἀμφιέλισσαι, 

"Αψ εἰς Ἴλιον ἦλθε, µετέπρεπε δὲ Τρώεσσι" 176 
- ' , Α 5 

Ναἴε δὲ πὰρ Πριάμῳ, ὃ δέ µιν τίεν ἶσα τέκεσσι. 
, 4) ζν -- ς. 3 3] ”/ .. - 

Τόν ῥ' υἱὸς Τελαμῶνος ὑπ οὔατος ἔγχεϊ µακρῷ 
πα αλ δ᾽ / ” αν ὃ᾽ να / δ Νύξ’, ἐκ ὃ' ἔσπασεν ἔγχος' ὃ ὃ αὗτ᾽ ἔπεσε, µελίη ὣς, 

ο »» -α / Ἠτ᾽ ὄρεος κορυφῇ ἔκαθεν περιφαινοµένοιο, 
Χαλκῷ ταμνοµένη, τέρενα χθονὶ φύλλα πελάσσῃ" 180 

Ὃς πέσεν, ἀμφὶ δέ οἱ [Ώ/ράχε τεύχεα ποικίλα χαλκφ. 

Τεῦκρος ὃ) ὠρμήθη, μεμαὼς ἀπὸ τεύχεα 9ὔσαι" 
[ο] τς / ε) ’ ιν -- 

Εκτωρ ὃ' ὁρμηθέντος ἀκόντισε δουρὶ φαεινφ' 
᾽Αλλ) ὃ μὲν ἄντα ἰδὼν ἠλεύατο χάλκεον ἔγχος 

ινα κ λε}. 2 / ΄ ποτ) / Τυτθόν' ὃ ὃ ᾽Αμϕίμαχον, Κτεάτου υἱ ᾽᾿Ακτορίωνος, 

158. κοὔφα ποσὶ προβιβάς. Τ]πε Ῥτε- 
οἶθο ππρηρῖησ οἱ ἴποδο νογᾶς 15 πο ΥετΥ 
ονίάεπί. ΤΠεγ πιοδέ Ῥτοβαβ]γ ἀεποίε, α5 
Ἠεγπε ΞΙΡΡΟΡΕΡ, α [ἱφέ απά σαιῖοις πΙοΙΙοη, 
Ῥαΐ αἲ {λε 5απ1ο πιο γαρίᾶ απᾶ ἀειεγπιϊπει. 
ΤΈπο ποτά ὑπασπίδια προποδίζων, 1οτ 
ὑπασπιδίως, 1.6. ὑπὸ τῆς ἀσπίδος, εν]- 
ἀεπί]γ ἱππρΙγ οαα{ῖοπ Πποτίπα οπ6 ]οοί θε[ογα 
{ιο οἱ]ιοη, 8ο αξ ἴο ὂε οοπιρἰσίε[η ῥγοίεοίεά ὂψ 
ἴ]ια β]ιείζ. Όοπιρατο ΤΠ. Π. 609. 

169. καυλφ. ΊΤ]ε (ορ οἱ ο εἶα[ῖί Ίο]εγε 
{ὲ ἐς Πες ἐπίο ἐἶιο Ἰραῖ. Ἠπδίαϊμ. λέγει δὲ 
καυλὸν, καθιέµενον ζύλον εἰς τὴν ἔπιδο- 
ρατίδα, ἤγουν εἰς τὸ κοῖλον αὐτῆς. Ίπ 
ΤΙ. Π. 968. τὲ βἱσπ]ῇῃες {1ο Ῥατί οἱ ἴ]χε 5γοτὰ 
οἶο5ε Ῥεπεαί] πα Π/]{. 

185 

166. ἀμφότερον. Ῥεε οπ Ἡ. Δ. 60. Ῥε- 
{οτε νίκης, ἕνεκα ΟΥ περὶ ἵ5 απἀετείοοᾶ. 

171. πολυΐππου. 66 οἩἳ 1. Β. 106. 
Ἡ. 467. 

172. Πήδαιον. Τπετο ἵ5δ πο ΠἹεΠΙΙΟΠ οἳ 
Επῖς {οννη εἰξεννποιθ. ΕπδίαίΠ. τόπος οὐκ 
ἐπίσημος περίπου τὰ κατὰ Ἱροίαν. 1Τὲ 18 
Ῥατε]γ Ρτοβαβ]ο, (μαέ, α5 50Π186 Ιπιασῖπε, έλα 
τῖνετ Βεαϊσις, ἵπ ἴπε Ιδ]απά οἱ Ογρτις, ἵ5 
Ιηίοπᾶεά. Ο6 Ἠεζεείσακία, 8εο ΑΡροϊ]. ΒΙΡ]. 
ΤΠΠ. 12. 6. Ῥαμβαπ. Χ. 25. 

178. µελίη ὣς, κ.τ.λ. Οοπιρατε Τ116. ΤΠ. 
11. 626. 5ᾳᾳ. 

1856. υἷα. Αοοαδ. οἱ πα ππαςεά {οσπῃ υἷς, 
α5 Ἱπ Π. Μ. 129. Ο. 419. Ῥεε Μαϊ. 6}. 
ατ, ξ 89. 
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Νισσόμενον πόλεμόνδε, κατὰ στῆθος [βάλε δουρί; 
Δούπησε δὲ πεσὼν, ἀράβησε δὲ τεύχε ἐπ᾽ αὐτῷ. 

"Έκτωρ ὃ ὠρμήθη κόρυθα κροτάφοις ἀραρυῖαν 

Κρατὸς ἀφαρπάξαι µεγαλήτορος ᾽Αμϕιμάχοιο' 

Αἴας ὃ) ὁρμηθέντος ὀρέξατο δουρὶ φαεινῷ 190 

ἛἜκτορος, ἀλλ᾽ οὕπη χρὼς εἴσατο, πᾶς ὃ ἄρα χαλκῷ 

Σμερδαλέῳ κεκάλυφθ”. ὃ ὃ᾽ ἄρ᾽ ἀσπίδος ὀμφαλὸν οὔτα, 
ἾΩσε δέ µιν σθένεῖ µεγάλῳ' ὃ δὲ χάσσατ᾽ ὀπίσσω 
Νεκρῶν ἀμφοτέρων' τοὺς ὃ ἐξείρυσσαν ᾿Αγαιοί. 

᾽Αμϕίμαχον μὲν ἄρα Στίχιος δῖός τε Μενεσθεὺς 195 

᾿Αρχοὶ ᾿Αθηναίων, κόµισαν μετὰ λαὸν ᾿Α χαιῶν' 
Ἴμβριον αὖὗτ᾽ Αἴαντε, µεµαότε θούριδος ἀλκῆς. 

Ὥστε δύ᾽ αἶγα λέοντε, κυνῶν ὑπὸ καρχαροδόντων 
ἹΑρπάξαντε, φέρητον ἀνὰ ῥωπήϊα πυκνὰ, 

Ὑψοῦ ὑπὲρ γαίης μετὰ γαμφηλῇσιν ἔχοντε' 200 
Ἕς ῥα τὸν ὑψοῦ ἔχοντε δύω Αἴαντε κορυστὰ 

Τεύχεα συλήτην' κεφαλὴν ὃ) ἁπαλῆς ἀπὸ δειρῆς 

Κόψεν Οϊλιάδης, κεχολωμένος ᾽Αμϕιμάχοιο, 

κε δέ µιν σφαιρηδὸν ἑλιξάμενος δι) ὁμίλου" 

ἝἜκτορι δὲ προπάροιθε ποδῶν πέσεν ἐν κονίῃσι. 29056 
Καὶ τότε δὴ πέρι κῆρι Ποσειδάων ἐχολώθη 

Ὑϊωνοῖο πεσόντος ἐν αἰνῇ δηϊοτῆτι" 

Ῥῆ ὃ ἰέναι παρά τε κλισίας καὶ νῆας ᾿Αχαιῶν, 

᾿Οτρυνέων Δαναοὺς, Τρώεσσι δὲ κἠδε ἔτευχεν. 

Ἰδομενεὺς ὃ ἄρα οἱ δουρικλυτὸς ἀντεβόλησεν, 210 

Ερχόμενος παρ ἑταίρου, ὅ οἱ νέον ἐκ πολέμοιο 

ΗἨλθε, κατ᾽ ἰγνύην βεβληµένος ὀξέί χαλκφ' 

Τὸν μὲν ἑταῖροι ἔνεικαν. ὃ ὃ' ἰητροῖς ἐπιτείλας 

᾿Ηϊεν ἐκ κλισίης' ἔτι γὰρ πολέµοιο µενοίνα 
᾿Αντιάαν' τὸν δὲ προσέφη κρείων ᾿Ενοσίχθων, 916 

Ἐϊσάμενος φθογγὴν ᾿Ανδραίμονος υἷἱ Θόαντι, 

Ὃς πάσῃ Πλευρῶνι καὶ αἰπεινῇ Καλυδῶνι 
Αἰτωλοῖσιν ἄνασσε, θεὸς ὃ) ὣς τίετο δήµῳ' 

Ἰδομενεῦ, Κρητῶν βουληφόρε, ποῦ τοι ἀπειλαὶ 

Οἴχονται, τὰς Τρωσὶν ἀπείλεον υἷες ᾿Αχαιῶν; 990 

Τὸν ὃ αὗτ᾽ Ἰδομενεὺς, Κρητῶν ἀγὸς, ἀντίον ηὔδα" 

ὮὮ Θόαν, οὔτις ἀνὴρ νῦν γ΄ αἴτιος, ὅσσον ἔγωγε 

Γιγνώσκω' πάντες γὰρ ἐπιστάμεθα πτολεμίζειν' 

19]. εἴσατο. 4ρραγιέ; ἴχοπι εἴδομαι,αδ 3904. σφαιρηδόν. Ἰήλο α ὐα. Ῥομοὶ. 
ἵπ Τ. Ω. 919. εἴσατο ἓὲ σφι Δεξιὸς ἀἰξας δίκην σφαίρας. Όοπιρατε 0. 7. 115. Θ. 
διὰ ἄστεος. 972. ΑγΡοῖ. Ἠλοά. ΤΙ. 125. 

199. ῥωπήϊΐα. ἸΤ]ολεί. Ῥο]ο]. οἳ τόποι 215. αντιάαν. ῥῬε]ο]. µεταλαμβάνειν, 
ἐν οἷς ῥῶπες φύονται’ ῥῶπες δὲ πολύφυλλα ἐφάπτεσθαι. Ἀεε ο ΤΠ. Α. 9]. 
καὶ ἱμαντώδη φυτὰ δρυῶν. 
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Οὔτε ι ο δέ ” 2. » ” 
υτε τινά 9έος ἴσχει ακηριον, ουτετις ὀκνῳ 

. / Εἴκων ἀνδύεται πόλεμον κακόν’ ἀλλά που οὕτω 
Μέλλει δὴ φίλον εἶναι ὑπερμενέὶ Κρονίωνι, 
Νωνύμνους ἀπολέσθαι ἀπ᾿ ἼΑργεος ἐνθάὸ ᾿Αγαιούς. 

᾽Αλλὰ, Θόαν;--καὶ γὰρ τὸ πάρος μενεδήϊος ἦσθα, 

᾿Οτρύνεις δὲ καὶ ἄλλον, ὅθι µεθιέντα ἴδηαι,--- 

Τῳ νῦν μήτ᾽ ἀπόληγε, κέλευέτε φωτὶ ἑκάστῳ. 290 

Τὸν ὃ ἡμείβετ᾽ ἔπειτα Ποσειδάων ἐνοσίχθων' 

Ἰδομενεῦ, μὴ κεῖνος ἀνὴρ ἔτι νοστήσειεν 

Ἐκ Τροίης, ἀλλ᾽ αὖθι κυνῶν µέλπηθρα γένοιτοι 
-“ὢ ος ΕΙ αδ ὃ ευ. θι / θ 

οτις ἐπ Ώματι τῳὸε εκὼων μεῦίῃσι μαχεσύαι. 

᾽Αλλ) ἄγε, τεύχεα δεῦρο λα[βὼν ἴθυ ταῦτα ὃ ἅμα χρὴ 
Σπεύδειν, αἴκ ὄφελός τι γενώµεθα καὶ δύ ἐόντε. 
Συμφερτὴ ὃ ἀρετὴ πέλει ἀνδρῶν, καὶ µάλα λυγρῶν' 

Νάῶϊ δὲ καί κ᾿ ἀγαθοῖσιν ἐπισταίμεσθα µάχεσθαι. 
Ἅσρ) ) ΔΝ Δ κ ὗτι ἔρ θ ν κα) . ο .) ὃ -- ” 

ς εἰπων. 9 µεν αὖτις ε2η ὕεος αμπόὀνον ανὀρων. 

Ἰδομενεὺς ὃ ὅτε δὴ κλισίην ἐύτυκτον ἵκανε, 240 
Δ. Ό -- 

Δύσετο τεύχεα καλὰ περὶ χροὶ, γέντο δὲ δοῦρε" 
Ῥῆ ὃ' ἴμεν ἀστεροπῇ ἐναλίγκιος, ἥν τε Κρονίων 

ϱ) 

Χειρὶ λαβὼν ἐτίναξεν ἀπ᾿ αἰγλήεντος Ολύμπου, 
Δεικνὺς σῆμα [ὁροτοῖσιν, ἀρίζηλοι δέ οἱ αὐγαί" 

ὋὪς τοῦ χαλκὸς ἔλαμπε περὶ στήθεσσι θέοντος. 246 

Μηριόνης ὃ ἄρα οἱ, θεράπων ἐὖς, ἀντεβόλησεν, 

᾿Εγγὺς ἔτι κλισίης' μετὰ γὰρ δόρυ χάλκεον ᾖει 

Οἰσόμενος' τὸν δὲ προσέφη σθένος Ἰδομενῆος" 

Μηριόνη, Μόλου υἱὲ, πόδας ταχὺ, φίλταθ) ἑταίρων, 

Τίπτ᾽ ἦλθες πόλεμόν τε λιπὼν καὶ δηϊοτητα 

Ἠέτι βέβληαι, βέλεος δέ σε τείρει ἀκωκή 
. ΄ α ’ 9 ο ο ϱδ »ΣΏρ δν Α 

Ηέτευ ἀγγελίης μετ ἔμ᾽ ἤλυθες; οὐδέτοι αὐτὸς 

994. δέος ἀκήριον. Ῥεεοπ ΤΙ. Ε. 819. 
996. ἀλλά που. δεῖ, μέ τεγὶςϊηῖζε εδ : 

βεά, φαπίηπι οοπ]ίογε ἐδί. ΟΡΛΕΚΕ. Ῥεα 
οἩ Ἡ. Α. 178; απἀ οἳ ἴε νετῦ μέλλει, ἵπ 
έπε ποχέ πο, οπ Π. Β. 116. 

999. κυνῶν µέλπηθρα. 4 ερογί Τον ἄοσ. 
ΤΈΠο ποιπ µέλπηθρον 5ἰσηῖβες Ῥτορογ]γ, 
ἀαποῖπα αοοοπιραπῖεά αοὐδι πιαείος τοπ μέλ- 
πω. Επδιαίμ. μέλπηθρα" ἀντὶ τοῦ παίγνια. 
Οοπιρατε ΤΙ. Ρ. 25056. Σ. 179. 

2055. ταῦτα ὃ ἅμα χρὴ κ.τ.λ. Τ1ε 
8εη5ε οἳ {]5 Ῥαξδασε 5εετης {οῬε ἐηῖς: Ἠ/ε 
οιφ]έ {ο απῖίε οι ε[οτίς, εἴπορ ετεπ ἴο οί 
α5 {οψεί]ιογ πια ὂε οἱ δεγτίσε; Του ἴ]ισ ππῖεᾶ 
φαἴοιγ επεπ οἱ ἔῑο πεεας ἵς αἀταπίαφεοις : 
]εγεας 1 ἆο. Ἠεγπο οῬβεσνες, ελαί ἴ]ιε 
οοηςίτασθῖοη οἱ ν. 247. 5Ἱοι]ᾶ Ῥα πας 
παρρΗεά: ἀνδρῶν, καὶ µάλα λυγρῶν, 
ἀρετὴ γίνεται, ἐὰν συμφερτὴ ῥᾗ. Επί εἴίαπι 
πιδε[ζζέηι Πιοπιπιηι οἴγίως αἰίφια, 5ἱ πιοᾶο 

Μία α ρ]ηγίδις οοπ]ποίῖπι ααλϊδεαίαγ. ἘῬετ- 
Ίαρς ὄφελός τι Ξποα]ά ταίµεχ Ῥε τερεαίεᾶ : 
ἀνδρῶν δὲ, καὶ µάλα λυγρῶν, ἀρετὴ συµ- 
φερτὴ πέλει ὄφελός τι. «ανεπα], βαΐ. Π[. 
460. ΛΡε[επαϊέ πιπιεγας, /ηποίώφιε ἩΠΙΡΟΠΕ 
λαΙαπφεε. 

959. αμπόνον. 
ἀνὰ τὴν µάχην. 

949. Μηριόνη, κ.τ.λ. ἘΤΠϊ5 Ίοπς οοµπ- 
νεγβαί]οη οἳ ἈΠετίοπες απά Τάοπιεπεις Ίνα 
Ῥεεπ οοπ5]ἀετεᾶ 1]]-Ηππεὰ απᾶ ΙΠΙΡΥΟΡΕΣ Ιπ 
{πε Ἠοαέ οἱ {με αοίοῃ. Τί ατῖδες, ΠΟΥΝΘΕΥεΣ, 
Υενγ παέιτα]]γ οαέ οἳ έπε οἰτοιπιδίαποςβ 
νε] αἰίεπὰ ες απᾶ ἵδ Παρρί]γ Ιπίπο- 
ἀασεά {ο τε]ενε {πε αἰίεπίοιπ οἱ {πο 
γοεαάσ», ννμ]ο] Ἰας Ῥθεπ 5ο επΏτε]γ οσσι- 
Ρῖεά ση {με ἐππιπ]έ οἱ έπε Ίνατ. Όεε ΟΠ 
γ. 219. 

252. ἀγγελίης. 

Έον αἀανὰ πόνον, Ἱ. 6. 

Βαυαπᾶ. ἕνεκα. 
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Ἠσθαι ἐνὶ κλισίῃσι λιλαίοµαι, ἀλλὰ µάχεσθαι. 
Ν 1) τ / / 3 / ῦδ ώ 

Τὸν ὃ αὖ Μηριόνης πεπνυµένος αντίον ηῦδα 

᾿Ιδομενεῦ, Κρητῶν [Ρουληφόρε χαλκοχιτώνων, 2556 

"Ἔρχομαι, εἴ τί τοι ἔγχος ἐνὶ κλισίῃσι λέλειπται, 

Οἰσόμενος' τό νυ γὰρ κατεάξαµεν, ὃ πρὶν ἔχεσκον, 
᾿Ασπίδα Δηϊφόβοιο {βαλὼν ὑπερηνορέοντος. 

Τὸν δ) αὗτ᾽ Ιδομενεὺς, Κρητῶν ἀγὸς, ἀντίον ηὔδα" 
. Α ! 

Δούρατά Υ’, αἴκ' ἐθέλῃσθα, καὶ ἓν καὶ εἴκοσι δήεις, 200 
Ἓ ια ολ / Δ . /΄ 

σταότ᾽ ἐν κλισίῃ πρὸς ἐνώπια παμφανόωντα, 
.. . 4 

Τρώΐα, τὰ κταµένων ἀποαίνυμαι' οὐ γὰρ ὀΐζω 
2 ορ / ς {ν ς ιά / Ανδρῶν δυσµενέων ἑκὰς ἱστάμενος πολεµίζειν. 
τΤ - ὃ / / ο Αα ίδε 3 λ ιὰ ᾧ µοι δούρατά τ’ ἐστι, καὶ ἀσπίδες ὀμφαλόεσσαι, 
Καὶ κόρυθες, καὶ θώρηκες λαμπρὸν γανόωντες. 2605 

Τὸν ὃ᾽ αὖ Μηριόνης πεπνυµένος ἀντίον ηὔδα" 

Καί τοι ἐμοὶ παρά τε κλισίῃ καὶ νηὶ µελαίνη 

Πόλλ᾽ ἔναρα Τρώων ἀλλ᾽ οὐ σχεδόν ἐστιν ἑλέσθαι. 

Οὐδὲ γὰρ οὐδ ἐμέ φηµι λελασμένον ἔμμεναι ἀλκῆς, 
᾽Αλλὰ μετὰ πρώτοισι µάχην ἀνὰ κυδιάνειραν 270 
[ὴ] « ΄ -- 3 ’ λέ 
Ισταμαι, ὁππότε νεῖκος ὀρώρηται πολέµοιο. 

"Αλλον πού τινα μᾶλλον ᾿Αχαιῶν χαλκοχιτώνων 
/ / Ν Ν αν κα »./, Λήθω µαρνάµενος, σὲ δὲ ἴδμεναι αὐτὸν ὀΐω. 

. νο η 
Τὸν ὃ' αὗτ᾽ Ἰδομενεὺς, Κρητῶν ἀγὸς, ἀντίον ηὔδα 

Οἵδ' ἀρετὴν οἷός ἐσσι τί σε χρὴ ταῦτα λέγεσθαι; 275 

Εἰ γὰρ νῦν παρὰ νηυσὶ λεγοίµεθα πάντες ἄριστοι 

Ἔς λόχον, ἔνθα μάλιστ’ ἀρετὴ διαείδεται ἀνδρῶν, 

Ενθ' ὅ τε δειλὸς ἀνὴρ, ὅς τ ἄλκιμος, ἐξεφαάνθη,--- 

Τοῦ μὲν γάρ τε κακοὺ τρέπεται χρὼς ἄλλυδις ἄλλῃ, 

Οὐδέ οἱ ἀτρέμας ἧσθαι ἐρητύετ’ ἐν φρεσὶ θυμὸς, 250 

᾽Αλλὰ µετοκλάζει, καὶ ἐπ᾽ ἀμφοτέρους πόδας ἴζει, 

257. Τηο επα]]ασο, οἨ «αηπσο οἱ ΠΙΙΠΙ- 
Ῥες, ἵπ ἐς πε, {γοπι κατεάξαµεν ἵπ ἴ]α 
Ῥ]αγα], {ο ἔχεσκον 1π λε ἱησαίαν, ἵ5 ποῦ 
απ/[γεηπεηπέ 1η Ἠοπιες; απά ΤΙΑΥ ο αἰἰτ]- 
Ῥαίεά, α5 ἵῃπ αἰπι]ατ {πο σοΠΒΙΓΙΕΠΟΠΒ, 
ν/]σ]ι Πάνε Ῥθεπ ποίῖοεά οεσβδΙοπα]]γ, Το ἴ]ιο 
ΕΔΥΊΥ δίαίο οἱ ἴλο Ἰαησιπσε, απᾶ ο 6ΟΠΙ- 
Ῥαταίνο ΙπαΒεΠ{ΙΟΠ {ο νε βίτ]σί τα]ος οἳ 
ΒΤΩΙΩΠΙΑΣ. Έπετο 15 α ἰππί]ας «Παηρο Ιῃ 
Ἐν, ΊοἨ. 952. εἰ πρὸς τοῦ θεοῦ Κωλυό- 
µεσθα μὴ μαθεῖν ἃ βούλομαι. Ῥεε Μαιῦ, 
αν. αν. 6 299. 

26]. ἐνώπια παµφανόωντα. 
Θ. 405. 

2605. γανόωντες. «Ιοπίᾶεπί6.  Βο]ο]. 
στίλβοντες. Έ]με γεχρ γανᾷν Ρτορετ]γ 5ἱς- 
π1ῇ9Β Ἰαδία α[ῖοί, ος Ἰαίμς οἰάεγ. Ἔ]ιο 
56Η56 1π νπίο] 16 15 Ἠεχο δε, 15 80ΙΠ6- 

56ο οἩἨ ΤΙ, 

πες αἱ5ο α{ῆχεά {ο {πο Υετυςδ µειδιᾷν, 
γελᾷ», απά {ο γἰάεγο ἵπ Παπ. ἴπ λε ρι]- 
πη]νο αοοερίαθίοπ Ἠοπποῦ 11565 λε {0ΥΠ1 
γάνυμαι, 35 1η ν. 495. Ῥεο αἱξο . 35. 604. 
Υ. 405. 04. Μ. 45. Ἐτσ. ΟΥε]. 504. 

275. σὲ δὲ ἴἵδμεναι αὐτὸν ὀίω. ΜοαγῖοπθβΒ 
Ἰη{εγγεᾶ {ποπα {1ο οχργεβΒῖοι οἳ Τάοπιε- 
πειΒ, 1Π γ. 265, Όιαί 5 {πιεπά βα5ρεσοίεᾶ 
115 εοπχαρε. Τὶή5 ΙπΠβΙΜΙαίΙΟΠ, Ἰ6 απ- 
8)Ν6Υ5, 6, οἱ αἱ] οί]ετς, Ἰαά έῑε Ἰεαδί οεσ8- 
8ΙΟΠ {ο γον/ οα6, βἶπσρ {Πεγ Ἠαά αδια]]γ 
{οαρ]ιέ δἶάο Ὦγ βἰά6; Μετῖοπες 48 ἴ]ια θερά- 
πων, οἵἳ αἰεπααπί, οἳ Ιάοπιεπαιθ. Τέ ἵ5 
Ες αἰγουτηξίαπος νἨῖςο] ]εᾷ {ο έχε Ιεπσί]ι- 
επεά εοπνετβαί]οπ οἱ έλα ἔννο Ἰθγο6Β. 

277. ἐς λόχον. Ῥεθ οἨ ΤΙ. Α. 9927. 
28]. µετοκλάζει. Εἰεπίς φοπῖθις φιισοιηι- 

ὐἱὲ: 38 εχρ]αϊπεά ὮΥ ἔ]ιε {οἱογγίης εἰαμςθ. 

σο 
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. , / ς δί άλ ’ . 

Εν δέ τέ οἱ κραδίη μεγάλα στέρνοισι πατάσσει 

Κῆρας ὀϊομένῳ, πάταγος δέτε γίνετ ὀδόντων' 
- - / 9 

Τοῦ ὃ ἀγαθοῦ οὔτ᾽ ἂρ τρέπεται χρὼς, οὔτε τι λίην Ύγ Ρως» 
Ταρβεῖ, ἐπειδὰν πρῶτον ἐσίζηται λόχον ἀνδρῶν, 2556 
. νο Ν / / α) λ. - 

Αρᾶται δὲ τάχιστα µιγήµεναι ἐν δαῖ λυγοῇ---- 
Οὐδέ κεν ἔνθα τεόν γε µένος καὶ χεῖρας ὄνοιτο. 

”/” ΄ λ - / .... / 

Έϊ περ γάρ κε β εἴο πονεύµενος. ἠε τυπείης. 

Οὐκ ἂν ἐν αὐχέν ὄπισθε πέσοι [έλος, οὐδ ἐνὶ νώτῳ, 
᾽Αλλά κεν ἢ στέρνων ἢ νηδύος ἀντιάσειε 290 

Πρόσσω ἱεμένοιο μετὰ προµάχων ὀαριστύν. 
- Ἡ 

᾽Αλλ᾽ ἄγε, µηκέτι ταῦτα λεγώμεθα, νηπύτιοι ὣς, 

Ἑσταότες, µή πού τις ὑπερφιάλως νεµεσήσῃ" 

᾽Αλλὰ σύ γε κλισίηνδε κιὼν ἕλευ ὄβριμον ἔγχος. 
ὋὪς φάτο' Μηριόνης δὲ, θοῷ ἀτάλαντος ᾿Αρηϊ 2056 

Καρπαλίµως κλισίηθεν ἀνείλετο χάλκεον ἔγχος, 

Ῥῆ δὲ μετ Ἰδομενῆα, µέγα πτολέμοιο µεμηλώς. 

Οἷος δὲ βροτολοιγὸς Αρης πόλεμόνδε µέτεισι, 
Τῳ δὲ Φόβος, φίλος υἱὸς, ἅμα κρατερὸς καὶ ἀταρβὴς 

ἝἛσπετο, ὅστ᾽ ἐφόβησε ταλάφρονά περ πολεμιστήν' 300 

Τὼ μὲν ἄρ᾽ ἐκ Θρήκης ᾿ΕἘφύρους µέτα θωρήσσεσθον, 
͵ 9 νο / / »Ὁ}ὸ ’ 

Ηὲ μετὰ Φλέγυας µεγαλήτορας, οὐδ ἄρα τώγε 
Σ . » ’ ες ἂν - ”/! Ἐκλυον ἀμφοτέρων, ἑτέροισι δὲ κῦδος ἔδωκαν' 
Τοῖοι Μηριόνης τε καὶ ᾿Ιδομενεὺς, ἀγοὶ ἀνδρῶν, 
Σ/ .. ώ - / ”/ . 

ἨΗίσαν ες πόλεμον, κεκορυθµένοι αἴθοπι χαλκῳ. 306 

Τὸν καὶ Μηοριόνης πρότερος πρὸς μῦθον ἔειπε' 

Απο]σοὸ: ᾖό σο1εγ. ΤΗϊΙ5 νειὈ ἶ5 απιοπς 
{πο ἅπαξ λεγόμενα ἵη Ἠοπιεγ. Οἴσετο 
ΒΘΕΠΙ5 {ο Ἠανο Ἠαά {Ππῖ Ῥαδξασε 1π νίθυν 
η μ5 Οταίοπ {ον ΟἸπεπᾶας: Τίπιογ εἶις, 
Ῥετίαγδαίίο, ΔΊ6ΡΕΠΕΙς ἰποεγίικηιε τας, 
ογεύγα σο]ογῖς πιιίαξῖο. 

280. Κῆρας ὀϊομένῳ. ἨΜογίεπι οπιϊπαπέϊ. 
1. Α. 928. τὸ δὲ τοι κὴρ εἴδεται εἶναι. 

9585. ἐπειδάν. Τὴϊ5 15 ἴπε οπ]γ Ραββασο 
ἵπ νήσο] ἐμῖδ Ῥατίῖο]ε οεσΙΥς ΙΠ Ἠοπιογ; 
Ἀπά Τ1εγδοἩ ννοι]ἀ Ίεγο ει μβέπίε ἐπὴν 
δὴ, α5 η ΤΠ. Π. 455. 04. Μ. ὅδ. ΈΤ]ονε ἵ5. 
ἨοννεναΥ, Πο ΑΡΡρεαχαποε οἵ νατ]αίῖοη ἵηπ ΑΠΥ 
οἱ {]ιε οοΡρίθς,. 

2807. ὄνοιτο. Ῥαραπᾶ. τις. Όεε ο ΒοΡΗ. 
αρα. ΤἙ. 914. Ῥεπί, ἄν. Ρ. 28. Αβο ο 1. 
Δ, 659. 

288. βλεῖο. Ῥε]ο]. βληθείης. Το {ουπι 
ἀοε5δ ποῖ οσσσ εἰδεν]ενε. Ἆεο Μαίέ. ατ. 
αν. 5 226. 

501. τὼ μὲν ἄρ' ἐκ θρῄκης κ.τ.λ. 
Τ]ο Ιπνεπ{ῖοπ ο {Πο Ραςξασο οἱ Ματς [γοπα 
Τμταςσς, ΝΠΙο] Ίνα Τεϊσηπεᾶ {ο Ὦ6 {ο 
εοππ/χΥ οἱ ἐλαέ σοᾷ, ἴο έλε Ῥμ]εσγαπς απᾶ 

Ἐρ]γτίαης, ἵ5 α ΥετΥ Ῥεπυ [ια] απά Ῥοείῖσα] 
ΤΠΔΏΠΕΥΣ οἳ οε]ερταίῖης (πε πηατίῖα] σεπίιβ 
οἳ ναί Ῥθορ]θ, ΦΝΠο Ἰνεά Ἱπ Ρετρείαα] 
415. ΑΦ {ΟΥ ἴμε σεπετα] Ῥατρογί ο Πο 
οοπιραχΊ5οη, 16 σῖνεςδ α πορ]ε απἀ πια]εςίϊο 
Ίάεα αἲ οπςς οἳ Τάοππεπεις5 απᾶ ΜετΙΟΠεΣ, 
περγεδεπίεᾶ Ὦγ Μανς απά Ἰϊ5 5ου Τδσγοσς 
ΊἨ νο. εαε] οἳ έἶλοςε Ίογοες 15 στεαί]ν 
ε]εναίεά, γε νε ]α5έ ἀῑδάποοῃ Ῥοΐννεεῃ 
Έπθαι Ῥγεβεγνεά. Τε Ῥεααξ[α] βΙπη]]ο ο 
γπρῃ ην π. ΧΤΙ. 981. 195 ἀπαννη νι απ 
εγε {ο 5 οἳ οἳσ ααἱ]ουν. (πας αριᾶ 
σε]αῖ οι πι Πποῖπα οοποῖέις Η εὐτὶ Βαπφιῖπειε 
ΛΓατοτε εἶφγρεο ἐπογεμαί, αἴφιε Γαγοπίε Βεἰία 
ΠπΟΌΕΊς {πιπιξέέ εφιος; 1 «φιογε αρετίο 
Απίε Λοίος Ζεμλιγπιφιε τοἰαπί; σειπῖέ 
αἰείπα ριαΐςει ΊἼγασα επι; οἴγοιπιφια 
αἴτα [ογπιαϊἰπίς ογα, Ίγαφιμαε, [πδιοίσφιο, 
Λεἱ οοπιϊαίας αφιπίη. ἘΟΡΕ. Ῥεε Ῥαι- 
5αη. ΙΧ. 96. Τον] ἂε βαστα Ῥοεςὶ Ηεῦσ. 
Ῥ. 254. 

902. οὐδ' ἄρα τώγε κ.τ.λ. Πεὶ αἱγίπ- 
φιο ἱποοσαίιςε Ί{ατε αἰίογαίγὶ ἰαπίιι οο- 
ἰογίαπι ζαγφϊέαν. ἨξΕΥΝΕ. 
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- Ἀ - 

Δευκαλίδη, πῆ τ᾽ ἂρ µέμονας καταδῦναι ὅμιλον; 
Φ Φλας ΄ ΔΝ - Ἀ 2 Ν / 

Η επὶ δεξιόφι παντος στρατου, ἢ ἀανᾶ µέσσους, 
ἊἎ αἱ ανα / } ν ” .”/ ή) 

.Ἡ ἐπ᾽ ἀριστερόφιν; ἐπεὶ οὕποθι ἔλπομαι οὕτω 

Δεύεσθαι πολέµοιο κάρη κοµόωντας ᾿ Αχαιούς. 510 
ο ο α κ... Τὸν ὃ αὗτ᾽ Ἰδομενεὺς, Κρητῶν ἀγὸς, ἀντίον ηῦδα 

. / 

Νηνσὶ μὲν ἐν µέσσῃσιν ἀμύνειν εἰσὶ καὶ ἄλλοι, 
ει / . - 

Αἴαντές τε δύω, Τεῦκρός θ’, ὃς ἄριστος ᾿᾽Αχαιῶν 

Τοξοσύνη, ἀγαθὸς δὲ καὶ ἐν σταδίῃ ὑσμίνη" 
»αγ ς µ ύ 

ος ἂὸ ἐλ , 5 / λέ 
εμιν αοην ελοώσι και εσσυμµενον πο ἐἔμοιο, 515 

ο , 9 .) / / εν] 
Έκτορα Πριαμίδην, καὶ εἰ µάλα καρτερύς ἐστιν. 

.) / 5 30 πο άλ ρα /΄ θ 

Αιπύ οἱ ἐσσεῖται, µάλα περ μεμαῶτι µάχεσθαι, 
ο ., 

Κείνων νικήσαντι μένος καὶ χεῖρας ἀάπτους 
.] 

Νῆας ἐνιπρῆσαι, ὅτε μὴ αὐτός γε Κρονίων 

Ἐμβάλοι αἰθόμενον δαλὸν νήεσσι θοῇσιν. 920 

᾿Ανδρὶ δέ κ᾿ οὐκ εἴξειε µέγας Τελαμώνιος Αἴας, 

Ὃς θνητός τ’ εἴη, καὶ ἔδοι Δημήτερος ἀκτὴν, 

Χαλκῷ τε ῥηκτὸς, µεγάλοισί τε χερμαδίοισιν' 
0ὐδ’ ἂν ᾽Αχιλληϊ ῥηξήνορι χωρήσειεν 

Ἱ] / Ἔνν Υ᾿ αὐτοσταδίῃ, ποσὶ ὃ οὕπως ἐστὶν ἐρίζειν. 3256 
--. » ο, ν 9 δα 4” -- / 

Νῶϊν ὃ ὦὧδ ἐπ αριστέρ εχε στρατου, ὄφρα τάχιστα 

907. Δευκαλίδη. Ῥεμο]. ΥΠ]. ἀπὸ τοῦ 
Δευκαλιωνίδη κατὰ συγκοπὴν ἐγένετο. 
Θθε οἨ ΠΠ. Δ. 488. 

909, ἐπεὶ οὕὔποθι ἔλπομαι κ.τ.λ. Φος 
1 επρεοί ἐ]ιαί ἴιε (γεεῖο ιοζζ πο Ίο]λεγό ὂε ἔπ 
τναπέ ο θα; 1.6. επσαρο νηεγε νο νΠ]], 
1νε ϱ]α]] Ἰανε βσΗ/ῖπςσ εποαρῃ. Εδία(μῖας: 
δεύεσθαι πολέμοιο" ὅ ἐστιν, οὐδαμοῦ ἄπο- 
λεμήτους εἶναι. Ἠ]ι ἰμ]5 βἴπαρ]ε ΙΠίεΓ- 
Ῥτεία{ῖοη Ῥείογε {πεπα, ἴμο οοπηπΙεΠί{Δ{ΟΥΕ, 
0Π6 απά α]], Ώανο παΙβία]κεῃ έχε πιεαπῖης οἳ 
{πο Ῥαββαρο. Ἠεγπε τείετ ἴλο οΏβδεινα- 
Ώοπ {ο {]ιε Ἰαδέ ρατί οηΙγ οἳ ἐπε απεδίῖοη οἱ 
Μετίοπεβ, απά ΦΗΡΡΟΒΕΡ {1ο ννογάβ {ο ἵπιρ]Υ 
ἐπαί (νε ἄτοε]κ ᾖαά φἴοει «αγ ποιο]ογο 5ο 
πμο]ι αἲ ἴπ ἴ]ια ἴσ[ῖ ιοῖπα. Τπ οτἀετ {ο ἐνῖβε 
{πα 8εηβθ {ο {5 Ραχροσέ, Ἡε απάεγδίαπάς 
3Π εἱ]ρθε οἳ αἁλκῆς νηξ] δεύεσθαι, Ἀπᾶ 
βαρρ]ίες ἴπε οοηβίγιοΓίοη έμα5: αλκῆς δεύ- 
εσθαι κατὰ τοῦ πολέμοιο, 1.6. ἔν τῷ πο- 
λεμίζειν. Βιί λε επ] Ἴνε, πνἩῖοὮ {πε νετρ 
δεύεσθαι τεπΙτεΒ, 15 αἲ Παπά 1π {με ννογά 
πολέμοιο, ποῖ {ο ππεπίῖοῦ {λαέ {115 εκρ]απα- 
Ώοπ τοπάθτβ {λε {ΟΣΠΙΕΣ ραχί οἱ 1ο ααεβίίοπ 
οἳ Μετίοπθς αὐβο]μίε ΠΟΏΡΘΕΠΡΒΟ6; απά {πε αΠ- 
ΒΊΥΕΥ οἱ ΤάοπιεπεΙβ, ν/]ο τερ]1ες ἐπαί αβαῖςί- 
Άπος ἶ5 πού ψαπίεά 1π {9 οεπίτο, απᾶ ΡΥο- 
Ῥο5ε8 {ο {πση {λαῖτ αἰίεηίΙοη {ο {πε Ι6[ὲ 
νηᾳ, αἱέορείμεν οπέ οἱ Ῥ]αςθ. Τ]6 οίπεν 
πίεγρτεία{ἴοηβ 3γθ {Πο βαπηθ ἵη ε[εοῦ, απά 
Παβ]ε {ο {λε Βαπιο οὐ]εοβίομς, 45 {παί οἱ 
Ἠεγπε. Τ]9 ἔππε 56Π56 οἱ ἰΠθ ραββᾶρο, ΟἨ 
ἰο οοπίταΣγ, 15 βαρροτίθά ὮΥ {9 τερΙΥ ο 

Ιάοππεπεις, Νο βον 5 ἐαί αἰΙ ρατίς αγο 
ποῦ ε(α]]γ ἵπ νναπέ οἳ αβαϊθίηπορ; Ὀέ, 
ΏιοαρΏ έλεγα ννου]ἀ Ὦο οποιρ] {ο ἆο ἵπ 
6Υ6ΥΥ ἀϊγθείίοη, 5611] πο 16[ σνῖης νναβ ἵπ 
ΏΊΟΥΕ {πππιθα]α{θ πεοᾷ οἱ 5αρροτέ, 

912. ἀμύνειν. Φε]. ὥστε. Ὀεο οἩ Π]. 
7. 405. 

916. ἄδην ἐλόωσι. Πο νειδΙοπ8 Υεή- 
4εχ ἄδην πἀνετρία]]γ, αξ ἵπ Π. Ε. 905, απᾶ 
1οἵπ ἐσσύμενον πολέμοιο. Ἑ} α εοΠΙρᾶ- 
1ΙΒΟΩ Οἱ ἴλο Ῥαδεαρε, Ἠον/ευετ, ν(Ἡ 1. Τ. 
425, Ἱν 8εεπης {]αί {λα ργεροβίέοη εἰς ἵ8 
οπη({εᾶ, απά ἴ]ιε οοηβίτισοοη α5 {ο]]οννβ : 
οἵ µιν ἐλόωσι, καὶ ἐσσύμενον, εἰς ἄδην 
πολέμοιο. 3ο Όιαο Βολο]αβε: εἰς κόρον 
ἕλωσιν' ὅ ἐστι πολέμου κορεσθῆναι ποιή- 
σωσι. Οἱ καὶ, {ου καίΐπερ, αἰλοιφ]ι, 8ε8 
οἨ 1]. Α. θ9.--ΟΕ νε πιθίχγῖοα] βἰγισίασο 
οἱ {πε {ο]]οννΙπρ πε, 5εο Ῥτε]ϊπι. 0088. 
εοί. 1. 

92ο. Δημήτερος ἀκτήν. Ὀθθ ΟΠ ΤΠ, ΑΔ. 
650.  Επαπριάεβ ας αἀορίεᾶ {πε εχΡργεβ- 
βἶοπ ἵπ ἨΠρροί. 157, απἀ ἵπ α Παρπεηί 
Ῥγεβετνεά ὮΥ ΑίΠεπερ» (ΤΥ. Ρ. 158. Ε.). 

9260. νῶϊν. ΤΠϊ6 πιβΥ Ῥο αἴίμεγ. ίἶο 
Εεπ]ῶῖνε ου ἀαῑνεο ἁπα]. Τ{ {11ο {ογπΙος, έ 
πηπβί ἀερεπά προΏ ἄριστέρα, απᾶ {]ια ΒεΠΒΘ 
ΥΠ Ῥο, {οπᾶε ]ιῖο αἆ ἰαταπι ποδίγὶ, βο]]. κατὰ 
τοῦ στρατοῦ. Ἠεγπε, ἨούενθεΥ, ΡΥΘΙΕΥΒ 
{πο ἀαᾶνε; {επᾶε πιἰ]ό αἆ παπι οαθίγογι(Πο, 
Τ{ νου]ᾶ, Ρετ]αΡς, Ὦο Ῥείίθυ {ο τοβᾶ ἔχειν, 
{ου ἔχε, Ὦ} νο] ππθαης {Πο βεπίεησθ 
Νου]ά τυη (Ἠαβ: 9εῶ ποβίγιωηπι εδἰ αἲ ζασατι 

σο» 
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” ., - ο ο :ς - 
Εἴδομε,. ἠέτῳ εὖχος ὀρέξομεν, ἠέτις ἡμῖν. 

Ὃς φάτο' Μηριόνης δὲ, θοῷ ἀτάλαντος Αρηϊ, 
ΜἩ 23! 2/ ο) ον δν κ τ ωμή. 

ΟΧ ἴμεν, ὀφρ αφίκοντο κατα στρατὸν, ἡ µιν ανώγει. 

Οἳ δ) ὡς Ἰδομενῆα ἴδον, φλογὶ εἴκελον ἀλκὴν, 990 

Αὐτὸν καὶ θεράποντα, σὺν ἔντεσι δαιδαλέοισι, 

Κεκλόμενοι καθ ὅμιλον ἐπ᾽ αὐτῷ πάντες ἔβησαν' 

Τῶν ὃ) ὁμὸν ἵστατο νεῖκος ἐπὶ πρύμνησι νέεσσιν. 
« 

Ως ὃ ὅθ) ὑπὸ λιγέων ἀνέμων σπέρχωσιν ἄελλαι 
1 - 
Ἡματι τῷ, ὅτε τε πλείστη κόνις ἀμφὶ κελεύθους, 3556 

Οἵ τ᾿ ἄμυδις κονίης μεγάλην ἱστᾶσιν ὁμίχλην' 
Φ ” - ς ΑΕ ΜΗΝ η / , ΤΕ ΓΝ - 
Ὡς ἄρα τῶν ὁμόσ᾽ ἦλθε μάχη, µέμασαν ὃ ἐνὶ θυμῷ 

᾿᾽Αλλήλους καθ ὅμιλον ἐναιρέμεν ὀξέί χαλκῷ. 

"Εφοιξε δὲ µάχη φθισίµβροτος ἐγχείῃσι 
] - Δ στ / -.- δ ” ὃ 

ακοης» ας ειχον ταµεσιχροας οσσε αμερ εν 940 

Αὐγὴ χαλκείη κορύθων ἀπὸ λαμπομενάων, 

Θωρήκων τε νεοσµήκτων, σακέων τε φαεινῶν. 

᾿Ερχομένων ἄμυδις' µάλα κε θρασυκάρδιος εἴη, 
ο ΄ [ή ώ 9 ΄ .) » ΄ 

Ός τότε γηθήσειεν ἰδὼν πόνον. οὐὸ ακάχοιτο. 
ὰ - Τὼ δ᾽, ἀμφὶς φρονέοντε, δύω Κρόνου υἴε κραταιὼ 945 

3 / ς ιά ) / ”/ ΄ 

Ανδράσιν ἡρώεσσιν ἐτεύχετον ἄλγεα λυγρά. 
9 9 / ΄ .... / / 

Ζεὺς μὲν ἄρα Τρώεσσι καὶ Ἐκτορι [Βούλετο νίκην» 

Κυδαίνων ᾽Αχιλῆα πόδας ταχύν' οὐ ὃ ὅγε πάµπαν 
Ἠθελε λαὸν ὀλέσθαι ᾿Αγαιϊκὸν Ἰλιόθι πρὸ, 

᾽Αλλὰ Θέτιν κύδαινε καὶ υἷέα καρτερόθυµον. 350 

᾿᾽Αργείους δὲ Ποσειδάων ὀρόθυνε μετελθὼν 
Αάθρη, ὑπεξαναδὺς πολιῆς ἁλός' ἤχθετο γάρ ῥα 

Τρωσὶν δαμναμένους, Δι δὲ κρατερῶς ἐνεμέσσα. 
τ λ ε) / εν / ον 23/ ΄ 
Η μὰν ἀμφοτέροισιν ὁμὸν γένος, ἠδ ἴα πάτρη, 

᾽Αλλὰ Ζεὺς πρότερος γεγόνει, καὶ πλείονα ἤδη" 3656 

Τῷ ῥα καὶ ἀμφαδίην μὲν ἀλεξέμεναι ἀλέεινε, 

οαβίγογΗπι {επᾶεγα. 
γειν. 

929. ᾗ µιν ἀνώγει. Ῥεῖ]. ἰέναι. 
990, οἳ δε. Τπο Τνο]απς. 
994. σπέρχωσιν. Τ]1ε νετΏ σπέρχειν, ἴο 

4γΦε ]ογιραγά, τω Πππρεῖ, ἵ πδεᾶ Ὦγ Ηοιπες 
Ῥοῦ ἵπ απ αοἴῖνο απᾶ ραδδῖνο 56ηΠ56. ὧθθ 
Ἡ. Τ. 517. Ω. 922. 04. Τ. 289. Ν. 22. Ἡ. ἵπ 
Ῥϊορβο. 7. Όοπιραγε αἶξο Ἠεγοά. 1. 92. ΤΠ. 
72. ΥΙ. 207. Ορρίαπ. Πα]. ΤΥ. 9. Ίπ εῑς 
Ῥ]ασε, Ἡονενετ, ἔ]1ε Ῥε]μο]αςί 5αρρΠες τὴν 
κόνιν, τὰς ἀκάνθας, τοὺς θάμνους, ἢ τι 
τοιοῦτυ ῥεῖα κινούµενον. 

999. ἔφριξε δὲ µάχη κ.τ.λ. 8ο Υ1ᾳ. 
Απ. ΥΠ. 625. «Αίγαφιε ἴαίσ Ἡοτγεβοῖέ 
εὐγἰοῖς 8έ468 εηβίριας. Όοπιρατο ΤΠ]. Δ. 285. 

Ἐπδίαίᾗ, ἔχειν' ἐλαύ- γ]ησ. Ἐπ. ΧΙ. 601. Μιιοπ” Ῥ. 1,. ΤΥ. 
977. Θεε αἶἷξο οπ ΤΙ. Η. 65. 

840. ὅσσε ὃ’ ἄμερδεν κ.τ.λ. Οἰααά. ΤΠ. 
0οπ8. Ἠοπ. ᾖρεγεγἰπφϊέ αἶεοπα Ίπια οσιζ05. 
Φεο οἩ ΤΙ. Π. 59. 

949. νεοσµήκτων. Ἅ«εοεπίζη Γοϊϊε]ιεᾶ : 
ἀπὸ τοῦ νέον σµήχειν. Τ]ε ποτὰ ἶ5 ἅπαξ 
λεγόμενον. 

966. πλείονα δη. Τ]ϊ5 ἀεε]αταίοι ἵ8 
βΙπιρ]γ εχργεβδῖνε οἱ {πετεερεοί νο] ν/α5 
ἀπε {ο έλοβε Ίο Ίνετε πἹογο αἀναποεά ἵπ 
ΥΘαΥ5, απά οοπδε(πεπ{]γ επάπθᾶ ννίἩ 5αρε- 
ου Ἱαάσπιεηί απά εχρετίεπσθ. ϐΟοπιρατε 
ΤΙ. Τ. 919. Φ. 449. Ἠεποε απ οβεποθ 
ασαϊηςὲ 4η εἶάεν Ῥγοίλεν Ίνα5 αππεπαΡΙθ ἴο 
έλα Ἐπνῖες. Όοπιρβτε Ἡ. Ο. 204. 
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Λάθρη ὃ αἰὲν ἔγειρε κατὰ στρατὸν, ἀνδρὶ ἐοικώς. 
-- σ4 

Τὼ ὃ ἔριδος κρατερῆς καὶ ὁμοιῖου πολέµοιο 
- Γὰ ) / 

Πεῖραρ, ἐπαλλάξαντες, ἔπ᾽ ἀμφοτέροισι τάνυσσαν, 
-- / 

”"Αῤῥηκτόν τ᾽ ἄλυτόν τε, τὸ πολλῶν γούνατ᾽ ἔλυσεν. 360 

Ἔννθα, µεσαιπόλιός περ ἐὼν, Δαναοῖσι κελεύσας 

Ἰδομενεὺς, Τρώεσσι µετάλµενος, ἐν φόβον ὥρσε' 
Πέφνε γὰρ ᾿Οθρυονῖα, Καβησόθεν ἔνδον ἐόντα, 
Ὃς ῥα νέον πολέμοιο μετὰ κλέος εἰληλούθει, 

"Ἠιτεε δὲ Πριάµοιο θυγατρῶν εἶδος ἀρίστην; 9605 
/ Ἀλι δι 44 κ / 1 

Κασσάνδρην, ἀνάεδνον υπέσγχετο δὲ µεγα εργον, 
2 α ι] - 

ἛἜκ Τροίης ἀέκοντας ἀπωσέμεν υἷας ᾿Αχαιῶν. 

Τῳ ὃ ὁ γέρων Πρίαμος ὑπό τ᾽ ἔσχετο καὶ κατένευσε 

Δωσέμεναι' ὃ δὲ µάρναθ’, ὑποσχεσίῃσι πιθήσας. 
Ἰδομενεὺς ὃ αὐτοῖο τιτύσκετο δουρὶ φαεινῷ, 370 

Καὶ [βάλεν ὄψι βιβάντα τυχών' οὐδ ἤρκεσε θώρηξ 

Χάλκεος, ὃν φορέεσκε µέσῃ ὃ ἐν γαστέρι πῆξε. 

Δούπησε δὲ πεσών' ὃ ὃ ἐπεύξατο, φώνησέν τε" 

᾿Οθρυονεῦ, πέρι δή σε βροτῶν αἰνίζομ’ ἁπάντων, 
4 Δ Ν / / σᾷ να 2 

Εἰ ἐτεὸν δὴ πάντα τελευτήσεις, ὅσ᾽ ὑπέστης 

907. ἔγειρε ΒαρΡΙΥ τινά. Απ ε]Πρεῖ5 
οἳ {Γεαπεπέ οοσΙΥΥΕΠΟΘ. Όεε Μαΐΐ, αγ, αν. 
5 294, 2. 

958. τὼ ὃδ' ἔριδος κ.τ.λ. ΤΗϊ5 5]ουί 
Ῥαΐ εοπιργε]λεηδῖνε α]]εσοτΥ 15 νετΥ Ῥτορεγ 
{ο σῖνε 45 απ Ἰάεα οἱ {λε ρτοδεηί οοπ1]οπ 
οἳ ἴε Ώνο οοπέεηᾶϊπσ αΥΠΠΙΕ5, νο, Ρείπς 
Ῥοΐλ Ῥοννεσ[α]]γ βαδίαῖπεὰ ὮΥ ἰπο αββιδίαπεθ 
οἳ ὠνο βαρεσίόν ἀεῖίῑες, ]οἵη απά π]ῖκ {ο056- 
{ευ ἵηπ ο οἶο5δε απά Ῥ]οοάγ επσασεπιεηέ, 
νηποιέ ΑΠΥ τεπιαχκα)]ο αἀναπίαρο ΟἨ 
είπεν εά9. Το ἵπιασε ἴο 15 {μῖ5 βἰαΐο ος 
{μήπρς, πο Ῥοεί τεργεδεπί5 σαρίζες απᾶ 
Ἱερίαπο Πο]άϊησ {ο νο αππ]]εδ οἶοδο 
Ῥουπά ὮΥ α πισΠέγ οἰναίπ, γν]ο] Το οα]]5 
Έ]ιε μπιοί ο οοπίοπέίοπι απ 9αγ, απᾶ οἳ ννη]ο]ι 
Έπο ἔννο σοάς ἆτανν ἔ]ιε εχἰγαπα] (168, νΥἩεΓεὮΥ 
Ώιε επε]οδεᾶ αγπαῖε5 ἆγπε οοπιρε]]εά {οσε- 
Ώπεν, πίλοιέ αΠΥ ῬοββΙρΙ]γ οἩ εἴθπεν ο] 
{ο Βεραχαίο ΟΥ 6ΟΠ4ΠΕΣ. Τ]ετε ἶ5 ποί, Ῥεί- 
Ίμαρς, ΙΠ Ἠοπ]εΓ ΑΠΥ Ίππαρε αὖ οΠ66 50 εχαοί 
απᾶά 5ο Ῥο]ά. ἨῬορΕ. Τὴ5 οχρ]αμα{ίοη, 
Ἰονγοναχ, 15 ποῦ αἰοσείπεν ουγγοοί. Τ]με 
ΟΟΠΙΡΑΣΙ5ΟΠ 15 Ῥογτοννθά {5οπι α΄ 6ΟΠΙΠΙΟΠ. 
5ροσέ νογεῖη ἔννο Ρ6ΥΡ5ΟΠ5 εοπ{ερίες {πα 8ιι- 
Ῥεγίονέγ οἳ ππαππα] εἰτεπδίῃ, ΡΥ Ρα]]ΐπς αὖἲ 
Έλα Έννο εχίγεπη]ες οἱ α τορε; απά {πε 
Ῥα]απισε οἳ 5ποςες5 Ῥεύννεεη ἐ]ιο ἔννο αστηϊεΒ 
15 περχγεδεπίεᾶ ὮΥ {λε {επβίοη οἱ έ]ε χορο, 
αἰἰεγπαίε]γ γΙε]άϊπσ {ο ἴλπο εκετίῖοης ος 
εασ]Ἡ απίασοπ]ςδί, Ὀεε οπ ΤΙ. Λ. 906. Τ]ο 
οοηβίγασ(ἶοη 15: τὼ δὲ ἀπετάνυσσαν ἆμ- 
φοτέροις πεῖραρ ἔριδος καὶ πολέμου, ἐπαλ- 
λάξαντες. ο νενν ἐπαλλάττειν ἵ8 ῥτο- 

375 

Ροτ]γ ἰταπε]αίεᾶ ὮΥ Ἐπποβί, ἴπ πίγαπιφια 
Ῥατίοπι ἴπα]εγο. Ἠεπεε, πιθαρΠοτίσα]!γ, 
τοὺς λόγους ἐπαλλάττειν, ἵπ Ατὶςίος. Ῥο]16, 
1. 6. Ἔ]ιε εἴπσα]αν πεῖραρ 15 εἶπεν {ος 
ἴπο ρ]ατα] πείρατα, ος 16 πιαδί Ῥε απάετ- 
βἰίοοά οἱ ἴμε γν]ο]ε τορο.---Ο ἴῑιε αἀ]εσίίνθ 
ὁμοῖος, 5εο6 οἩ Τ]. Δ. 915. 

96]. µεσαιπόλιος. «{ἰάάἱε-αφεᾶς Ἱ. 6. 
ΝΗΘΠ {Πε λαῖν Ρεσίης {ο έανη στ6γ. Ῥε]ο]. 
ᾧ διεσπαρμέναι εἰσὶν αἵ πολιαί. 

96095. ἔνδον ἐόντα. αι. ἴπ Ῥγίαπια 
Ῥαΐασε; Ὑπετο Ἰς Ίναδ επἰεγίαϊῖπεά α5 15 
{αίατο 5οη-ἵη-]ανν. ΈΤ]ιο β4π1ο {οτῃι οοςΙ15 
1π ΠΠ. Ο. 458. ΟΕ 6αὐερας, πολης 15 σον, 
οχοερί ἴ]αί 16 τνας ο. οἵιγ οἱ Τηταςς. 

964. πολέμοιο μετὰ κλέοςο. «Ρε ]απια 
αοοερία;. 38 ἵπ Ἡ. Λ. 221. 

900. ἀνάεδνον. Ἀεε οἨ ΤΙ. 1. 146. 
971. ὄψι βιβάντα. Ἐπδίαίμ. πηδῶντα 

ἐνθουσιωδῶς. Α{ἴεν ια ρανΏεῖρίο τυχὠν, 
Όιε σεπ]γο αὐτοῦ πιαδί Ῥο 5αρρ]οά : ἴ]ο 
αοοιιβδα(ῖνο ἀερεπᾶς προπ βάλε, 

974. αἰνίζομαι. Ι ορ{ επίοῖ ; Ῥτεσεπίέ {0Υ 
Γαί1πθ. ΤΠε 5ενενγε απ βαχοαβίίο τα1]16ΣΥ, 
1 Ισ] ἴ]ε Ἠετοες οξ ΗοπΙεΣ 8οπΙΕΙΙΠΙΘΡ 
Ἰπάυ]σο {οννατάς (λεν ἁγίης επεπ]θς, 5 
βίγοησ]γ οἰμαχασίετῖείο οἱ α Βἰαΐο οἳ Ῥησ- 
Ῥατίδτα απά Ιποϊν]]ζαίοῃ. Αἲ ἴπο 54Π1θ 
πῃο, {1εγ αγε πο {ο Ῥε οματσεά προη {με 
Ῥοεί ΠΙπΙΡΕΗ, 5ο ΠπΙς] 8 Ἱπροπ {116 {εΠρεΥ 
οἱ {ε ασε ἵῃ νηΙοἩ Ἶς Ἠνεά. Ὑἱρί] νναβ 
οπ]γ Πδίοτίσα]]γ οοχγεςῦ, 1π ππα]ῖης βενετα] 
οἳ 5 Ἰετοεςδ σι] οἱ βἰπαῖ]αν Ῥαγρασ1{16β. 
0οπρατο ἆδη. Π. 647. απ εδεννμπετο. 
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ΟΜΗΡΟΥ ΙΛΙΑΔΟΣ Ν’. 

) / / ή ὃ) ὑπέσχετο θυγατέρα ἣν. 

Καΐ κέτοι ἡμεῖς ταῦτά γ ὑποσχόμενοι τελέσαιμεν, 

Δοῖμεν ὃ ᾿Ατρείδαο θυγατρῶν εἶδος ἀρίστην, 
"Α εξ , Ε) / ” ν ” 

ογεος ε αγαγοντες» οπυιεµεν, εικεσυν αμµιν 

᾽λίου ἐκπέρσῃς εὖ ναιόµενον πτολίεθρον. 360 

᾽Αλλ) ἔπευ, ὄφρ᾽ ἐπὶ νηυσὶ συνώµεθα ποντοπόροισιν 
3 . / ολ 9 ” ” ὃ . .. 3 / 

Αμφὶ γάμῳ' ἐπεὶ οὗτοι ἐεθνωταὶ κακοὶ εἰμέν. 
ων) ο Ν δὲ Ίλ . 9 ς ’ 

Ὡς εἰπων, ποθὸς εἶλκε κατα κρατερην υσμίνην 

Ὕρως Ἰδομενεύς' τῷ ὃ) ἼΑσιος ἦλθεν ἀμύντωρ 
Ν , ϱ) υ] . Ν δὲ ’ » 

Πεζὸς προσ ἱππων' τω ος πνειονγτε κατ ωμων 386 
Αἰὲ δε 2 ϐ / . δὲ η θυ - ἰὲν Εχ᾽ ἡἠνίοχος θεράπων' ὃ δὲ ἵετο θυμῷ 
Ἰδομενῆα [2αλεῖν' ὃ δέ µιν φθάµενος [βάλε δουρὶ 
Λαιμὸν ὑπ ἀνθερεῶνα, διαπρὺ δὲ χαλκὸν ἔλασσεν. 
η ὃ ς ϱ/ ὃ - ψ Ανν... λ. ριπε ὃ, ὡς ὅτετις δρῦς ἤριπεν, ἢ ἀχερωῖς, 
᾿Ηὲ πίτυς λωθρὴ, τήν τ᾽ οὔρεσι τέκτονες ἄνδρες 390 
.) .. τ 

Εξέταμον πελέκεσσι νεήκεσι., νήϊον εἶναι" 

Ὃς ὃ πρόσθ᾽ ἵππων καὶ δίφρου κεῖτο τανυσθεὶς, 

Ῥε[βρυχὼς, κόνιος δεδραγµένος αἱματοέσσης. 
Ἐκ δέ οἱ ἡνίοχος πλήγη φρένας, ἃς πάρος εἶχεν' 

Οὐδ᾽ ὄγε τόλμησε, δηῖων ὑπὸ χεῖρας ἀλύξας, 305 

3Αψ ἵππους στρέψαι' τὸν ὃ ᾿Αντίλοχος µενεχάρµης 

Δουρὶ μέσον περόνησε τυχών οὐδ ἤρκεσε θώρηξ 

Χάλκεος, ὃν φορέεσκε' µέσῃ ὃ ἐν γαστέρι πῆξεν. 
ον ὅ 19. θ ’ ε) / Μ.. ὃί ο 

Αυταρ ὃγ ασθμµαίΐνων ευεργέος ἔκπεσε ὀίφρου 

ἵππους ὃ ᾿Αντίλοχος, µεγαθύµου Νέστορος υἱὸς, 400 

Ἐξέλασε Τρώων μετ) ἐὐκνήμιδας ᾿Αχαιούς. 

Δηΐφοβος δὲ µάλα σχεδὸν ἤλυθεν ἸδομενΏος, 

᾿Ασίου ἀχνύμενος, καὶ ἀκόντισε δουρὶ φαεινῷ. 
᾽Αλλ) ὃ μὲν ἄντα ἰδὼν ἠλεύατο χάλκεον ἔγχος 
ι) / / Ν Σο ον / ὸ 2 
Ιδομενεύς' κρύφθη Ύαρ υπ ασπιοι πᾶντοσ εἴσῃ, 4056 

Τὴν ἄρ᾽ ὅγε ῥινοῖσ [οῶν «αἳ νώροπι χαλκῷ ὴν ἄρ᾽ ὄγε ρινοῖσι καὶ νώς χαλκῷῳ 
} ὸ -- 

Δινωτὴν φορέεσκε, δύω κανόνεσσ᾽ ἀραρυῖαν. 

Τῇ ὕπο πᾶς ἐάλη, τὸ ὃ ὑπέρπτατο χάλκεον ἔγχος' 

Καρφαλέον δέ οἱ ἀσπὶς ἐπιθρέξαντος ἄῦσεν 

982. ἐεδνωταί. Φο]ο]. 1. κηδεσταὶ, 
πενθεροί. οὗτοι γὰρ. τὰ ἕδνα παρὰ τῶν 
μνηστευοµένων ἐνεδέχοντο. Του ἅπαξ 
λεγομένη. 

959. αχερωῖς. Τ{ε ιολία Ῥορίατ: 85ο 
{ετπιεά {τοπι έλα οοἶοατ οἱ 155 Ῥασ]ς, νγοοᾶ, 
απᾶ Ἴεανε». ἜΤπε αρρε]]αίναε 15 ἀετίνεᾶ 
ἔτοπα 15 αὈαπάαπέ σνονί οἩ {ἴε Ῥαπ]ςς 
οἳ ἔε Αοπετοηπ. ΤΠε αἀ]εοίῖνο βλωθρὸς, 
Ίῃπ ἴπο πεχί Ἰἶπο, 5 ῥγουεγΗς, αἶέμς; ἔτοπα 
βλώσκω, ογεβδοο. Ἠενπε ἀετῖνεὮ 1ὲ τ]ίῖ- 
τηαίε]γ Ίτοπι βάλλω, απά «οππρατεΒβ Ὑ]τς. 

Ἐε]ορ. Χ. 74. ΎΤεγε πονο οἰγίώίς δε 5αΏ]ιοϊξ, 
5ο, ἐπ αἰέηπη. 

407. δινωτήν. Πἰουπᾶ, οἴγουίαγ. Ἐπρίβίῃ., 
δινωτὴ δὲ ἡ πάντοσε ἴση, τουτέστι περι- 
φερῆς, ὡς εἴπερ ἦν τορευτή' δῖνος γὰρ 
ὁ τόρνος. Ῥεε οἩπ Ἡ. Β. 9δ9. Αἱξο οἩ ΤΙ. 
Θ. 195. 

408. ἐάλη. 9ε οο]]εφίέ, 45 ἵπ Υἱχσ. π. 
ΧΤΙ. 491. 

409. ἐπιθρέξαντος ἔγχεος. «45 (ο 8ρεαγ 
Ῥαεσᾶ οἶοκε ουεγ έ. ΤΠε αἀνετΏ καρφαλέον 
ἀεποίες {πε βουπά προπ έλε β]ε]ά, οραθεάἀ 



ΟΜΗΡΟΥ ἼΛΙΑΔΟΣ Ν’. 

ἜἜγχεος οὐ ὃ ἅλιόν ῥα [βαρείης χειρὸς ἀφῆκεν, 
ἸΑλλ) ἔβαλ᾽ Ἱππασίδην Ὑψήνορα, ποιμένα λαῶν, 
παρ ὑπὸ πραπίδων' εἶθαρ δ᾽ ὑπὸ γούνατ᾽ ἔλυσε. 

3991 

Δηΐφο[δος ὃ ἔκπαγλον ἐπεύξατο, μακρὸν ἀὔσας" 
- ὁ 

Οὐ μὰν οὐδ ἄτιτος κεῖτ 

Εἰς "Αἰδός περ ἰόντα πυλάρταο κρατεροῖο, 
ή ”/ 

Γηθήσειν κατὰ θυμὸν, ἐπεὶ ῥά οἱ ὤπασα ποµπόν. 

᾿᾽Αντιλόχῳ δὲ µάλιστα δαΐφρονι θυμὸν ὄρινεν' 
᾽Αλλ) οὐδ, ἀχνύμενός περ. ἑοῦ ἀμέλησεν ἑταίρου, 

᾽Αλλὰ θέων περίβη, καί οἱ σάκος ἀμφεκάλυ ε. 

Τὸν μὲν ἔπειθ' ὑποδύντε δύω ἐρίηρες ἑταῖροι, 

Μηκιστεὺς, ᾿Εχίοιο πάϊς, καὶ ος ᾿Αλάστωρ; 

Νπας ἐπὶ γλαφυρὰς φερέτην βαρέα στενάχοντα. 

Ἠέτινα Τρώων ἐρεβεννῇ νυκτὶ καλύψαι, 
Ἆ -- - 
Η αὐτὸς δουπῆσαι, ἀμύνων λοιγὸν ᾿Αχαιοῖς. 

Ἔνθ) Αἰσυήταο Διοτρεφέος φίλον υἱὸν 

"Ἡρω) ᾿Αλκάθοον,---γαμβρὸς ὃ ἦν ᾽Αγχίσαο 

Πρεσ[βρυτάτην ὃ ὤπυιε θυγατρῶν, Ἱπποδάμειαν, 

Τὴν πέρι κῆρι φίλησε πατὴρ καὶ πότνια µήτηρ 
2 / ο] Ν ς ιά Ἅ 
Εν μεγάρῳ' πᾶσαν γὰρ ὁμηλικίην ἐκέκαστο 

.. ” 

Κάλλεϊ, καὶ ἔργοισιν, ἰδὲ φρεσί' τοῦὔνεκα καί µιν 
Τη } Ν ”/ Ἀ. ϕ π / ο) ’ ῆμεν ἀνὴρ ὥριστος ἐνὶ Τροίῃ εὑρείῃ. 
Τὸν τόθ’ ὑπ᾿ Ἰδομενῆϊ Ποσειδάων ἐδάμασσε, 

410 

”ἼΑσιος' ἀλλά ἑ φημὶ, 

415 

Ὃς ἔφατ” ᾿Αργείοισι ὃ ἄχος γένετ᾽ εὐξαμένοιο" 

420 

δομενεὺς ὃ) οὐ λῆγε µένος μέγα" ἵετο ὃ αἰεὶ 
4258 

490 

455 θέλξας ὅσσε φαεινὰ, πέδησε δὲ φαίδιµα γυῖα. 

Οὔτε γὰρ ἐξοπίσω φυγέειν δύνατ’, οὔτ᾽ ἀλέασθαι' 
᾽Αλλ", ὥστε στήλην ἢ δένδρεον ὑψιπέτηλον, 

ὮΥ ἴλε πενεγρογα{ῖοπ οἱ {]ιο αἶπ. Ό6ε οἩ ΤΙ. 
Μ. 100. 

414. οὐ μὰν οὐδ' ἄτιτος. ΤΠϊς ἵ5 ια 
επιεπάα{οη οἱ Β]οπιβε]ά 1π Ἠ]5 (1988. οἩ 
δελ. Ασατη. 71: απά ἴμετο απ Ῥε Πίέ]ο 
ἀοπρέ οἱ 18 (τυίμ. Οοπιματο Π. Ψ. 44]. 
Τιῖφο οὐ μὰν αὖὗτ' ἄτ. 

424. λῆγε. Τ]ή5 νετῃ ἵ5 απαῖπ δεά Ιπ 
8η ααἰῖτε 5ΕΠΒΕ; 1Π Π]. Φ. 905. 9εε Φοε]μηεῖᾶ. 
Τεςχ. ἵη ν. 

490. Σουπῆσαι. Ὀθο οἩ ΠΠ. Ψ. 079. 
438. ἥρω᾽ ᾿Αλκ. ᾖῥΡΙΡΡΙΥ ἔκτεινε. Αἲ 

πα επὰ οἳ ἔἶε ρατεπίλεείἰ5 με βαρ]εοί 
ποπηϊπα ἤνε ἶ5 «μαηρεά. 

451. ἐν µεγάρῳ. βο]]. οὖσαν. ΤΗϊ5 πιαδύ 
τε]αίς, 45 Εγπεδίῖ ΤΕΠΙΑΥΊΚ6, {ο {λε Ῥεγίοά 
Ῥεΐονε ες πιαχγ]ασθ. Τ]νας Ώεπιοβί]εΠθΒ 
(εοπίτα Μιά. ὃ 17.) ἀεδοτίρες α υΙβίη, 48 
ἔτι ἔνδυν οὖσαν. 

495. Α{ίου 015 Υουςε {Πο {τες {ο]]ονίπς 

οσον 1Π 5οπιο Μ99.: Ῥαῦ {Π6Υγ ατα, ἵη αἲ] 
ῬτοβαβΙΠέγ, βρανΊοις. 
Πρὶν ᾽Αντηνορίδας τραφέμεν καὶ Πανθόου 

υἷας, 
Πριαμίδας θ’, οἳ Τρωσὶ µετέπρεπον ἵππο- 

δάµοισιν’ 
"Ἔως ἔθ᾽ ἥβην εἶχεν, ὄφελλε δὲ κούριον 

ἄνθος. 
495. ὅσσε φαεινά. ΑΙ ἴμο ΜΒΘΡΒ. απἆ 

εατ]γ εὀΙοῦβ8 τομ φαεινώ, 48 ἵπ νν. ὃ. 7. 
Βαρτα. ΤΠε πείτε ενΙἀεπί]γ τεΙγεβῬ φα- 
εινά: απά {ας ὅσσε ἵ5 πεμίοΥ, 35 νε] 45 
ππαδου]ίπο, 15 οἶεαν {τοπα ν. 617. νηετο να 
ηηθεί ΝΙΙ1 ὅσσε αἱματόεντα. Τ]ε δα οἳ 
{πε αἀ]εοίῖνε ἵπ {πε Ῥρ]ατα], νι] έε 5αδ- 
βίαπίῖνε ἵπ {με ἁπα], 15 4ἱδο εαρρογίεά ὮΥ 
λα Φ4ΠΙΘ Ῥαδρασθ. θε 45ο οἩἨ 1]. Ψ. 471; 
Ἀπὰ οἱ νε νετ) θέλγειν, 5εε οἩ Ἡ]. Μ. 95056. 
Τ{ Ἰεχο βἰρηῖβθςθ {ο αεοϊπαίς οἳ ᾖμετρίεα. 
Ῥσ]ιο]. ἁπατήσας. 
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2 / ς /” -- / ιά ο Ατρέµμας ἑσταύτα στῆθος µέσον οὕτασε δουρὶ 
ο . 9 ζ, , ος 9 - 

Ηρως ἸΙδομενεὺς, ῥῆξε δέ οἱ ἀμφὶ χιτῶνα 

Χάλκεον, ὅς οἱ πρύσθεν ἀπὺ χροὺς ἤρκει ὄλεθρον" 440 
Δ Ν μὴ ι) τ .Λ/.. 5 , η. ὃ ’ 

η τοτε Ὕ αυον αυσεν, ερεικοµενος πεοι ουρι. 

Δούπησε δὲ πεσὼν, δόρυ ὃ ἐν κραδίῃ ἐπεπήγει, 
[ο ε,} ε] 

Η ῥά'οἱ ἀσπαίρουσα καὶ οὐρίαχον πελέμιζεν 
3 

Έγχεος' ἔνθα ὃ ἔπειτ᾽ ἀφίει µένος ὄβριμος Αρης. 
τα ν ον λε ἁ ϱ) ύξ ν ος ῶ 

οµενευς εκπαγλον επευςατο», µακρον αυσας 440 
. - π4 5 

Δηΐφο[, ἦ ἄρα δή τι ἐΐσκομεν ἄξιον εἶναι 
- ειν 2 / ῶ ον / 1 5 

Τρεῖς ἑνὸς ἀντιπεφάσθαι, ἐπεὶ σύ περ εὔχεαι οὕτως; 
ϱ) - Δαιμόνι, ἀλλὰ καὶ αὐτὸς ἐναντίος ἵστασ᾽ ἐμεῖο, 

/ ᾗ ή ’ / 

ὌὌφρα ἴδῃ, οἷος Ζηνὸς γόνος ἐνθάὃδ κάνω" 
Ν -- 

Ὃς πρῶτον Μίνωα τέκε, Κρήτη ἐπίουρον' 450 

Μίνως ὃ αὖ τέκεθ᾽ υἱὸν ἀμύμονα Δευκαλίωνα" 

Δευκαλίων ὃ ἐμὲ τίκτε, πολέσσ᾽ ἄνδρεσσιν ἄνακτα 
/ 5) ε) δις - 3 [ή -- ”/’ 

Κρήτῃ ἐν εὑρείμ' νῦν ὃ ἐνθάδε νηες ἔνεικαν, 
’ Ν Ν λ ὁ ’ 

Σοί τε κακὸν, καὶ πατρὶ, καὶ ἄλλοισι Τρώεσσιν. 

Ὃς φάτο' Δηίφοβος δὲ διάνδιχα µερμήριξεν, 466 
”/ / ΄ ς / / Η τινά που Τρώων ἑταρίσσαιτο µεγαθύμων, 
κ 5 ΑΨ ἀναχωρήσας, ἢ πειρήσαιτο καὶ οἷος. 
τωΣς 5 
Ωδε δέ οἱ φρονέοντι δοάσσατο κέρδιον εἶναι, 

4590. ῥῆξε ὂὲ οἱ ἀμφὶ χιτῶνα. ἘΈον ἀμφι- 
ἐρῥηξέν οἱ χιτῶνα. Τη ν. 441. α βἰπῖ]αν 
{πιεδὶ5 δεραγαέας5 περιερεικόµενος, ἐγαπεβπις. 

445. ἤ ῥά οἱ κ.τ.λ. Ότάο: ἥ ῥα καὶ 
ἀσπαίρουσα οἱ πελέμιζεν οὐρίαχον. (ον 
εἶις ραρίίαπς {γοπιε[ασϊεδαί εἴῖαπι ἔρεαπι ἵπ- 
/εγίογεπι Παρί οωβρίάσπι. ἨΕΥΝΕ. ΟΓ Όιε 
οὐρίαχος, ΟΥ σαυρωτὴρ, 35 16 γΥα5 οπενν/ῖδε 
οα]]εᾶ, 5εο οἩ 1]. Κ. 158. 

444. μένος. Ῥει]. ᾖακία. Τ]ε Ῥαξρασο, 
Ἡούπνεγνεν, 15 ρετρ]εχεᾶ, απά πναμ]ά αἀπχῖί ο 
Ώννο οἴπεν Ππίεγργείαοηπ5ς ὮΥ τοί[εντῖῃπσ 
µένος ἴο ΜΤαν5 απᾶ Αἰοπίμοας τερρεοίϊνε]γ. 
πο ἴτπο πιεαπῖησ, ἨΟγενεχ, 5 ορίαϊπεᾶ 
{ποια ΤΠ. Π. 619. Ῥ. 520. Ἠεπσοε Ἠεγπο 
ππάεγδίιπάς "Αρης ἴο βἱσηΙ{γ ποί]λ]ησ ΤποΥθ 
ἔλαπ ο ἱπεροίης πνί ννΏῖοὮ πε 5ρεαῦ Ίνης 
ἔπποννας Ὦγ πνλ]οἩ ππεαπς αφιέναι γη] χε- 
{αΐη. 15 αδας]. οἰσηϊβοαίοῃ, 1. 6. απιῖίογε. 
ἸΝεαχ]γ ἵπ ία 54πΏθ ΠΙΔΊΠΕΥ "Αρης 5 ιδεᾶ 
Ῥε]ουν, Τη ν. 6609. {ο φἰση]ϊ(γ ἐᾖο ιοοιπᾶ ἴπ- 
Πιοίεά ; απὰ 16 ππαγ Ὁε οΏβεγγεά σεπετα]]γ, 
Έαῦ ἴ]λα ννοτᾶ αἀπα]ές οἳ βενθγα] 56Π565 ἵπ 
Ἠοπ1ες, αἰἱ οἳ (επι Ιπάεεᾶ πεατ]γ α]εᾶ, 
Ῥα6 ενιἀεπί]ν ἀϊδαάποι. Τ]αε Βολο]αδί, οπ 
11. Β. 981, ας αίΠκεᾶ {ο 16 ἔοιν εἰσπίῆσα- 
ΏοἨς, οἱ ν’η]ο] εχαπηρ]ες οοπΙπια]]γτεσοαγ. 

446. ἡ ἄρα δή τι ἐΐσκομεν κ.τ.λ. ο Ι 
οοπ]εσίιγε γΑΦΙΗΙΗ, ἐ]ιαί {γεο ἀεαί]ις, ἱπείεαα οἱ 
0π6, αγε α ᾖμ5ί οοπιρεηκαξίοπξ Όοπιρανο ΤΙ. 
Ξ. 4ΤΙ. Ἐτπεδίϊ ρτορεχ]γ οΏδεσγες, ἐ]ιαί έἶνο 

εχκΡγεξΕΙΟΠ ἐΐσκειν τι 5Ισπῖῆος γεσίε σοπ/ίσεγε, 
1πδί 5 λέγειν τι βἱσπΙΠες γεοίε ἀἰσεγο. ΟΕ 
Ες εἰεσαπί 5ο ΟΙ {λα Ῥγοποιῃ τὶ, 5εΘ 
Ζειπὸ οἩ Ὑϊσεγ, Ρ. 119. Ἠί] ἄξιον ἴ1ε 
ποπ χρῆμα πιαδί ο 5αρρ]εᾶ. Τὸ {πε- 
απεπ{]γΠαβρρεπς {λαέ {λε αἀ]εσίῖνε ἵ5 Ρ]ασεᾶ, 
ας 1ὲ 15 Ἠεγεα, ἵη {με πειίετ βἰπσι]ατ, ἵπ 1ε- 
{εγεποε {ο α 5αυ]εοί οἴίπεν ππαδοπ]ίπε οἳ 
{επ]ϊπ]πε, ον ἵπ ἴπο Ῥ]ανα]. Θεε οἩ 1]. Β. 
204. 

450. ἐπίουρον. Ῥε]ιο]. φύλακα, Ἱ. 6. βα- 
σιλέα. ἈἘοί] οὖρος απᾶ ἐπίουρος βἱρηϊίγ α 
ἀἴγεσίον οἙ ΡΕ. Όοπιρατε ΤΙ Θ. 80. 04. 
Ν. 406. Ο. 99. Ἔπεοσν. Ιἀν]. ΥΤΙΙ. 6. 
ΑΡΟΙΙοΗ. Ἐλοα. 1. 87. ΤΠ. 1179. ἍὮἘΤὴῖ5 
ΝΠίΠοβ, νο 15 Ἠοεγε δἰαέεά ὮΥγ ἨΠοππεν {ο 
Ἠανε να οπ]γ ἴμτεο σεπεγαίίοη5 Ῥείογο 
Όπο Τγο]απ νναγ, οοπ]ᾶ ποῦ Ἠανο Ῥθεπ {]α 
Ρ4Π16 σνΙίἩ {ιο οο]εργαίεά ΠιοΠαΤΕΙΣ, νο 
βείέ]εὰ {ο Ίανν5 απᾶά οοπ5ἑαθῖοι οἳ Οπείε: 
οἱ ]εαθέ, 1 ο εαχ]γ ἄαίε αδικδ]γ αβθῖσπεά 
{ο ἴε οἰν]σαξοπ οἳ Οπείε 15 {ο Ῥε αᾱ- 
πηϊεεοά α5 οοττεοί; νϊΖ. Β. Ο. 1406. Ἠεποα 
ε]τοπο]ορῖδί5 απά Ἠϊείοτῖαπ5 Ἠανθ σεπετα]]γ 
5αρροδεά {νο Οπείαπ Ῥτίπσθς ο πε παπιε 
οἱ ΜΙπο85 {ποτσ]ι 16 15 Ἱπιροββίρ]ο {ο ἁἱδ- 
ΕπσαϊςΏ Ῥείνγθεη {]εῖν πεβρες(ῖνο Ἰ5δίοτϊθβ. 
0οπιραχε Ο. ΑΛ. 567. Τ. 175: απ 5εο 
Ῥιοά. Βίο. ΤΥ. 60. 

467. πειρήσαιτο. ῥΒεϊ]. Ἰδομενέως. 
408. δοάσσατο. ΦεΏπο]. ἔδοξε. 'πετο Ἠαξ 
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-ο 2 Ν 9 
Βῆναι ἐπ᾽ Αἰνείαν' τὸν ὃ ὕστατον εὗρεν ὁμίλου 
Ἑσταότ” αἰεὶ γὰρ Πριάμῳ ἐπεμήνιε δίῳ, 460 

! / ” 

Οὔνεκ' ἄρ' ἐσθλὸν ἐόντα μετ) ἀνδράσιν οὔ τι τίεσκεν. 
2 -” δ᾽ ς / 3! ΄ ύὃ ο Αγχοῦ ὃ' ἱστάμενος ἔπεα πτερόεντα προσηύδα 

Αἰνεία, Τρώων βουληφόρε, νῦν σε µάλα χρὴ 
Γαμβρῷ ἀμυνέμεναι, εἴπερ τί σε κῆδος ἱκάνει. 

Σο Αλ 2 ” .) / ϱ/ ΄ 

ἔπευ, Αλκαθόῳ ἐπαμύνομεν, ὅς σε πάρος γε 

Γαμβρὸς ἐὼν ἔθρεψε δόμοις ἔνι, τυτθὸν ἐόντα" 

Τὸν δέ τοι Ἰδομενεὺς δουρικλυτὸς ἐξενάριξεν. 
Φ . - .. Ν -. -. / ./ 

Ὡς φάτο' τῷ ὃ ἄρα θυμὸν ἐνὶ στήθεσσιν ὄρινε. 

Ῥη δὲ μετ᾽ Ἰδομενῆα, μέγα πτολέµοιο µεμηλώς. 

᾽Αλλ’ οὐκ Ἰδομενῆα φόβος λάβε, τηλύγετον ὣς, 470 
-- / 

᾽Αλλ) ἔμεν, ὡς ὅτετις σῦς οὔρεσιν ἀλκὶ πεποιθὼς, 
ο ’ 9 . ’ 9 . - 

Όστε μένει κολοσυρτὸν ἐπερχόμενον πολὺν ἀνδρῶν 
Χώρῳ ἐν οἰοπόλῳ, φρίσσει δέτε νῶτον ὕπερθεν' 
᾿Οφθαλμὼ ὃ’ ἄρα οἱ πυρὶ λάμπετον’ αὐτὰρ ὀδόντας 
Θήγει, ἀλέξασθαι μεμαὼς κύνας ἠδὲ καὶ ἄνδρας" 4756 

ὋὪς µένεν ᾿Ιδομενεὺς δουρικλυτὸς, οὐδ' ὑπεχώρει 

Αἰνείαν ἐπιόντα [οῇ θοόν' αὖε ὃ ἑταίρους, 
- -- .{ 

᾿Ασκάλαφόν τ᾿ ἐσορῶν. ᾿ΑφαρΏά τε, Δηΐϊπυρόν τε, 

Μηριόνην τε, καὶ ᾿Αντίλοχον, µήστωρας ἀὐτῆς. 
” / 

Τοὺς ὅγ ἐποτρύνων ἔπεα πτερόεντα προσηύδα’ ρ ρ 450 

Δεῦτε, φίλοι, καί μ οἵῳ ἀμύνετε' δείδια ὃ αἰνῶς 
Αἰνείαν ἐπιόντα πόδας ταχὺν, ὅς µοι ἔπεισιν' 
Ὅ 4λ / 3 ΄ .”/’ - 3 , 

ς µάλα καρτερός ἐστι µάχῃ ἔνι φῶτας ἐναίρειν, 

Ῥθεπ βοπ1θ ἀοπρί τεβροσῦηςρ ἴ]ε ονίσῖη οΕ 
115 νετ, νο 15 πιαπ]{εδί]γ α Ῥοείίο 
{ουπα. ἘῬπίσηπαπῃ (Ποεχί]. Η. Ρ. 104) 1άεπ- 
Πες Τί, ὮΥ ΠεαΙ5 οἳ α «μαπσο οἱ γονα]ς, 
γη δέατο, ἵπ Ο4. 7. 249: απᾶ ἄἀοτῖνες 
Ῥοίπ ποπα δαῆναι, 8οΥ.2. οἱ δάηµι. Οὔπαενς 
εχρ]αῖπ δοάζω 38 ροείϊοὸ {0Υ δοκέω, ΡΥ τε- 
1εοίῖηρ {με κ. 

460. Πριάμῳ ἐπεμήνιε δίῳ. Ἠοππετ Ἠετο 
Ρῖνες ί]ιε ΥΘαδΟΠ ΥΝἩΥ «ὐποας ἀῑά ποὺ Πρ]ιέ 
1Π ἴῃο {ΟΥΘΠΙΟΒέ ΤαΠΙς5. Τὸ ναδ αραϊηδέ 5 
Ιπο]παΜΙοπ {λα Ίο βεγγεᾶ Ετίαπι, απἆ Ἡε 
«45 ταίῃεχ εηρασαᾶ ὮΥ Ἠοποιγ απά περιία- 
Ποπ {ο αδθῖςύ Π5 εοιπίτΥ, Παπ ὮΥ αγ 4ἱβ- 
ῬοβΙδίΟΠ {ο βογγε ἰΠαί ργῖηπσο. Τ]]5 ραββασο 
16 Ῥαγε]γ Ἠϊςίοτίομ], απᾶ {νο αποϊοηί5 Ἠανο 
Ῥγεδεχγγες {ο α5 α ἰταθ]έῖοτ ν/ΙοΏ 5εχνθΒ {ο 
οχρ]αῖη Ι6. Τμεγ 5αγ., ἐμμαί ποας Ῥεσαπιθ 
5ιβρεοίεά ὮΥ Ετίαπι, οπ αοσοππό οἳ απ 
ογαο]θ, νἩῖο Ῥγορ]μερῖεά (μαῦ ἵπ Ῥτοσθδς 
οἳ πιο ο ΕΠοιυ]ά τα]ο οΥοΥ {ιο Ττο]απς. 
Οοππρατο ΤΠ. Ύ. 906.544. ΈΤ]ε Ἰῑπς «χεγε- 
{918 5Ποινεᾷ ΠἨ]πα πο ρτεαῦ ἆεργος οἳ οδίεοπι 
οὗ. οοηβἰάεγαῖοῃ, γη] ἀεβῖση {ο ἀῑδοτεα[ε, 
απ χεπάον Ἠϊπι ἀθερίσοπΏ]ο ἐο ἴἶιε ρεορΙο. 

Ῥορε: ἴτοπι Επδία(μίας. 6ο Ἠογῃ. Ἐκ- 
ουσ. Τ. Τ1ς. ἄῑπ. ΙΧ. βίαρ. ΧΙΙ. Ἱ. 

4604. γαμβρφ. Αἱοπίμοιι5 γνας ἴ]πο 8Ο1- 
Ἱη-]ανν οἳ Αποῄςες. Ὁ6ο μονο ν. 428, 
ἨΠεγε γαμβρὸς οεσιχ5 ἵπ 155 Ῥγορετ βΙρη]- 
ΠοαίΙοη. Ἠετο 16 πΊεα5 α ὑγοίμεγ-ἴπ-ίαυ : 
85 ἵη Τ]. Β. 474. 

470. τηλύγετον ὥς. 1ο α ἰπάον οἰι[ᾷ. 
Ὀθο οἩ ΤΠ. Τ. 175. 

479. οἰοπόλῳ. Φοίαγη. Ῥε]μο]. ἤτοι ἐν 
ᾧ ὄῖες ἀναστρέφονται' ἢ ἐν ᾧ οἷός τις καὶ 
µόνος πολεῖται. Πε Ἰαέίεν πιθαμίης 5 
ΠΙ1Υ ἀθίονπηϊπαεά Ὦγ ΠΠ. Ῥ. 64. ΤῬ. 577. 0. 
Κ. 261. Ἔ]ε οίπεν Ἠαβδ πείεγεπσθ {ο ἴπε 
8εΠ56 ἵπ γῖο] λα ννογὰ οσΈ5 48 31 ερῖ- 
Ειεί οἳ Μετοιτγ, ἵπ Ἠοπι. Ἡ. ἵπ Μετο, 
914. 

477. βοῇ θοὐν. Ἴμαβο πογᾷβ αὖθ ο0ΠΙ- 
ΠΙΟΠΙΥ τοι α5 α βἶπρ]ο ερ](]εί βοήθοον, 
απά εχρ]αϊπεᾶ ὮΥ ἐν πολέμῳ τάχυν. Έ]ας 
αραϊῃ ἵπ Π. Ῥ. 481, ννηεγο α ε]ατῖοῦ ἵ5 5ο 
ἀθβοτῖρεᾶ. Τπ Ῥοίμ Ἰπβίαποςβ, απᾶ ἵπ ἴ]λθ 
Ἰαΐίεν ρανοπ]ατ]γ, {16Υ νι] Ῥο {ουπά {ο 
γειά Ῥοΐίον βεραγα{ε]γ. 
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Καὶ ὃ ἔχει ἥβης ἄνθος, ὅ τε κράτος ἐστὶ µέγιστον. 

Εἰ γὰρ ὁμηλικίη γε γενοίµεθα τφὃ ἐπὶ θυµῷ, 4856 

Αἶψά κεν ἠὲ φέροιτο μέγα κράτος, ἠὲ φεροίµην. 

ὋὪς ἔφαθ” οἳ ὃ) ἄρα πάντες, ἕνα φρεσὶ θυμὸν ἔχοντες, 
Πλησίοι ἔστησαν, σάκε ὤμοισι κλίναντες. 

Αἰνείας ὃ ἑτέρωθεν ἐκέκλετο οἷς ἑτάροισι, 
τ4 - 

Δηΐφο[όν τε, Πάριν τ᾿ ἐσορῶν, καὶ Αγήνορα δῖον, 490 
οἵ εκ ο ος / ’ Μ - » Ν ει 

ι οἱ ἅμ ηγεμόνες Τρώων Εσαν' αὐταρ ἔπειτα 
Δ . ο ϱ) -π ’ Ν ίλ 5! -- 

αοι ΕΠΟΝ» ωσει τε µετα κτιλον εἕσπετο μῆλα 

Πιόμεν᾽ ἐκ βοτάνης' γάνυται ὃ ἄρα τε φρένα ποιµήν' 
Ώς Αἰνείᾳ θυμὸς ἐνὶ στήθεσσι γεγήθει, 

« π - - - 
Ως ἴδε λαῶν ἔθνος ἐπισπόμενον ἑἐοῖ αὐτφ. 4056 

Οἳ δ ἀμφ) ᾽Αλκαθόῳ αὐτοσχεδὸν ὡρμήθησαν 
Μακροῖσι ἕυστοῖσι' περὶ στήθεσσι δὲ χαλκὸς 

Σμερδαλέον κονάβιζε τιτυσκοµένων καθ’ ὅμιλον 

᾽Αλλήλων' δύο δ' ἄνδρες ἀρήϊοι ἔξοχον ἄλλων, 
.] .. 

Αἰνείας τε καὶ Ἰδομενεὺς, ἀτάλαντοι ᾿ Αρηϊ, 500 

εντ) ἀλλήλων ταµέειν χρόα νηλέὶ χαλκῳ. 

Αἰνείας δὲ πρῶτος ἆ όντισεν Ἰδομενῆος" 

᾽Αλλ) ὃ μὲν ἄντα ἰδὼν ἠλεύατο χάλκεον ἔγχος, 

Αἰχμὴ ὃ Αἰνείαο κραδαινοµένη κατὰ γαίης 
θ) ) 5 . τὸ αλ . 2 Ν Ν ” 

εχετ’, ἐπεί ῥ' ἅλιον στιβαρῆς ἀπὸ χειρὸς ὄρουσεν. δ05 

Ἰδομενεὺς ὃ ἄρα Οἰνόμαον [βάλε γαστέρα µέσσην, 
“Ῥηξε δὲ θώρηκος γύαλον, διὰ ὃ ἔντερα χαλκὸς 
3 ϱ) Δ 3 / Ν ιο] - μα - Ηφυσ" ὃ ὃ) ἐν κονίῃσι πεσὼν ἕλε γαῖαν ἀγοστῷ. 
Ἰδομενεὺς ὃ ἐκ μὲν νέκυος δολιχόσκιον ἔγχος 

᾿Ἐισπάσατ, οὐδ ἄρ᾽ ἔτ᾽ ἄλλα δυνήσατο τεύχεα καλὰ 510 
” .. ι] ” ο. 3 ” Δ / Ωμοιῖν ἀφελέσθαι' ἐπείγετο γὰρ [βελέεσσιν. 

) ν΄ 3ϕ Ὀ - - τ 

Οὐ γὰρ ἔτ᾽ ἔμπεδα γυῖα ποδῶν ἦν ὁρμηθέντι, 
3 

Οὔτ) ἄρ᾽ ἐπαῖξαι μεθ ἑὺν [έλος. οὔτ᾽ ἀλέασθαι. 
- τε ο) ’ 9 α / . τ 

Τῷ ῥα καὶ ἐν σταδίῃ μὲν ἀμύνετο νηλεὶς ἦμαρ, 
ον ε 

Τρέσσαι ὃ) οὐκέτι ῥίμφα πόδες φέρον ἐκ πολέµοιο. δ]5 

Τοῦ δὲ [άδην ἀπιόντος ἀκόντισε δουρὶ φαεινῷ 

48δ. ὁμηλικίη. Ἀε]μο]. ἀντὶ τοῦ ὁμήλι- 
κε. 0Ο. 7. 95. ἤ οἱ ὁμηλικίη μὲν ἔην. 
0οπιρατε 1]. Ε. 925. 04. Τ. 49. 964. Χ. 209. 
Ἠεποε ἴπο νυ]σαν τεκάῖης ὁμηλικίῃ, ἵπ έλε 
ἀαάνε, ἶ5 τε]εσίεά ὮΥ ἴμε Ὀε5ί οοπιπιεπία- 
{οΥ5. 

4939. κτίλον ἕσπετο μῆλα. 
5. 19). 

499. ἔζοχον. Τηε πεπίεσ αἀ]εοίῖνε α5εά 
αἀνετβ]α]]γ. ΈΤ]ε να]σασ τεαά]ης ἵ5 ἔξοχοι, 
νι μῖσ] 15 {ασ ]εςς εἰεσαπέ; απά ἴμε {επί 15 
Σαρροτίεά ὮΥ {πε Ῥες5ί 55. ΟΕ πα οοή- 

Φεε οἩ ΤΙ. 

εἰτιοίῖοη οἱ ἔξοχος πει α ρεπ]άνε, 5ε8 
Μαι. ατ. ατ. ξ 570. 

616. τρέσσαι δὃ οὐκέτι κ.τ.λ. ΤΠε οοπ- 
εἰτιείῖοη 15: πόδες ὃ) οὐκέτι ῥίμφα φέρον 
αὐτὸν, ὥστε τρέσσαι, 1.6. φεύγειν ἐκ πο- 
λέμου. 

516. βάδην. Ἰοιεῖη. Ῥε]ο]. ἠρέμα. Ἠε- 
ΒΥΟΠ. σχολῇ. κατὰ βῆμα. ᾖῥῬοβίραΐεν αρ. 
Αίλεπ. ϱ. 278. Ἐ. πότε δεῖ πυκνότερον 
ἐπαγαγεῖν, καὶ πότε βάδην. Ατϊδίσπεῦ. 
ΤΙ. 10. εἰσιοῦσα θᾶττον ἢ βάδην. Ἐν. 
αΡ. ζατωβ]ε]. Ῥ. 25. βάδην καὶ σχολαίως 
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Δηΐφοβος' δὴ γάρ οἱ ἔχε κότον ἐμμενὲς αἰεί” 

᾽Αλλ) ὅγε καὶ τόθ’ ἅμαρτεν, ὃ δ᾽ ᾿Ασκάλαφον [βάλε δουρὶ, 
Υἱὸν ᾿Ενυαλίοιο, δὲ ὤμου ὃ ὄβριμον ἔγχος 
ἜἘ ο ααν ὃν Βλ ’ ε Ν αλ - ϱ) - 

σχεν ο εν κονιῃσι πεσωγν ἐἓ ε γαιαν αγοστῳ. 520 

0ὐδ' ἄρα πώ τι πέπυστο βριήπυος ὄβριμος Αρης 
Ὑἷος ἑοῖο πεσόντος ἐνὶ κρατερῇ ὑσμίνῃ 

ο ον 3 ᾽Αλλ᾽ ὕγ ἄρ᾽ ἄκρῳ ᾿Ολύμπῳ ὑπὸ χρυσέοισι νέφεσσιν 
"Ἡστο, Διὸς βουλῇσιν ἐελμένος, ἔνθα περ ἄλλοι 

᾿Αθάνατοι θεοὶ ἦσαν ἐεργόμενοι πολέµοιο. 525 

Οἳ δ ἀμφ᾽ ᾿Ασκαλάφῳ αὐτοσχεδὸν ὠὡρμήθησαν. 
Δηίφοβος μὲν ἀπ᾿ ᾿Ασκαλάφου πήληκα φαεινὴν 

ρπασε' Μηριόνης δὲ, θοῷ ἀτάλαντος ᾿Αρηϊ, 

Δουρὶ [βραχίονα τύψεν ἐπάλμενος, ἐκ ὃ ἄρα χειρὸς 
Αὐλῶπις τρυφάλεια χαμαὶ βόμβησε πεσοῦσα. 530 

Μηριόνης ὃ ἐξαῦτις ἐπάλμενος, αἰγυπιὸς ὣς, 

᾿Εξέρυσε πρυμνοῖο [βραχίονος ὄβριμον ἔγχος, 

ὪΑψ δ᾽ ἑτάρων εἰς ἔθνος ἐχάζετο' τὸν δὲ Πολίτης, 

Αὐτοκασίγνητος, περὶ µέσσω χεῖρε τιτήνας, 

Ἔξηγε πτολέµοιο δυσηχέος, ὄφρ᾽ ἵκεθ' ἵππους 535 
/ 

ἸὨκέας, οἵ οἱ ὄπισθε µάχης ἠδὲ πτολέμοιο 
” ερ ΄ . ζλ) ” Ό 
Έστασαν, ἡνίοχόν τε καὶ ἅρματα ποικίλ ἔχοντες 
Δ Γό α) ./! / / ά Οἳ τόν γε προτὶ ἄστυ φέρον βαρέα στενάχοντα, 

κά / νά 

Τειρόμενον’ κατὰ ὃ αἷμα νεουτάτου ἔρρεε χειρός. 

Οἱ δ’ ἄλλοι µάρναντο, [οὴ ὃ) ἄσβεστος ὀρώρει. ὅ4ο 

Ἔνθ Αἰνέας ᾽Αφϕαρῆα Καλητορίδην ἐπορούσας 

Λαιμὸν τύψ’, ἐπί οἱ τετραμµένον, ὀξέί δουρὶ, 
:Ἐκλίνθη ὃ ἑτέρωσε κάρη' ἐπὶ ὃ ἀσπὶς ἑάφθη 

Καὶ κόρυς' ἀμφὶ δέ οἱ θάνατος χύτο θυμµοραϊστής. 

᾽Αντίλοχος δὲ Θόωνα, µεταστρεφθέντα δοκεύσας, ὅ4δ 

Οὕτασ) ἐπαῖξας, ἀπὸ δὲ φλέβα πᾶσαν ἕκερσεν, 

προϊόντες. θε Ῥτυ]π]κεῃ. Ἰμεχ. Τπι. ἴπ 
τοσο. 

517. ἔχε κότον. ἩἨοπιετ ἆοθβ ποῦ 6ε]] τ1β 
ἔλε οοσββΙοΏ οἱ Οπ]5 Ἰαίγεᾶ ; Ῥα8, βἴπος 15 
ἄαγς5, Βἰπιοπ]άθς απά Ίργοις υτ]ίε, ας 
Ίά4οππεπεις απά Τεϊρμοβας ννεγο χ]να]ς, απᾶ 
Ρο ἵπ Ίονε γη Ἠε]επ. ῬοΡρΕ: {9οπι 
Ἐπδίαίμίας.  ἨΠεγηε {ΠΙη]5 ἐλαί έ1θ ΑΠρογ 
ΠΠεΥΕΙΥ 4χο5ε {γοπι 15 Πανίης πιϊςθεα Τ4ο- 
ΊΠΕΠΕΙΡ, νηεπ ς Ἰατ]εά Ηΐ5 8Ρρεασ αἲ Πτα ; 
βυρτα ν. 404. 

621. βριήπυος. 6ἴαπιοεις. ΤΠϊ5 ερι(λεί 
15 εφπϊνα]επέ {ο βοὴν ἀγαθὸς, Ῥεῖηρ ἆε- 
τῖγεὰ [τοπα {λε Ἱπέεηβῖνο Ῥραγίίο]ο βρῖ απά 
ἠπύω, 50πο. Τε ἀοθςβ ποῦ τοσιγ οἰβεν]ετα 
1π Ἠοπῃπεν. Θες ο ΤΠ. Η. 984. 

600. βόμβησε. εε οἨ ΠΠ. Δ. 1256. 

641. ἔνθ᾽ Αἰνέας κ.τ.λ. Ὑτα]ρο Αἰνείας 
δ'. Τ]ϊς, Ἠούνενου, 586εΠΙ5 {ο Ἠλγο Ῥεεῃ 
ἔπο οογγεσοθῖοη οἳ 8Ο0ΠΠε οοΡγ180. 

549. ἐπὶ δ' ασπὶς ἑάφθη κ.τ.λ. ὮἉΥ 
ἠπποβίς, απά Τοπἱοὸ {οΥ ἐφήφθη, ἴτοπα ἐφάπτω, 
ο απποτῦ, ΟΥ αίίαο.. Οοπιρατε ΤΠ. 5. 419. 
Τε εΠε]ά, 5αβρεπάεά ὮΥ α Ῥαπά ραδεῖηςρ 
ονες {μα 5Ποι]άθις, απἀ {πα Ἠθ]πιοί ο0Ἡ- 
Ππεᾶ ὮΥ α έλοης Ῥεπεαία {πα ολ/Π, ννοπ]ά 
ἰεπὰ {ο ἆγαν; ἴἶνε Ἰομά ποτε Ἠεαγ]]Υ αδίἀο. 
Φ6ο ΤΙ. Γ. 972. Ἠετοά. Ι. 171. 

544. θυμοραϊστής. Ιήγε-ἀεδίγοψίπα:; ποπα 
ῥαίζω, οογγιπρο. ολο]. ὁ τὴν ψυχὴν 
Φθείρων. ὮἩ. Π. 591. δηίων ὑπὸ θυμοραϊ- 
στέων. ΟΕ ο βαπῃθ οχ]σῖῃ 15 έλα αἀ]εοίῖνθ 
κυνοραϊστὴς, ἵπ 04. Ῥ. 200. 
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5 5 9 . ’ υ ) ο». κ ’ -- 

Ητ᾽ ἀνὰ νῶτα θέουσα διαμπερὲς αὐχέν᾽ ἱκάνει 

Τὴν ἀπὸ πᾶσαν ἔκερσεν' ὃ ὃ ὕπτιος ἐν κονίῃσι 
- / 

Κάππεσεν. ἄμφω χεῖρε φίλοις ἑτάροισι πετάσσας. 2 χ 
Α ίλ 5) ” ΄ ο. ”/ , 39 9 3) 

ντι οχος επορουσε; και αινυτο τευχε απ ύυµµων» 

Παπταίνων' Τρῶες δὲ περισταδὸν ἄλλοθεν ἄλλος 

Οὕταζον σάκος εὐρὺ παναίολον., οὐ δὲ δύναντο 2 

1” ώ δ. / ιό /.. -- 
Ἐϊσω ἐπιγράψαι τέρενα χοόα νηλέὶ χαλκφ 
ςΑ ή , Σ / / ς πΠ ὃ / 3 ’ θ 

ντι οχου περι γαρ ρα οσειοαων ενοσιχ ων 

3’ - 

Νέστορος υἱὸν ἔρυτο, καὶ ἐν πολλοῖσι [Ἀέλεσσιν. 
Οὐ μὲν γάρ ποτ᾽ ἄνευ δηίων ἦν, ἀλλὰ κατ᾽ αὐτοὺς 

- .” .] 

Στρωφατ” οὐδέ οἱ ἔγχος ἔχ᾽ ἀτρέμας, ἀλλὰ µάλ’᾽ αἲεὶ 

Σειόμενον ἐλέλικτο' τιτύσκετο δὲ φρεσὶν ἧσιν 
"Η τευ ἀκοντίσσαι. ἠὲ σχεὸὸν ὁομηθη ευ ἀκοντίσσαι, ἠὲ σχεὸὸν ὁρμηθῆναι. 

᾽Αλλ᾽ οὔ λΠθ᾽ ᾽Αδάμαντα τιτυσκόµενος καθ’ ὅμιλον 560 
.) /Ό 1’ ῃ - , ’ σς).. - 
Ασιάδην, ὃς οἱ οὗτα σάκος μέσον ὀξέὶ χαλκῷ, 

.) νά ς οταν 2 / ή ς .] κο. 

ΕΥγγύθεν ὁρμηθείς' ἀμενήνωσε δέ οἱ αἰχμὴν 

Κυανοχαῖτα Ποσειδάων. ιότοιο µεγήρας. 
ιά Ν Ν Ν 2 - -ὸ» ο σολ ο. 

αι το µεν αυτου µειν. ὠωστε σκωλΛλος πυρικαυστος» 

.) . - 

Εν σάκει ᾿Αντιλόχοιο, τὸ ὃ ἥμισυ κεῖτ᾽ ἐπὶ γαίης' 565 

3Αψ ὃ ἑτάρων εἰς ἔθνος ἐχάζετο. κηρ᾽ ἀλεείνων. 

Μηριόνης ὃ) ἀπιόντα µετασπόµενος βάλε δουρὶ 

Αἰδοίων τε μεσηγὺ καὶ ὀμφαλοῦ, ἔνθα μάλιστα 

Γίγνετ’ ἄρης ἀλεγεινὸς ὀϊζυροῖσι [Ώροτοῖσιν' 

Ἔνθα οἱ ἔγχος ἔπηξεν' ὃ δ᾽ ἑσπόμενος περὶ δουρὶ 70 ο. 

”/’ ι) ς ιέ - 4 . ”/ ΄ ”/ 

Ησπαιρ’. ὡς ὅτε βοῦς, τόν τ οὔρεσι [Ρουκόλοι ἄνδρες 
. / .) ΣΩ ’ νά 1 . 
]λλάσιν οὐκ ἐθέλοντα [Ώίῃ δήσαντες ἄγουσιν 

ὋΩς ὃ τυπεὶς ἤσπαιρε μίνυνθά περ. οὔτι µάλα δὴν ο πεὶς ἤσπαιρε μίνυνθά περ. οὔτι µ ὴν. 
ὌὪ ς -ᾱ 9 Β ”/ ” / 9 9 0 ἐλθὰ 

φρα οἱ ἐκ χροὺς ἔγχος ἀνεσπάσατ ἐγγύθεν ἐλθὼν 

Ἡρως Μηριόνης' τὸν δὲ σκότος ὅσσε κάλυψε. ὅ7δ 

Δηΐπυρον ὃ) Ἔλενος ξίφεὶ σχεδὸν ἤλασε κόρσην 

547. ἥτ᾽ ανὰ νῶτα κ.τ.λ. Τ]μαῖ ἶς, λε 
{πσµίαγ νεῖπ. 

658. τιτύσκετο. Πε εἰθεῖ, Ίιε ἱπέεπαεῖ. 
ΤΗ15 15 τε οΠΙΥ Ρᾶδδασε ἵπ Ἠοππεν πενε 
115 νετρ 15 τοξεγγοᾶ {ο ἔπε τηϊπᾶ, εχοορέ 
Ῥετῃμαρς Ἱἵπ Ο. Θ. 666. Ἠεγνπε, αἴτενγ 
Ἐοερρει, οἴίες α αἴππ]]ατ εχαπιρ]ο ΓΓοπι 
Ἠεειοά. Έπεοσοπ. 209. τιταίνοντας μέγα 
ἔργον ῥέξαι. ἴπ σεπετα] Τε βΙσηίβες, {ο αἶπι 
αἱ α Ἱπατε ΟΥ οὐ]. ΈΤΠας ν. 1560. 5αρτα, 
τιτύσκετο δουρί. Οοπιρατο αἱδο ν. 660. 

662. ἀμενήνωσε. ΑΡο]. Ἰμεχ. ἀσθενῆ 
ἐποίησε κατὰ στέρησιν τοῦ µένους, ὅ ἐστι 
τῆς ἰσχύος. Όοπιρατε ΤΠ. Ε. 887. 

5603. βιότοιο µεγήρας. «ἁπαῖοις Τογ ὲς 
[ἱ[ε: παυκαά. ἕνεκα. με γετῷ µεγαίρω ὶς- 
ΠΙΠ68 ΡΤΟΡΕΣΊΥ, {ο Επτη, ἴο αγιάφε; αφ ἵπ ΤΠ. 

Δ. 64. Ἡ. 408. ἩἨεποο 1{5 πεαπῖης ἵη {μῖ8 
Ῥα5δασε 15 γεαᾶ]]γ ἀεάποῖρ]ο. 

564. τὸ μὲν αὐτοῦ μεῖν, ὥστε κ.τ.λ. 
ραγέ ο) 1, αξ ζοπᾳ αν α Ῥέαεαπ{ ίακε, ὅο. 
ἥμισυ πηυβί Ῥε 5αρρ]ϊεά {γοπῃ {πε πεχίέ πα, 
ΊΠε σκῶλος ννα5 α 5αγρ είαλε, Πατάεπεὰ ὮΥ 
ΠΊΕΑΗ5 οἱ εχροφβιτε {ο Ἠεαί, κνηΙσ] ἔπο Ῥεα- 
5αηίς οαγγ]εᾷ Ιηδίεαά οἱ α νγεαΡοΠ. Επδίαίη. 
σκῶλος πυρίκαυστος' εἶδος σκόλοπος, ὃν 
αποξύναντες ἀγρόται πυρακτοῦσι, ὡς ἂν 
ἀαντὶ βέλους εἴη. 

609. ἄρης. Ῥε]λο]. ὁ πόλεμος, δύ ἂν ἡ 
τρῶσις. Ῥεε αΏογνο 0Ἠ γ. 444. 

570. ἑσπόμενος. Εαίπη Γογωαγᾶ. Υτρῖ] 
Ἠας5 5ο {ια νενΡ εἔφπογ ῬτεσϊδεΙγ ἵη ἴιε 
Ξ4ΙΠΕ 5εΠ56, Ιπ π. ΧΙΙ. 90]. 

672. Ἰλλάσιν. Τις. Ῥε]ιο]. τοῖς ἐξ 
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.. ῳ 2 / 

Θρηϊκίῳ, µεγάλῳ, ἀπὸ δὲ τρυφάλειαν ἄραξεν' 
η] 9 1 - Ν / . / . - 
Η μὲν ἀποπλαγχθεῖσα χαμαὶ πέσε' καί τις ᾿Αχαιῶν 
Μαρναμένων μετὰ ποσσὶ κυλινδοµένην ἐκόμισσε" 
Τὸν δὲ κατ᾿ ὀφθαλμῶν ἐρεβεννὴ νὺξ ἐκάλυψεν. 580 

ο ῃ 
᾿Ατρείδην ὃ ἄχος εἷλε, βοὴν ἀγαθὸν Μενέλαον' 
Ῥῆ ὃ' ἐπαπειλήσας Ἑλένῳ ἥρωϊ ἄνακτι, 

᾿Οξὺ δόρυ κραδάων' ὃ δὲ τόξου πῆχυν ἀνεῖλκε. 

Τὼ ὃ ἄρ) ὁμαρτήτην' ὃ μὲν ἐγχεὶ ὀξυόεντι 
ο Υ) ’ ΑΔ . Ν -- Φ.. -- 

Ίετ ακοντίσσαι, ὃ ὃ ἀπὸ νευρηφιν ὀϊιστῳ. ὖθο 

Πριαμίδης μὲν ἔπειτα κατὰ στῆθος βάλεν ἰφ 

Θώρηκος γύαλον, ἀπὸ ὃ) ἔπτατο πικρὸς ὀϊστός. 
ι 2.2 Ὡς ὧ Ν / ΄ / αν 8 

οτ απο πλατέος πτυόὀφι μεγάλην κατ ἀλωὴν 

Θρώσκωσι κύαµοι µελανόχοοες ἢ ἐρέβινθοι 

Πνοιῇ ὑπὸ λιγυρῇ καὶ λικμητῆρος ἐρωῇ; 500 

Ὃς ἀπὸ θώρηκος Μενελάου κυδαλίµοιο» 

Πολλὸν ἀποπλαγχθεὶς, ἑκὰς ἔπτατο πικρὸς ὀϊστός. 
” ΄ ο. - 9 2 Ν / 

Ατρείδης ὃ) ἄρα χεῖρα, βοὴν ἀγαθὸς Μενέλαος, 

Τὴν [βάλεν, ἤ ῥ ἔχε τόξον ἐὔξοον' ἐν ὃ᾽ ἄρα τόξῳ 

᾿᾽Αντικρὺ διὰ χειρὸς ἐλήλατο χάλκεον ἔγχος. ὅ05 

ΆΑψ ὃ) ἑτάρων εἰς ἔθνος ἐχάζετο, κῆρ) ἀλεείνων, 

Χεῖρα παρακρεµάσας' τὸ ὃ᾽ ἐφέλκετο µείλινον ἔγχος. 

Καὶ τὸ μὲν ἐκ χειρὸς ἔρυσε µεγάθυμος ᾽Αγήνωρ, 
Αὐτὴν δὲ ξυνέδησεν ἐὐστρόφῳ οἰὸς ἀώτῳ, 
Σφενδύνῃ, ἣν ἄρα οἱ θεράπων ἔχε ποιµένι λαῶν. 600 

Πείσανδρος ὃ) ἰθὺς Μενελάου κυδαλίµοιο 
᾿Ηϊε' τὸν ὃ) ἄγε Μοῖρα κακὴ θανάτοιο τέλοσδε, 
Σοὶ, Μενέλαε, δαμῆναι ἐν αἰνῇ δηϊοτῆτι. 

 μτά 
οτε οἳ δὴ σχεδὸν ἦσαν ἐπ᾽ ἀλλήλοισιν ἰόντες, 

» , ας. 6 «κ κνρ οσον 9 « 
Ατρείδης μὲν ἅμαρτε, παραὶ δέ οἱ ἐτράπετ᾽ ἔγχος 6056 

Πείσανδρος δὲ σάκος Μενελάου κυδαλίµοιο 

Οὔτασεν, οὐδὲ διαπρὸ δυνήσατο χαλκὸν ἐλάσσαι' 

Ἔσχεθε γὰρ σάκος εὐρὺ, κατεκλάσθη ὃ ἐνὶ καυλῷ 
»” ας ον ο. λα. κα. δρ , 
Εγχος ὃ δὲ φρεσὶν ᾖσι χάρη, καὶ ἐέλπετο νίκην. 

ἱμάντων πεπλεγμένοις δεσμοῖς. Ῥεε Ἠ]η- 
κεπ αἆ Τίπ. Ρ. ΤΙ. 

682. Ἑλένῳ ἄνακτι. ΤΠο αρρε]]α(ῖοπ 
οἳ ᾖἱπφ ννας ποῦ αποϊεπ{]γ οοπβπεά {ο {]οδθ 
ΟΠΙΥ ννπο Ῥου6 ἰμα βονετεῖση ἀῑσιηίγ; Ῥαῦ 
αΡρ]εᾶᾷ αἶἱςο {ο οίμεσς. Ῥορε: ποπ Εαδίη- 
{πίᾳ5, Ῥεο Ῥεπί. Αγ. Ρ. 64. οἩ ΦορΗ. (4. 
τ. 911. 

6608. πτυόφι. «4 υἰπποιοίπα ο]ουε. Ἠε- 
ΒΥΟΗ. πτύον' ξύλον ἔν ᾧ διαχωρίζουσι τὸν 
σῖτον ἀπὸ τοῦ ἀχύρου. Όοπιρατο Έηεος. 
1άγ]. ΥΠ. 156. Ῥιί. Μαι, 1. 19. 

689. Τ]ε κύαμοι απᾶ ἐρέβινθοι νγετο 

Ῥ]απί5 οἱ ἐπο Ἰεσιππίποις 5ροσἴεδ; ΡγοβαΡΙγ 
Όπο ῥεαη απιά ρεα τεβρεςϊνε]γ. 

694. ἐν ὃδ’ ἄρα τόξῳ κ.τ.λ. ΊΠσ δρεατ, 
ῥαφεΐπς ἐυγοιιφ]ι Πῖς Ἰιαπᾶ, α5 Πε ἡμίο ια 
ὐου. 

599. οἷὸς ἀώτφ. εε ον ΤΠ. Τ. 657. Έπ- 
εἰαζμίας αποίες απ΄ οἱά Ῥοεμο][αδί, νν]ο Ἱπ- 
{ογΠ15 5 (λαί ἴπο αποϊεηί 51]ηρς ννεγο πιαάθ 
οἱ νου]επ δϊηρς. ἴπ ν. 716. Ἱπα, ἴἶνθ 
ἨοιΏ σφενδόνη, νυπῖσο]ι 18 Ίετο αδεὰ ἵπ εχ- 
Ῥ]απαίοςγ ΑΡΡΟΡΙΠΟΗ, 15 οπη] (θὰ; Ῥαΐ ἴπεγο 
Ώιο 6επςο ἶ6 βιι/ΠοΙεπ{]γ πιαπΙ{εςί οἱ 1δε][. 
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610 

"Αλτ) ἐπὶ Πεισάνὸρῳ' ὃ ὃ ὑπ ἀσπίδος εἴλετο καλὴν 

᾿Αξίνην ἐύχαλκον, ἐλαΐνῳ ἀμφὶ πελέκκῳ, 
ἹΜακρῳ, ἐὐξέστῳ' ἅμα ὃ ἀλλήλων ἐφίκοντο. 

"Ἠτοι ὃ μὲν κόρυθος φάλον ἤλασεν ἱπποδασείης 
ΜΑ Ἑ να λό προ τὰ δὲ ΄ / 

κρον υπο όφον αυτον ο ο προσιοντα µετωπον, 615 
ε 9 ο / - λά ὃ) Β] / Ν δέ ς 
Ρινὸς υπερ πυµατης Λάκε Οστεα. τω οέ οἱ ὅσσε 

Πὰρ ποσὶν αἱματόεντα χαμαὶ πέσον ἐν κονίῃσιν’ 
Ἰδνώθη δὲ πεσών' ὃ δὲ λὰξ ἐν στήθεσι [βαΐνων 

/ 9 α ον / . 3 ΄ ” ./ Ξ 

Τεύχεά τ᾽ ἐξενάριξε, καὶ εὐχόμενος ἔπος ηὔδα 
Λείψετέ θην οὕτω γε νέας Δαναῶν ταχυπώλων, 620 

Τρῶες ὑπερφίαλοι, δεινῆς ἀκόρητοι ἀὐτῆς. 
1 ΔΝ ’ 9 ./’ ) .) ου] 

ΆἉλλης μὲν λώβης τε καὶ αἴσχεος οὐκ ἐπιδευεῖς, 

"Ἡν ἐμὲ λωβήσασθε, κακαὶ κύνες οὐδέ τι θυμῷ 

Ζηνὸς ἐριβρεμέτεω χαλεπὴν ἐδδείσατε μῆνιν 
.) / 

Ἐεινίου, ὕστε πότ᾽ ὕμμι διαφθέρσει πόλιν αἰπήν. 605 

Οἵ µευ κουριδίην ἄλοχον καὶ κτήµατα πολλὰ 

Μὰψ οἴχεσθ᾽ ἀνάγοντες, ἐπεὶ φιλέεσθε παρ᾽ αὐτῇ, 

Νῦν αὖὗτ᾽ ἐν νηυσὶ µενεαίνετε ποντοπόροισι 

Πῦρ ὁλοὸν [βαλέειν, κτεῖναι ὃ ἤρωας ᾿Αχαιούς' 

᾽Αλλά ποθι σχήσεσθε, καὶ ἐσσύμενοί περ, ἄρηος. 630 
- , - / 

Ζεῦ πάτερ, ἦ τέ σέ φασι περὶ φρένας ἔμμεναι ἄλλων 
-- Ό - / 

᾿᾽Ανδρῶν ἠδὲ θεῶν, σέο ὃ ἐκ τάδε πάντα πέλονται" 
στ Ἅ ο 3ξ ’ 5. - 

Οἷον δὴ ἄνδρεσσι χαρίζεαι ὑβριστῇσι, Ἡ 
- ια) .] 

Τρωσὶν, τῶν μένος αἰὲν ἀτάσθαλον, οὐδὲ δύνανται 
Φυλόπιδος κορέσασθαι ὁμοιίίου πολέµοιο. 635 

/ 9 ΄ Ν . ας αφ Δ ’ 
Πάντων μὲν κόρος ἐστὶ, καὶ ὕπνου, καὶ φιλότητος, 

Μολπῆς τε γλυκερῆς, καὶ ἀμύμονος ὀρχηθμοῖο, 

Τῶν πέρ τις καὶ μᾶλλον ἐέλδεται ἐξ ἔρον εἶναι 
Ἆ , - ο / ” η ”/! 

Η πολέμου Τρῶες δὲ µάχης ἀκόρητοι ἔασιν. 
ο . ο. Ν 9 ” 5 Ν 9 ς / 

ς ειπων, τα µεν εντε απο χροος αιµατοεντα 640 

Συλήσας, ἑτάροισι δίδου Μενέλαος ἀμύμων, 

Αὐτὸς ὃ αὗτ᾽ ἐξαῦτις ἰὼν προμάχοισιν ἐμίχθη. 

Ἔνθα οἱ υἱὸς ἐπᾶλτο Πυλαιμένεος βασιλΏος, 

619. πελέκκῳ. ἜΤ]5 15 ἀῑδῆποί ἔτοπι 
πέλεκυς, βἱσηπ]γίησ {λε Ἰαπαῖε ο ἴ]ε αποε. 
Ἐπδίαίμ. πέλεκκον δὲ οὐδετέρως, ὁ στει- 
λειὸς, τουτέστιν ἡ λαβὴ τοῦ πελέκεως, 
ῆτοι τῆς ἀξίνης. 

6016. ὅσσε αἱματόεντα. 
ν. 493. 

618. ἰδνώθη. Θεο οἩ ΤΙ. Β. 206. 
6900. λείψετέ θην. Του ιοί αἱ αεί, ἶ 

ΑΗΩΡΟΡΕ. Ἠεγπε Ἰηδί]γ οΨδεγνθας, (]αῖ {λε 
{αΐίαγα 15 ποῖ αδεά Ἠεγε, απἆ Ίπ ν. 690, Του 

Φθ6 α,ονο οπ 

Εἶνε Ιππρεγα{ϊνε, α5 8 θοπιθίίπιεθ {16 σἈ59, 
Ὀεο οἩ ΤΙ. Τ. 105. 

699. ἐπιδευεῖς. Φεῖ]. ἐστέ. Φεεοπ Τ].Ι. 225. 
627. φιλέεσθε. Βε]μο]. ξενίας ἐτύχετε. 
605. οἷον δή. Ιπακπιμο] αδ. 
698. ἐξ ἔρον εἶναι. Εαπιεπι επἴπιεγε. 3ε9 

οἩ ΤΠ]. Α. 469. 
699. µάχης ἀκόρητοι. Ὑς. Απ. ΧΙ. 

908. φιος πια ]αΐϊφαπί Ῥταϊία, πεο οἰοίν 
Ῥορειπέ αὐφίκίεγε Ίεγχο. ΌὉοππρατο Ἡεβίοά. 
Ῥοτί. Η. 119. 
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Αρπαλίων, ὅ ῥα πατρὶ φίλῳ ἔπετο πτολεμίξων 
5 Φ - 

ἛἜς Τροίην, οὐδ αὗτις ἀφίκετο πατρίδα γαῖαν. 646 

ὍὋς ῥα τότ᾽ ᾿Ατρείδαο µέσον σάκος οὔτασε δουρὶ 
᾿Εγγύθεν, οὐδὲ διαπρὸ δυνήσατο χαλκὺν ἐλάσσαι' 
”Αψ ὃ) ἑτάρων εἰς ἔθνος ἐχάζετο, κηρ᾽ ἀλεείνων, 

Πάντοσε παπταίνων, µή τις χρόα χαλκῷ ἐπαύρῃ. 
Μηριόνης ὃ) ἀπιόντος ἵει χαλκήρε ὀϊστὸν, 

3! 9 ν .-. ΦΟΝ ολ). 
ἔβαλε γλουτὸν κατὰ δεξιόν' αὐτὰρ ὀϊστὸς 

{. 

Καί ρ 

650 

} ν Ν / φαει ο / » / 9 
Αντικρὺ διὰ κυστιν υΌπ οστεον ἐξεπέρησεν 

Ἑζόμενος δὲ καταῦθι, φίλων ἐν χερσὶν ἑταίρων 
λ ο) / ο’ / μα / Θυμὸν ἀποπνείων, ὥστε σκώληξ, ἐπὶ γαίῃ 

Κεῖτο ταθείς' ἐκ ὃ) αἷμα μέλαν ῥέε, δεῦε δὲ γαῖαν. 6656 

Τὸν μὲν Παφλαγόνες µεγαλήτορες ἀμφεπένοντο» 
ᾧ , ο. / ”/ κ 2/ ς Ν Ἑς δίφρον ὃ ἀνέσαντες ἄγον προτὶ Ἴλιον ἱρὴν 
᾿᾽Αχνύμενοι' μετὰ δέ σφι πατὴρ κίε, δάκρυα λείβων" 
Ποινὴ ὃ οὔτις παιδὸς ἐγίγνετο τεθνειῶτος. 

Τοῦ δὲ Πάρις µάλα θυμὸν ἀποκταμένοιο χολώθη' 66ο 

Ἐεϊνος γάρ οἱ ἔην πολέσι μετὰ Παφλαγόνεσσι. 
- π4 3 .. 

Τοῦ ὅγε χωόµενος προῖει χαλκήρε ὀϊστόν. 

ν δέτις Εὐχήνωρ, Πολυείδου µάντιος υἱὸς, 

᾿Αϕνειός τ’, ἀγαθός τε, Κορινθόθι οἰκία ναίων, 

Ὃς ῥ᾽ εὖ εἰδὼς κηρ᾽ ὀλοὴν ἐπὶ νηὸς ἴ[βαινε' 60605 

Πολλάκι γάρ οἱ ἔειπε γέρων ἀγαθὺς Πολύειδος, 

Νούσῳ ὑπ ἀργαλέῃ φθίσθαι οἷς ἐν µεγάροισιν, 
Ἆ .] - 9 ο Ν ’ κ» 

Η μετ᾽ ᾿Αχαιῶν νηυσὶν ὑπὸ Τρώεσσι δαμῆναι. 

Τῳ ῥ᾽ ἅμα τ ἀργαλέην θψὴν ἀλέεινεν ᾿Αχαιῶν, 
Νοῦσόν τε στυγερὴν, ἵνα μὴ πάθῃ ἄλγεα θυμῳ' 670 

Τὸν βάλ᾽ ὑπὸ γναθμοῖο καὶ οὕατος ὦκα δὲ θυμὸς 

055. καταῖθι. 
γπ]σο κατ’ αὖθι. 

654. ὥστε σκώληξ. ΤΗΙ5 οοπιρασῖδοη ος 
έπε ἁγίησ Ἡατρα]οἨ ση  α ννοτπι 15 Ἱη- 
ἐεπάεὰ {ο Ιπάϊσαίε ποίλῖης πἹογε {Παπ Ἠ]8 
οχίεπἀθᾶ ῬΡοβϊξῖοἩπ οἩ {πε ρτοιπᾶ. Τα 
ορ]πῖοη οἱ Επδία(λίας, λα 1 ν/ας Ιπίεηάεἆ 
{ο περγοβδοηί Ἠϊπι α5 ΤπεΙΠ απά οοναχγά]γ, 
Νῖε Ἡο 5αρροχί5δ ὮΥ {πε τεπιατ]ς ἵη ν. 
648, 195 ειβΠο]επί]Υ γεζαίεά ὮΥ ἐπε αρρ]σᾶ- 
Ώοπ οἳ ἴἶπε 84Π1ε Ἰνοτάς {ο Ώεϊρμοβαβ απἆ 
οίλεσς, 8αργα νν. 699. 666. 696: απᾶ {ο 
Α]αχ ἵπ ΤΙ. Ο. 728. 

658. μετὰ δὲ σφι πατὴρ κίε. Τηο ἀεαί]ι 
οἳ ΕΒΥΙΦΠΙΕΠΕΡ, {Πο Ἰεαᾶεν οἱ {με Ῥαρ]μ]α- 
ΡοπίαηΒ, 15 γεοογἆεᾶ Ἱπ Τ]. Β. 516: 5ο ἐλαῦ 
16 15, αἲ α]] ενοηίς, Ιπιροββίιῦ]ε {ο Ἰάεπα[γ 
ἴλαί σεπετα] νι λε {αίμετ οἱ Πατρα]ῖοι : 
ππ]εςς νο αἀπς ἴμε χἰάϊου]οας 1άεα αᾱ- 
γβησεἆ Ὦγ 5οπιθ ογ]δΙ6β, π]ο ἐΙπ]ς {]λαέ {λε 

5ο ἐξαῦτις, 1π ν. 649. Εβ]ιοδί οἱ Πὶ5 {αίμετ 15 Ιπίεπᾶεᾶ, Ἡ]ιο ΊαΥ γεί 
υπρυσίθά, ΌΟἱ1ετς χεαᾶ μετὰ ὃ' οὔ σφι 
πατἠὴρ κίε; απὰ Πἱάγπαιβ ΘΙΡΡΟΒΕΒ, ΝίΠ 
Ργεαίον ῬτοβαΡ]ίγ, αι ΈΊχετο νεγε {1ο 
Ἠεχοςβ, νο Ίγεγε παπιεά ΕήΙΩπιεπεν. ἨἩεγπθ 
Ἠοννενεν οοηβῖάενς {1ο Ἰἶπε, ἰορείμεν νι 
{πο {ω]οννίης, α5 βρασ]οιςδ; βἶπσρ {Πε 458ΕΥ- 
119Ἠ, ]αί πο οπ6 τεγεηρεᾶά {Πε ἀεαίμ οἳ 
ἩἨατρα]οἨ, 18 αἲ ναχῖαησο νι ἴ1λε ἀεαί]ι οἳ 
Ἐππεβεπος, ὮΥ {πε Ἠατιά οἱ Ῥασίς, ννΏΙςὮ ἵπι- 
πηεά(α{εΙγ εΠΦΒΙΕΒ. 

669. θφήν. «4 πε οἳ πι]οί, Ἱπιροξεά 
προῦ {ποβε π]ο τε[αδεά {ο 5εχΥε ἵηπ {μα 
ΑΙΤΩΥ. Ἠεποο 16 αΡΡεᾶσΒ, 8.γ5 Εδίαίμίηβ, 
ἐλαί 16 ννα5 Ὁβυα] {ο Ῥγεδδ ΠΕΠ Ἱπίο {]θ 
βογνίσε, αηΏᾶ 4 5ενετε Ρεηα]ίγ αἰίεπάεά ποῃ- 
εοπιρ]ίαηςθ. Όυπιρατε 1. Ψ. 297. Ω. 400. 
Ὑπ]ρο θωήν. Ῥεο ΕΙπΙΒΙΕΥ ου Ἐν. Μεὰ, 
1267. 
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᾿Ωιχετ᾽ ἀπὸ µελέων, στυγερὸς ὃ ἄρα µιν σκότος εἶλεν. 
Ὁἳ ο εῖς ῃ / 9 Ἡ , ν 
Ὡς οἳ μὲν µάρναντο δέµας πυρὸς αἰθομένοιο 

ο λ. 

Έκτωρ ὃ οὐκ ἐπέπυστο Δὰ φίλος, οὐδέ τι ᾖδη, 
[, ευ ε - ο) ο Ν ..” 

Οττι ρά οἱ νηῶν ἔπ αριστερὰ δηϊόωντο 

Λαοὶ ὑπ ᾽Αργείων, τάχα ὃ ἂν καὶ κῦδος ᾿Αχαιῶν 
” . ο ΔΝ ΄ .) ’ Ἐπλετο' τοῖος γὰρ γαιήοχος ᾿Εννοσίγαιος 
ΣΙ ο λ] , Ν Ν / δε »/’ . Ώτρυν’ ᾿Αργείους, πρὸς δὲ σθένει αὐτὸς ἄμυνεν 
2 » τ Δ -. / ν -- ὃν ο Αλλ’ ἔχεν, ᾗ τὰ πρῶτα πύλας καὶ τεῖχος ἐσᾶλτο, 
ς ας κα ΔΝ ’ Σ ιά 

Ῥηξάμενος Δαναῶν πυκινας στίχας ασπιστᾶωγν. 650 
/ 

Ενθ’ ἔσαν Αἴαντός τε νέες καὶ Πρωτεσιλάου, 

Θιν᾽ ἔφ᾽ ἁλὸὺς πολιῆς εἰρυμέναι αὐτὰρ ὕπερθε 
Τείχος ἐδέδμητο χθαµαλώτατον, ἔνθα μάλιστα 

Ζαγοηεῖς γίγνοντο μάχη αὐτοί τε καὶ ἵπποι. 
“ἂν η ς η ) ιός 

Ἔνθα δὲ Βοιωτοὶ, καὶ Ἰάονες ἑλκεχίτωνες, 685 
Δ -- Ν .) 

Λοκροὶ, καὶ Φθΐοι, καὶ φαιδιµόεντες ᾿Επειοὶ, 

Σπουδῇ ἐπαΐσσοντα νεῶν ἔχον, οὐδὲ δύναντο 
ΊΩσαι ἀπὸ σφείων φλογὶ εἴκελον Έκτορα δῖον. 

ο ας , / 9 3 - 
Οἳ μὲν ᾿Αθηναίων προλελεγμένου ἐν ὃ ἄρα τοῖσιν 
σ) -. ) . μεν ; Ηρχ᾽ υἱὸς Πετεῶο, Μενεσθεύς' οἱ δ᾽ ἅμ᾽ ἔποντο 690 

Φείδας τε, Στιχίοςτε, Ῥίας τ᾽ ἐὔς' αὐτὰρ ᾿ΕἘπειῶν 

Φυλείδης τε Μέγης, Αμφίων τε, Δρακίος τε’ 

Πρὸ Φθίων δὲ Μέδων τε, µενεπτόλεμός τε Ποδάρκης. 

"Ἠτοι ὃ μὲν νόθος υἱὸς ᾿Οϊλῆος θείοιο 
. 

"Ἔϊσκε Μέδων. Αἴαντος ἀδελφέος" αὐτὰρ ἔναιεν 605. 
. 

Ἐν Φυλάκῃ γαίης ἀπὸ πατρίδος, ἄνδρα κατακτὰς, 

Γνωτὸν μητρυιῆς Εριώπιδος, ἣν Εχ᾽ ᾿Οἰλεύς' 

Αὐτὰρ ὃ, Ἰφίκλοιο πάϊς τοῦ Φυλακίδαο. 

Οἳ μὲν πρὸ Φθίων μεγαθύμων θωρηχθέντες, 
- ) - 

Ναῦφιν ἀμυνόμενοι, μετὰ Βοιωτῶν ἐμάχοντο. 2 
700 

.] .. - 

Αἴας ὃ οὐκέτι πάµπαν, ᾿Οἶλῆος ταχὺς υἱὸς, 
σ λος / Ό 

[στατ᾽ ἀπ᾿ Αἴαντος Τελαμωνίου, οὐὸ ἠ[ραιόν' 
. -- ”’ 

᾽Αλλ) ὥστ᾽ ἐν νειῷ [όε οἴνοπε πηκτὸν ἄροτρον 5 2 
π Ν 3! μ .) νν ὃ ” 
Ίσον θυμὸν ἔχοντε, τιταίνετον, ἀμφὶ ὃ ἄρα σφι 

- . 

Πρυμνοῖσι κεράεσσι πολὺς ἀνακηκίει ἱδρώς" 

675. δέµας πυρός. 366 οἩ ΠΠ. Λ. 695. 
684. αὐτοί τε καὶ ἵπποι. Τ]εςδε τηαςί 

Ἠανε Ὄθεπ {πε ἀγεοῖαπ ολατῖοίς, α5 ἴἼλοβε 
οἳ νε Ττο]απς Ἱνετο 1ε[ί Ῥεμίπά, αοοοτάῖηςσ 
{ο πε αἀνίεο οἱ Ῥο]γάαπιας ἵπ ΤΠ. Μ. 50. 
Ἠεείογ Ἡοψενετ, Ιπ ν. Τ49, ἵ5 βαϊά {ο Ίεαρ 
ἔγοπα 5 ο]ατ]οῦ; 5ο {λπαί εἴίπεν ῥοπις ἄογ- 
πιίαί ΠΗοπιεγας, ΟΥ ἴ]ια Ἠοσςες τηταςδέ Ῥο 5αρ- 
Ῥοβεᾷ {ο Ἠανε Ῥεεπ 5αΏ5εαπεπ{]γ Ιπγοάισεᾶ 
Ῥεγοπά {πε {σεπο]. 

60856. ᾿Ἱάονες. Τε 4ἰλεπίαπε; νΥἩο ΥεΤΘ 
50 οα]]εά ἔποπα Τ90Η, {Πα 5οπ οἱ Χπίμας, Όεο 

705 

Ῥτε]ϊπι, ΟΡ55. 5εοξ. ΤΥ. Τμαγο]εχ οη Ἠενοᾶ. 
Ἡ. ΥΠ. Ρ. 456. Μιονᾶ5 ΠΗἱεί. οἱ ἄπγεσσε, 
νο]. 1. Ρ. 76: απᾶ «οπ]ρατε ν. 689. 

6086. Φθῖοι. Ἔπε ΠΙΙαΠΕ Ίνεγε ποξ {πε 
{γοΟΡ5 οἳ ΑοἨ]]]ες5, {ου {έλεςε γεγε ΓέΠΙοίες ; 
Ῥαΐ ἴἨεγ ννεγε έ]ιε ίπουρς οἳ Ετοίεβί]αας απά 
Ῥλ]οοίείο5. Ῥορε: ἴτοπι Επδίαίας. 

689. προλελεγμένοι. Βεῖ. ἦσαν. ἵετε 
φἰαζίοποᾶ ἴπ Γγοπί. 

691. ᾿Επειῶν. ῥοῖ]. ἄμοο εγαπί. Ἰῃπ γ. 
695. ἐμάχοντο παιδί Ῥε 5αρρ]θᾶ 1ποπι γ. 
700. 
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Τὼ μέν τε ζυγὸν οἷον ἐύξοον ἀμφὶς ἐέργει 
ε ’ Ἀ Υ. | / / » / 
Ἱεμένω κατὰ ὤὦλκα, τέµει δέ τε τέλσον ἀρούρης' 

Ὃς τὼ παρ[θεβαῶτε µάλ᾽ ἕστασαν ἀλλήλοᾶν. 

᾽Αλλ) ἦτοι Τελαμωνιάδῃ πολλοί τε καὶ ἐσθλοὶ 
9 

Λαοὶ ἔπονθ ἔταροι, οἵ οἱ σάκος ἐξεδέχοντο, 7ι0 
ς ο τὴ , λς ν / »ο 
Οππότε µιν καµατος τε και ἱδρὼς γούναθ ικοιτο. 

Οὐ ὃ᾽ ἄρ᾽ ᾿Οἱλιάδῃ µεγαλήτορι Λοκροὶ ἔποντο, 
Οὐ γάρ σφι σταδίῃ ὑσμίνῃ μµίμνε φίλον κῆρ' 
Οὐ γὰρ ἔχον κόρυθας χαλκήρεας ἱπποδασείας, 
Οὐδ) ἔχον ἀσπίδας εὐκύκλους καὶ µείλινα δοῦρα, 715 
.” .. 

Αλλ᾽ ἄρα τόξοισι καὶ ἐὐστρόφῳ οἱὸς ἀώτῳ 
! λ 9 ος, θό μα ”! 
Ίλιον εἰς ἅμ ἔποντο πεποιθότες' οἷσιν ἔπειτα 

Ταρφέα βάλλοντες Τρώων ῥήγνυντο φάλαγγας. 

Δή ῥα τόθ’ οἳ μὲν πρόσθε σὺν ἔντεσι δαιδαλέοισι 
΄ , ο. - 

Μάρναντο Τρωσί τε καὶ Έκτορι χαλκοκορυστῇν 720 

Οἳ ὁ' ὄπιθεν [Λάλλοντες ἐλάνθανον' οὐδ ἔτι χάρµης 

Τρῶες μιμνήσκοντο' συνεκλόνεον γὰρ ὀϊστοί. 
/ - 

Ἔνθα κε λευγαλέως νηῶν ἄπο καὶ κλισιάων 

Τρῶες ἐχώρησαν προτὶ Ίλιον ἠνεμόεσσαν, 

Εἰ μὴ Πουλυδάµας θρασὺν ΄Ἐκτορα εἶπε παραστάς' 725: 
ο . / ” ι) ..ε -” , 

Έκτορ. αμιχανος εσσι παραρρητοισι πιθέσθαι. 

Οὔνεκά τοι πέρι δῶκε θεὺς πολεμήϊα ἔργα, 
Τοῦνεκα καὶ [βουλῇ ἐθέλεις πέρι ἴδμεναι ἄλλων; 

.) / / 

᾽Αλλ) οὕπως ἅμα πάντα δυνήσεαι αὐτὸς ἑλέσθαι. 

”Αλλῳ μὲν γὰρ ἔδωκε θεὸς πολεμήϊα ἔργα, 750 

"Αλλῳ ὃ ὀρχηστὺν, ἑτέρῳ κίθαριν καὶ ἀοιδὴν, 
”Αλλῳ ὃ᾽ ἐν στήθεσσι τίθει νόον εὑρυόπα Ζεὺς 

᾿Εσθλὸν, τοῦ δέτε πολλοὶ ἐπαυρίσκοντ᾽ ἄνθρωποι, 
. 

Καί τε πολέας ἐσάωσε, µάλιστα δέ κ᾿ αὐτὸς ἀνέγνω. 

707. τέµει. ᾖῬοαῖ. τὸ ἄροτρον, Υ. 708. 
Πο γνογᾷβ τέλσον ἀρούρης αγε ἃ Ρογίρ]να- 
εἵς {ου ἄρουραν ΒΙΠΙΡΙΥ. Ἀσ]ο]. ΥΠ]. ὤλκα 
λέγει τὴν αὔλακα" τέλσον δὲ τὸ βάθος, ἢ 

τὸ πέρας τῆς γῆς. 
710. λαοὶ ἔπονθ' ἔταροι. Ἰπ αἲὶ ρτορα- 

Ῥ]Πίγ πα ἔταο τοκά(πᾳα, ἐΠποιρ] {οαπά οΠΙΥ 
1η 0Ππ6 ΜΡ., 18Β ἄλλοι. Τμ {νο νοτὰβ 
ψιοα]ά Ῥο Υαςγ τεαα!Ι]γ οοπ{αδαἁ ὮΥ ἴε 
{αΠΒΟΤΙΡΕΥΒ. 

716. ἐὔστρόφῳ οἷὸς ἀώτῳ. 
οἩ ν. 699. 

719. οἳ μὲν πρόσθε. Ἴπε πο]άϊετς οϐ 
Α]ακ Το]απιοπίας; 35 ορροβεᾶ {ο οἳ δ' 
ὄπιθεν, ν. 91. 1.6. ἴπο Τιοσγίαπδ. Τιοτά 
Μοπροᾶἆο, ἵπ Ἠ]8 νγοτ]ς οπ ιο Ογίφίπ απά 
7΄γοτεε οἵ Ίναπύμαφε (νο]. ΥΙ. Ρ. 956), Ἰας 
σοπιραγεά {ήβ πιαπαιντο γη ἐλαί ὮΥ 
πγἨῖο Ἠ]Ιατα νο Οοπαπετος 15 βα]ά {ο 
πανε Ίο με Ῥα[ί]ε οἳ Ἠαδβίίηρβ. 

Φεο αΏονοα 

729. συνεκλόνεον γὰρ ὀϊστοί. ΒάΡΡΙΥ 
αὐτούο. 

7209. ἄλλ᾽ οὕπως ἅμα κ.τ.λ. Επρ. 
Ἐ]οβ. 106. ᾽Αλλ’ οὐ γὰρ αὐτὸς ἀνὴρ πάντ᾽ 
ἐπίστασθαι βροτῶν Πέφυκεν' ἄλλῳ ὃ' ἄλλο 
προσκεῖται γέρας, Σοὶ μὲν µάχεσθαι, τοῖς 
δὲ βουλεύειν καλῶς. Ριπᾶ. Οἱ. ΙΧ. 160. 
Μία δ) οὐχ ἅπαντας ἄμμε θρέψει µελέτα. 
Νοιη. ΤΙ. 96. τέχναι ὃ’ ἑτέρων ἕτεραι. Υπ. 
Έσ]οα. ΥΠ. 69. οι οπιπία ᾖροβιπιι ΟἨ1- 
πε. Τ. Πῖν. ΧΧΤΙ. δΙ. Αοπ οπυπῖα πζηιζ την 
εἴάεπι Ιῖὶ ἄεεγε. ἩΎ ἵποεγο κοἵς, Παππῖδαί ; 
οἰσίογία αἱ πεδοῖ. ΟΟΠΙΡΙΥΘ 3169 11. Δ. 920. 
04. Θ. 167. Ραα. 

191. ἄλλῳ ὃ’ ὀρχηστὺν, κ.τ.λ. Οοπιρατθ 
0. Α. 159. 451. Σ. 905. Τη (18 Ρρ]ασο ἴ]αενο 
15 ΕΥΟΥΥ ΓΕΙΡΟΠ {0 ββρεοῦ απ Ἰπζεγρο]αίοῃ. 

94. πολέας. ΤΗϊ5 1Β ο τοπάπρ οἳ 
ΑτΙβίαΥΕΠΙΒ, απά 15 Ῥτε[εταβ]ο εἰθπεν {ο 
πόλεις, οὔζτες, οΥ ἐἶιε εοπ(γασίεᾶ {οχπα πολεῖς, 

ο ἆ 
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»Σ. λ -”-- στ Αὐτὰρ ἐγὼν ἐρέω, ὥς µοι δοκεῖ εἶναι ἄριστα. 

ΟΜΗΡΟΥ ἼΙΛΙΑΔΟΣ Ν’. 

κ. 2 ὧν 

Πάντη γάρ σε πέρι στέφανος πολέµοιο δέδῃε" 

Τρῶες δὲ µεγάθυµοι, ἐπεὶ κατὰ τεῖχος ἔβησαν, 

Οἳ μὲν ἀφεστᾶσι σὺν τεύχεσιν., οἳ δὲ μάχονται 
Παυρότεροι πλεόνεσσι. κεδασθέντες κατὰ νῆας. 

᾽Αλλ” ἀναχασσάμενος κάλει ἐνθάδε πάντας ἀρίστους. 740 
/ -- 

Ἔνθεν ὃ) ἂν µάλα πᾶσαν ἐπιφρασσαίμεθα [βουλήν' 
Η 5 5 κ / ὰ ελ /.. / κεν ἐνὶ νήεσσι πολυκλήϊΐσι πέσωµεν, 
Αἴ κ᾿ ἐθέλῃσι θεὸς δόμεναι κράτος, ἤ κεν ἔπειτα 

Ν - 1 2 ’ νο Ν 3’ Πὰρ νηῶν ἔλθοιμεν ἀπήμονες' ἦ γὰρ ἔγωγε 
/Ὁ 9 9 Ν 2 ή .) . 

Δείόω, μὴ τὸ χθιζὸν αποστήσωνται Αγχαιοὶ 745 

Χρεῖος, ἐπεὶ παρὰ νηυσὶν ἀνὴρ ἅτος πολέμοιο 

Μίμνει, ὃν οὐκέτι πάγχυ µάχης σχήσεσθαι ὀίω. 
Δ , , 5 Όλο Ξ 5.3 
Ὡς φάτο Πουλυδάµας" ἄδε ὃ Ἐκτορι μῦθος απήµωγν' 

Αὐτίκα ὃ ἐξ ὀχέων σὺν τεύχεσιν ἆλτο χαμᾶζε, 
/ 

Καΐ µιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα’ 750 

Πουλυδάµα, σὺ μὲν αὐτοῦ ἐρύκακε πάντας ἀρίστους' 
τον ώ . -}) ο α 2 4 ’ 

Αὐτὰρ ἐγὼ κεῖσ᾽ εἶμι, καὶ ἀντιόω πολέµοιο, 

Αἶψα ὃ ἐλεύσομαι αὗτις, ἐπὴν εὖ τοῖς ἐπιτείλω. 
σ7 ς ας δή / 3” .. , .) Ν 
Η ῥα, καὶ ὠρμήθη, ὄρεῖ νιφόεντι ἐοικὼς, 

Κεκληγὼς, διὰ δὲ Τρώων πέτετ᾽ ἠὸ ἐπικούρων. 
Οἳ δ) ἐς Πανθοίδην ἀγαπήνορα Πουλυδάµαντα 

’ ώ , ἂν. κο ” λ δή 
Πάντες επεσσεύοντ., ἐπεὶ Ἐκτορος ἔκλυον αυδήν. 

“ ’ 

Αὐτὰρ ὃ Δηΐφοβόν τε, βίην ϐ) Ἑλένοιο ἄνακτος., 

᾿Ασιάδην τ᾽ ᾿Αδάμαντα, καὶ ΄Ασιον, Ὑρτάκου υἱὸν, 
Φοί ρ Α , διζή ”’ 3 , 76 

οίτα ανα προµαχους οιςηµενος., εἰ που εφεῦύροι. 700 
9 το ορ , ἓ) , 3 τω ο «ϐ ο 

Τοὺς ὃ εὖρ᾽ οὐκέτι πάµπαν ἀπήμονας, οὐδ ἀνολέθρους 
.) λλύ Δ .. δὴ . οσα / .) -- 

Α οἳ μὲν ὁἠ, νηυσὶν ἐπὶ πρύμνησιν Αγχαιῶὼν, 
9 ο 9-3 ’ ’ Ν ὀλέ 5 

Χερσὶν υπ Αργείων κέατο ψυχὰς ὀλέσαντες 

Οἳ δ᾽ ἐν τείχει ἔσαν [2εβλημένοι οὐτάμενοί τε. 
Τὸν δὲ τάχ’ εὗρε µάχης ἔπ᾽ ἀριστερὰ δακρυοέσσης 7605 

- {4 .. 

Δἴον ᾿Αλέξανδρον, Ἑλένης πόσιν ἠὐκόμοιο, 

Θαρσύνονθ’ ἐτάρους, καὶ ἐποτρύνοντα µάχεσθαι. 
. - ας. / ΄ . - λώ ΄ ο 

Αγχοῦ ὃ ἱστάμενος προσέφη αἰσχροῖς ἐπέεσσι 

---αὐτὸς ἀνέγνω. οι. τὸ ἐπαυρίσκεσθαι 
τοῦ νοῦ ἐσθλοῦ. 

Τ45. μὴ τὸ χθιζὸν κ.τ.λ. με ἴ]ε (στεεῖς 
γεραν {ο ἄεδί σοπίγασίεά φἠεδετάαν; νἰσ. 
Ὦγ τερα]εῖης (νετ η α 5ἰαασΏίες ἰπῖ- 
ΊαΥ {ο ἐλαῦ ννμ]ο]ι (Πεπησεῖνες Ἠαά αἰτεαᾶν 
εχρετίεποθᾷ. ῥῬε]ο]. µήπως τὴν χθεσινὴν 
ἧτταν ἀποδώσουσιν ἡμῖν οἱ Ἕλληνες, 
ὥσπερ σταθμῷφ δεξανεικότε. Τμε τετρ 
ἱστάναι 5ΟΠΙΕΠΊΠΕΣ βἰσηίῃες αρρεπᾶεγε; 85 
ἵπ ΠΠ. Ἑ. 247. απᾶ εἱδεν]μεγα. 

746. ἀνήρ. ΑαΠί]εβ, 
754. ὄρεῖ νιφόεντι ἐοικώς. Ἠεοίοτ ταξ]ι- 

Ίησ {ογνγατᾶ 1π Π]5 παῖσ]έ, απ ποάᾶῖηςσ Ἠ]5 
νγλέο Ῥρ]απῃθ, αΏρεαγες κε α τπονίης πποΠ- 
{αίπ, οαΏρεᾶ νηἩ 5πον;’. ΤηΗϊ5 56επῃ5 {ο Ῥα 
ἴπο Ἱπχροσί οἳ {ε εἰπῃ]ο. Ὑπσ. π. ΧΠΠ. 
701. Θπαπίις «ος, αμέ φπαπίης γη, αιξ 
ἴρεςο οογιβοῖε πι ᾖ[γεπέ ἀίοίνας, φπαπίης, 
σαιάείφιε πἰταἰ Ἠ εγῖεε 5ο αἴίοίίεπ }αίετ 
“4ργρεππίπας αἲ αιγας. 
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΄ ) . 
Δύσπαρι;, εἶδος ἄριστε, γυναιμανὲς, ἠπεροπευτὰ, 

Ποῦ τοι Δηΐφο[βλός τε, βίη ϐ) Ἑλένοιο ἄνακτος, 770 
᾿Ασιάδης τ᾿ ᾿Αδάμας, ἠδ Ασιος, Ὑρτάκου υἱός:; 

Ποῦ δέτοι Ὀθρυονεύς; νῦν ὤλετο πᾶσα κατ ἄκρης 

Ἴλιος αἰπεινή" νῦν τοι σῶς αἰπὺς ὄλεθρος. 

Τὸν δ αὖτε προσέειπεν ᾿Αλέξανδρος θεοειδής' 
υ .) ’ . 2 , ὀ , 
Ἐκτορ. επει τοι θυμὸς αναιτιον αἰτιάασθαι, 775 
Ἕβλλοτε δήποτε μᾶλλον ἐρωῆσαι πολέμοιο 

Μέλλω' ἐπεὶ οὐδ) ἐμὲ πάµπαν ἀνάλκιδα γείνατο µήτηρ. 
Ἔξ οὗ γὰρ παρὰ νηυσὶ µάχην ἤγειρας ἑταίρων, 
ἛἜκ τοῦὸ ἐνθάὸ ἐόντες ὁμιλέομεν Δαναοῖσι 
Νωλεμέως ἔταροι δὲ κατέκταθεν, οὓς σὺ μµεταλλᾷς. 780 

Οἴἵω Δηΐφοβός τε [ίη ϐ’ 'Ἑλένοιο ἄνακτος 

Οἴχεσθον, µακρῇσι τετυµµένω ἐγχείῃσιν 
5 , ν - , 3 , Αμφοτέρω κατὰ χεῖρα' φόνον ὃ ἤμυνε Κρονίων. 
Νῦν δ᾽ ἄρχ', ὅππη σε κραδίη θυμός τε κελεύει" 

Ἡμεῖς δ᾽ ἐμμεμαῶτες ἅμ᾽ ἑψόμεθ', οὐδέτί φηµι 785 
᾽Αλκῆς δευήσεσθαι, ὅση δύναμίς γε πάρεστι"' 

Ἀ δύ δ) ο) ” α / λ [ή 
Πὰρ δύναμιν ὃ οὐκ ἔστι καὶ ἐσσύμενον πολεμίζειν. 

ὋὪς εἰπὼν παρέπεισεν ἀδελφειοῦ φρένας ἥρως. 
9 δν ” ” θ {λ / ν όλ ρ 

Ῥὰν ὃ' ἴμεν, ἔνθα μάλιστα μάχη καὶ φύλοπις ἦεν, 

᾽Αμϕί τε Κεβριόνην, καὶ ἀμύμονα Πουλυδάµαντα. 790 
- λ 

Φάλκην, Ορθαῖόν τε, καὶ ἀντίθεον Πολυφήτην, 
ω9 ες 

Πάλµυν τ᾽, ̓ Ασκάνιόν τε, Μόρυν ϐθ’, υἳ Ἱπποτίωνος, 

οἵ ρέἐ ᾿Ασκανίης ἐριβώλακος ἤλθον ἀμοι[οὶ 
᾿Ηοῖ τῇ προτέρῃ' τότε δὲ Ζεὺς ὥρσε µάχεσθαι. 

πῥ 

Οἳ δ᾽ ἴσαν ἀργαλέων ἀνέμων ἀτάλαντοι ἀέλλῃ, 7056 
-- 5 Θ “Ἡ ῥά θ) ὑπὸ βροντῆς πατρὸς Διὸς εἷσι πέδονδε, 

769. Δύσπαρι, κ.τ.λ. 8ε6 οἩ ΤΠ. Τ. 99. 
772. νῦν ὤλετο κ.τ.λ. Ὑτς. Αὶπ. ΤΠ. 

290. Ἅὐωί αἴίο α οιζηπῖπο Ίπχοια. 1] 
κατ᾽ ἄκρης 85ΙΡΡΙΥ κεφαλῆς ΟΥ πόλεως. 
Ἴ]αῬςε, Ἰούθυεν, ἵπ Ἠὶδ Αἀάεπά. αἆ 
Τ]πογά. Ῥ. 908. 86, απἀετβίαπᾶς πο ε]]1ρ- 
5ἵς, Ῥαῦ οοπβθΙἆςι5 ἄκρη α5δ α φιρβίαπῄνο, 
Ῥαέ Ομς 15 Ίε5ς Ῥτοραβίο. Ἐππίρ. Ῥμωῃ. 
1192. κατ ἄκρων περγάµων ἑλεῖν πόλιν. 
Φεε Ὑα]οῖς. αἆ Ῥμωπ. Ἱ. ο. Ῥομείες ο 
Ἠοβ. Ἐ]1Ρ8. Ρ. 197. Μαϊ. 6. 63. ὃ ὅδΙ. 
Τη ΒορΗ. (64, Ο. 1949, ιο ἔννο Ἱνογάβδ απο 
ππ]ζεα ἵη {λε αἆνειρ κατάκρας. 90 κατα- 
κρῆθεν, ΤΠ. Π. 648. 

Τ7ὸ. σῶς. Οεγίαϊπ, ἰπενίίαδῖε.--- αἰπὺς 
ὄλεθρος. Ἐίγπι. Μ. αἰπύς' σκληρὸς, χα- 
λεπός. 0 3ἶδο Ἐπδίαίῃ. ου Ο. Α. 11, 
πἨεχθ Ἔαγπεβ, τε[εγτῖηπρ {ο {Πῖ5 Ρᾶβεᾶσο, 
«άά5 ἄφυκτος 35 αποί]Ἱεν ΘΥΠΟΠΥΙΙ, Ῥαΐό 
19 ἶ6 οἶεαν (]ιαί σῶς 18 Ἠετο εχρ]ῖςαΏ]ε ὮΥ 

ἄφυκτος, πο αἰπύς. Πο εκργθβεῖοη {1ε- 
απεπ/{1γ τεσΙΥβ ἵπ Ἠοππετ. 

7756. ἐπεί τοι θυμὸς κ.τ.λ. Τ]1ε ρατίῖ- 
οἷε ἐπεὶ 15 Ἰθγο, α5 οδοιγμετο, ε]ρίῖο. Τε 
86η5ο γ/α5 ΡγοβαΡ]γ Ἱπιρ]εά 1π {ο σεβίιτο 
οἱ ἔῑιε βρεα]κογ; απᾶ ἵ5 τοιά]γ Βεά πρ: 
αἶπος Ίου ργαϊά Ίππο τπ]ικίζή, { το1ἶ επᾶεα- 
τοι» ζο οἰπαϊοαία πιφεἰ/. Ἀεε οἩ ΠΠ. Τ. 69. 
--Α{ίες μέλλω αἶδο, ὁπ ν. 777, ἴπετε 18 
ΕΙτη]]αχ αροβῖοροβί5: «4ἱ οἱ]ιόν ίππο, ΡεΤΊιαΡ», 
6.5 Ῥαχίβ, { ᾖαῦε ααεά αµίη; Ῥπί ποῦ 
που-----Μἶποο, ὅ-ο. 

776. ἐρωῆσαι. 66 οἩ ΤΠ]. Β. 179. 
Ἴ95. ἁμοιβοί. Γη φιοσεβῖοη; ἴπ ἐπο]απφο. 

16 6εεΠΙΒ έ]λαί ἴἨοςε ααχ]λαχγῖθ8 Ίγεγο βεηύ 
1η οτάςΥ {ο 5αΡρΡΙΥ {πο Ῥ]ασο οἳ οί]6γβ, νο 
ψ/ΕΥθ οα]]εὰ ο, α5 Ῥοΐπσ νγοτη οιί οἱ ἱδ- 
αΡ]εᾶ, ἵπ {πε Ῥτεσεάϊπςρ γεαχς οἱ {πε νατ. 
Ἐπδίαίμ. διαδοχῷ τινι βοηθείας. Ῥεε Ο0Ἠ 
Π. Α. 84. 

νοον 
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Θεσπεσίῳ ὃ) ὁμάδῳ ἁλὶ µίσγεται, ἐν δέ τε πολλ 
Κύματα παφλάζοντα πολυφλοίσβοιο θαλάσσης, 

Κυρτὰ, φαληριόωντα, πρὸ μέν τ᾽ ἄλλ᾽, αὐτὰρ ἔπ᾽ ἄλλα" 

ὋὪς Τρῶες πρὸ μὲν ἄλλοι ἀρηρότες, αὐτὰρ ἔπ᾽ ἄλλοι, 800 

Χαλκφ µαρµαίροντες, ἅμ ἡγεμόνεσσιν ἔποντο. 
[ο] ελ αἴ4 - ο ο} ” .. 

Έκτωρ ὃ ἡγεῖτο, βροτολοιγῳ ἶσος ᾿Αρηϊ, 
Πριαμίδης' πρὸ ἔθεν ὃ ἔχεν ἀσπίδα πάντοσ᾽ ἐΐσην. 
᾿Ῥινοῖσι πυκινήν' πολλὸς ὃ ἐπελήλατο χαλκός" 

᾽Αμϕὶ δὲ οἱ κροτάφοισι φαεινὴ σείετο πήληξ. 805 

Πάντη ὃ) ἀμφὶ φάλαγγας ἐπειρᾶτο προποδίζων, 
Εἴ πως οἱ εἴξειαν ὑπασπίδια προβιβῶντι’ 
᾽Αλλ” οὐ σύγχει θυμὸν ἐνὶ στήθεσσιν ᾿Αχαιῶν. 
Αἴας δὲ πρῶτος προκαλέσσατο, μακρὰ βιβάσθων' 

Δαιμόνιε, σχεδὸν ἐλθέ' τίη δειδίσσεαι αὕτως 810 

᾿᾽Αργείους; οὔτοι τι µάχης ἀδαήμονες εἰμὲν, 

᾽Αλλὰ Διὸς µάστιγι κακῇ ἐδάμημεν ᾿Αχαιοί. 

᾿ΗἩ θήν πού τοι θυμὸς ἐέλπεται ἐξαλαπάξειν 

ΝΠας' ἄφαρ δέτε χεῖρες ἀμύνειν εἰσὶ καὶ ἡμῖν. 

”Η κε πολὺ φθαίη εὖ ναιοµένη πόλις ὑμὴ 815 
ος 9 “/ κ ’ πλ - [ή θ , 

ερσὶν ὕφ ἡμετέρῃσιν ἁλοῦσά τε περθοµένη τε. 
. Δ ὃ) ε) - Ν δὺ ” ς ΄ / 

οἱ ὃ αὐτῷ φημὶ σχεδὸν ἔμμεναι, ὁππότε φεύγων 
Δ. ”/ .) 

Αρήσηῃ Διά πατρὶ καὶ ἄλλοις ἀθανάτοισι, 
ιά 

Θάσσονας ἰρήκων ἔμεναι καλλίτριχας ἵππους, 

Οἵ σε πόλινὸ οἴσουσι, κονίοντες πεδίοιο. 820 
9 / κ κο Ε) Ν »/ 
Ὡς ἄρα οἱ εἰπόντι ἐπέπτατο δεξιὸς ὄρνις, 

Αἰετὸς ὑψιπέτης' ἐπὶ ὃ’ ἴαχε λαὺς ᾿Αχαιῶν, 
/ - κ) 

Θάρσυνος οἰωνῳ' ὃ ὃ) ἀμείβετο φαίδιµος "Έκτωρ" 
- /.. - 

Αἶαν ἁμαρτοεπὲς, [ουγάϊἰε, ποῖον ἔειπες ; 
Ἀ ΔΝ . Ν ϱ Ν /.. 3 ’ 

Αἲ γαρ ἐγὼν οὕτω γε Διὸς παὶς αἰγιόχοιο 825 
ΕΙ ”/ / ’ δέ / τς Ν] 

ἴην ἤματα πάντα, τέκοι δέ µε πότνια Ἡρη, 
.) 

Τιοίµην ὃ ὡς τίετ᾽ ᾿Αθηναίη καὶ Απόλλων, 

Ὡς νῦν ἡμέρη δε κακὸν φέρει ᾿Αργείοισι 
- νο 3 μ Ν - / ” ’ 

Πασι µάλ”. ἐν δὲ σὺ τοῖσι πεφήσεαι, αἴκε ταλάσσῃς 

Μεῖναι ἐμὸν δόρυ μακρὸν, ὅ τοι χρόα λειριόεντα 

797. ἐν δὲ. Βοαῖ. ἁλί. Τε νετΏ γίγνε- 
ται Ἀϊδο τητιδὲ Ῥε 5αρρ]εά 5 5ἶπερ µίσγεται 
νν]] ποῦ Ἠετε αΡΡΙΥγ. εε οἩ 1]. Α. 599. 

798. παφλάζοντα. Ἀε]μο]. ΥΠ]. ἐν τῷ 
ἀναζεῖν ἠχοῦντα. 

799. φαληριόωντα. ολο]. λευκαινόμενα 
ὑπὸ αφροῦ. Τ]ε νετῦ φαληριάω ἵς ἀετῖνεᾶ 
{τοπ φαληρὸὺς, αἶδις, νι πε] οοσσ5 1π Τ16- 
οοσ]{. Τά. ΥΠΤΤ. 27. 

807. ὑπασπίδια προβιβῶντι. 5εθ 4Ώονθ 
οἩἨ ν. 158. 

850 

819. Διὸς µάστιχι. Ῥεε οἩ ΤΠ. Μ. 97. 
824. βουγαίε. Ἠαἴπ-δοαίεν. οπλο]. µε- 

γάλως ἐπὶ σεαυτῷ ἀγλαϊζόμενε καὶ γαυ- 
ριῶν. Οἱ ἴιο {ογοε οἱ βοῦς ἴπ οοπιροδΙΠοἩ, 
5εο οἩ ΤΠ. Α. ὅδ] ; απά οἱ πο πνοτά ἁμαρ- 
τοεπὴς, οἩ ΠΠ. Ὦ. 919. 

825. αἲ γὰρ ἐγὼν κ.τ.λ. ΟΌοπιρατο Τ. 
Θ. 608. 

850. λειριόεντα. Θεθ οἩἨ ΠΠ. Μ, 1562. 
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Δάψει' ἀτὰρ Τρώων κορέεις κύνας ἠδ οἰωνοὺς 
Δημῳ καὶ σάρκεσσι, πεσὼν ἐπὶ νηυσὶν ᾿Αχαιῶν. 

ὀ 2/ / Εικ. - 9 δ) ο ο ᾱ Ὡς ἄρα φωνήσας ἡγήσατο' τοὶ ὃ ἅμ ἔποντο 
Ἠ -. θ , αν δ) ! λ Δ 3/ θ χῆ ὔεσπεσίῃ, ἐπὶ δ' ἴαχε λαὸς ὄπισθεν. 
᾿Αργεῖοι δ’ ἑτέρωθεν ἐπίαχον, οὐδὲ λάθοντο 
. -- 

Αλκῆς, ἀλλ᾽ ἔμενον Τρώων ἐπιόντας ἀρίστους. 
᾿Ἠχὴ δ' ἀμφοτέρων ἵκετ᾽ αἰθέρα καὶ Διὸς αὐγάς. 
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ΤΗΣ 

ΟΜΗΡΟΥ ΊΛΔΙΑΔΟΣ 

Ῥαψωδ[β, ἢ ΓΡΑΜΜΑ, 3, 

Ἐπιγραφαί. 

ΑΙΟΣ ΑΠΑΤΗ. 

Ἔβλλως, 

Ξ], Ἡρονίδην λεχέεσσι παρήπαφεν Ὕπνος ἰδ' Μρη. 

ΤΗΕ ΑΠαάΌΜΕΝΤ. 

15Νο ΡΕΟΒΙΝΕΡ αὉΌΡΙΤΕΕΗ ΒΥ ΤΗΕ αΙἰβΡΙΕ ΟΕ ΥΕΝΌΟ. 

Νοβίου, βἰῆπσ αἲ {αβίο να Ἱήασμαοῃ, ἶ5 αἰαγπιεά νη(] {ο Ἱποτεαβίης οαπιοις οὗ 

Όλο Ίναν, απᾶ Ἠαδίοπβ {ο ΑσαΠΙΕΠΙΠΟΠ (νγ. 1---26). Οµ Πῖ5 ν/αγ Ἰιθ πιοίς ἐ]ιαίῦ ρΥῖπος 

να] Ὀϊοπιεά απά Ό]γδεος, ν]οπα ο Ιπ{οσπης οἳ έλα οχἑτοπαΙξγ οἳ {Πο ἄαπσετ (27-65). 
ΑΡΑΠΙΘΠΙΠΟΠ ῬΣΟΡΟΡΕΡ {ο πια] {]αίτ 65οαρο ὮΥ πῖσηῖ, ν]ο] Ό]γβςες πηΠρίαπᾶς 
απά Ὠϊοπιοά αάάςδ 5 αἀν]σο, (]αί, νοαπᾶεά 5 {λεγ Ίνετε, {πεγ 5]ου]ᾶ σο {οτί απᾶ 

εποοιγαρο ἐ]ο ΑΥΠΙΥ γη( ἠ]ιεῖν ρτοβεποοΣ ΥΠΙοἩ αανῖσος 15 Ρατβμεά (64---194): απᾶ 

ἹΝερίαπο αβδῖί5 Ἰπ οποοιταρῖης {1ο ΑΤΠΙΥ (1956--- 109). αἀτππο, βεεῖπς ἴπο ρασΜα]Ιίγ 
Οἱ ο αρ]{ευ {ο ἴλο Τγο]αΠβ, ἔοτπας ο ἀθβῖση {0 οΥεΥ-γ6αο] Ἠϊπα 5 516 δείς ο’ πεν οπανπς 
ν(] {ηε πἰπιοβί σαΥ6, απᾶ, ἐς πιογε 5Η5Ε6ΙΥ {ο οποµαπέ Ἠϊπι, οΡίαΙΙ5 ο ρἶχνά]ε οἳ 

γεπας (165 -- 229). Ό]μο ἴπεπ αρρ]ίε5 Ποιβε]{ {ο {πο ἄοά οἱ Ῥ]εερ, απᾶ, ΥΙίἩ 6οπ1θ 

ἀϊβποπ]ίγ, Ρογριαάςς Ἠϊπι {0 568] ἴῑο 6ΥΕΡ οἱ ο αρίίον (224--291). Τμ ἆοπε; 5] 
696Ρ {ο Μοιπί Τάα, νἨεγε {1ο ροᾷ, αἱ Πνρί βὶσ]ί, 15 τανϊδ]οᾶ πα ευ Ῥεααέγ, 5ἶπ]κς 
Ἰη Ἠ6υ επΙΡγαςΘΒ, απά 15 Ἰαῖᾷ α5Ιεερ (292---551). ἸἈερίαπο {λες αἀναπίασο οἱ 18 

ΊΙΠΙΡΕΣ, απᾶά Βαοσογ5 ἴῑιο ἄπεε]κς (552 ---401). Ἠεσίου 15 βἰγιο]ς {ο ἔ]λε σγοππά νέα 
Ά Ῥτοβϊρίοις Βίοπο ῬΥ Α]αςχ, απἀ οαγτ]εᾷ οϐ {ποπ ἴμο Ῥαθί]ε (4032---409). Βεγεταὶ 

βοὔϊοπβ βιιοσθεᾷ, 4811] ἐπε Ττο]απςδ, πιο ἀῑδίχοβδεᾶ, αὖο οῬ]ϊιρεά {ο σἶνο ν/ΑΥ Σ οπᾶ 

ἴμο Ίεβδευ Α]αχ βΙσηα]ίζε5 Ἠϊπιβε]{ 1η α. ρατ{ΙοΙ]αΥ ΠΙΦΗΠΟΥ (440--- 623). 

ΝΕΣΤΟΡΑ ὃ' οὐκ ἔλαθεν Ἰαχὴ πίνοντά περ ἔμπης, 
᾽Αλλ’ ᾿Ασκληπιάδην ἔπεα πτερόεντα προσηύδα" 

Φράζεο, δῖε Μαχᾶον, ὅπως ἔσται τάδε ἔργα" 
Μείζων δὴ παρὰ νηυσὶ βοὴ θαλερῶν αἰζηῶν. 

᾽Αλλὰ σὺ μὲν νῦν πῖνε καθήµενος αἴθοπα οἶνον, δ 

1. Νέστορα ὃ’ οὓκ κ.τ.λ. ΤΠ πανταῖναε ταῦιτΏΒ {ο {ἴο οοπο]αάϊπρ εγοπίς οἳ 
ἔμο εΙεγοπί Ῥουίς. 
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Εἰσόκε θερμὰ λοετρὰ ἐὐπλόκαμος Εκαμήδη 
Θερμήνῃ, καὶ λούσῃ ἄπο βρότον αἱματόεντα" 
Αὐτὰρ ἐγὼν ἐλθὼν τάχα εἴσομαι ἐς περιωπήν. ϱ 
ὋὪ |) Ν / Τλ . , π ς - 

ςειπτων σακος ειλε τετυγµενον νιος εοιο. 

/ 

Κείµενον ἐν κλισίη, Θρασυμήδεος ἱπποδάμοιο . 2 » 
- - ο [η ὸ 3/ 7 

Χαλκῷ παμφαῖνον' ὃ ὃ ἔχ 
10 

2 ’ Ν ς - 
ἀσπίδα πατρος εοιο. 

Είλετο ὃ) ἄλκιμον ἔγχος ἀκαχμένον ὀξέὶ χαλκῳ' 
-” ’ 

Στῆ ὃ ἐκτὸς κλισίης, τάχα ὃ εἴσιδεν ἔργον ἀεικὲς. 

Τοὺς μὲν ὀρινομένους, τοὺς δὲ κλονέοντας ὄπισθε 

Τρῶας ὑπερθύμους' ἐρέριπτο δὲ τεῖχος ᾿Αχαιῶν. 1 
ς » ϱ / / / ΄ 4 

Ως ὃ ὅτε πορφύρῃ πέλαγος μέγα κύµατι κωφῳ, 
.) / , Σ / λ { 

Οσσόµενον λιγέων ἀνέμων λαιψηρὰ κέλευθα 
Αὕτως, οὐδ ἄρα τε προκυλίνδεται οὐδ ἑτέρωσε, 

/ ν π Πρίν τινα κεκριµένον καταβήµεναι ἐκ Διὸς οὗρον' 
ὋὪς ὁ γέρων ὅρμαινε, δαϊζόµενος κατὰ θυμὸν 20 

Διχθάδὺ, ἢ μέθ ὅμιλον ἴοι Δαναῶν ταχυπώλων, 
᾿Ηὲ μετ’ ᾿Ατρείδην ᾿Αγαμέμνονα, ποιμένα λαῶν. 
ἵΩδε δέ οἱ φρονέοντι δοάσσατο κέρδιον εἶναι, 
Ῥῆναι ἐπ᾽ ᾿Ατρείδην' οἳ ὃ ἀλλήλους ἐνάριζον, 

Μαρνάμενου λάκε δέ σφι περὶ χροϊ χαλκὸς ἀτειρὴς 

δ. περιωπήν. « Ῥίασο οἱ οἶσιυ. Ῥσμο]. 
τόπον ὑψηλὸν, ἐξ οὗ περιοπίσασθαι καὶ 
περιβλέψαι ἐστὶ πάντα. 

9. υἷος ἑοῖο. Ἑαππαππ (]μεχῖ]. Τ. 93) 
απά οίπενς πνου]ά ναχΥ λε επάϊπς οἱ θχί5 
Ἠπα Ίτοπι λαί οἳ ν. 11. ὮΥ τεαᾶῖηρ υἷος 
ἐἔπος. Ῥεο οἩ 1. Α. 995. Ῥπό αἲἱ ιο 
ΜΒ. ατα ορροβεᾶ {ο έλα «Ἠαπςο. Τέ 5Ποιι]ά 
56επι {παί ΤΠγαδγπιεᾶςς, ἴηπ πο ἨάσνΥγ οἳ 
ἴλε Ῥαθί]ο, Ἠαὰ ἴακεπ Ἠϊς {αὔ]ιεν”5 βΗ]ο]ά, 
ὮΥ πηϊδία]κο, Ιπδίεαά οἱ Πῖ5 οἵνη. 

16. ὡς δ' ὅτε πορφύρῃ κ.τ.λ. ΊΤπετε 
3γ6 ΠΟ ΠΕΣΟ ἨἹοχθ Επίδμεά Ῥϊοίαγες ος 
ηδίαγο ἴλαπ {οδο νΥμΙοἩ Ἠοπιεν ἆτανς 1η 
βονογα] οἱ Ἠῖ5 οοπΙιρΡατΙΒΟΠ5. ΤΗ6 {6 οἱ μῖ5 
ἀεβοτῖρίῖοη γη ]] Ὦα πιοδύ βεηβῖρ]θ {ο {ποβε 
νο Ἠανε Ῥθεπ αἲ 5εα ἵηπ α ο]. Ίπ (Πῖ5 
οοπά 16ου ἔλε ννα{εσ ἵ5 ποί επ(ῖτε]γ πιοίῖοή- 
1985, Ὀπέ 5ννε]]ς επί] ἵπ Απιοοί Ὑαγεςδ, 
νο] Πποίπαίο Ῥασ]ωνατάς απά {ογνατὰς 
Ἱπ α Ἰάπά οἳ Ῥα]αποῖηπςσ ΠΠΟΠοΠΣ απά {π]β 
δίαΐο οοππαςς 61] α τδῖης υπ ρῖνεῬ α 
ἀείεγπηϊπα{ἴοπ {ο έλπθ ΊΝάΥ6Ρ, απά 1115 έπεται 
οπ6 οετίαΙῃ νναγ. Τμεχε 15 5ΟΥΟΕΙΥ ΑΠΥ 
Όηπς ἵπ {με γνλο]ε οοπαραθς οἱ παίττο θα 
σα πἹογε εχας(]γ τεργεδεηπί {]ε βίαίο οἳ 4η 
Ἰγγεβο]αίε ταϊπᾶ, πνανετίηπςσ Ῥείννεεη Ώνο 
ἀβετεπί ἀεβῖσης, βοπιείπιος Ιπο]πίηςσ {ο 
{λε οΠ8Ε, ΒΟΠΙΕΠΙΠΙΘΒ {ο έλα οἴπεν, απά (]οπ 
ππον]ηςσ {ο ἴλαῦ Ρροϊπέ {ο ν]ο] 165 τοβο]α- 
Πο 15 αἲ Ἰαδέ ἀείεταϊπεᾶ. Ένενγ οἴγοαπῃ- 
είαπσο οἳ ἐπ εοπιραχἴδου 15 Ῥού] Ῥοσιι [ια] 

25 

απά ]αθίς απά 16 15 ἐ]ιο πΊογθ {ο ο αἀππ]νεά, 
Ῥεσααδο 16 15 νεχΥγ ἀμμοι]έ {ο Απ βεηθίρ]ο 
ΙΠΙΡΟΒ Ῥτορεσ {ο περτεβδεη{ {λε πποίῖοπ οἵ 
ἴπε πηῖπά ; νεγείογε Ίνα υαῦ τατε]γ πιεεί 
νζ 5ο] ϱοΠΙΡΑΥΙΡΟΗ5 6Υοπ Τη {ο Ῥοβί 
Ῥοεΐ5. μενα 15 οπο οἱ ρτεαί Ῥεααίγ ἴπ 
γρ. Απ. ΥΤΤΙ. 19, νΊεχο Ἡα «οπιραχ6Β 
Ἠ]5 Ἠογο”5 πππᾶ, αρῖίαίεά νι α στεαῦ 
νατ]είγ απᾶά απῖος δισοθβδῖοη οἱ ἠἸλοασηίς, 
{ο α ἀαποίπρ ΗΡ1έ, τεβεσίεά ΓΓοπι αν γοςβδε] 
οἳ νναίαν ἵη πιοδίοἩ : (μποία οἰάσηβ, ΠιάΦΙΟ 
οπγαγιίπι Πιιοίμαί ακίι, «4φιιο απῖηιιι Πιό 
Ίμιο οεἰογοῖη, πο αγοιαϊί ἐῑζιο, ἴπ ραγίεξφιε 
γαρῖΐ φαγίαθ, Ίογφιαο οπιπία οεγραί: Φίσιέ 
αφιῶ ἐγεπιιίιπι, ὅο. ἘΟΡΗΕ. Ί]ε αἀ]εσείῖνα 
κωφὸς Ἠ88 α Ῥαββίνε βἰσπ]βοαίίοη  φιῖ ποτ 
αιαἰωγ. 966 ον Π. Λ. 990. αἱ. Ἐ]ασς. 
ΑΥΡΟΗ. Ὑ. ει ἔωπιοί αἴφιιο ἴπιο ειῦ ϱγφίέε 
οοποϊρίέ «4ιικίγος Ὁπάα 5116Π5. Οοπιραγθ 
γης. Α9πΠ. Χ. 99. ΟΕ Όιο νετρ πορφύρῃ, 
566 οἩ 1]. Α. 482. 

17. ἀνέμων κέλευθα. ἘΤμαί ἵΒ, οεπίος 
οεπἰεπίέ.  ΌὉοπιρατε Ο. Ἡ. 98ὺ.--- ῬΜῃ. 
Ν.Η. ΧΥΙΤΙ. 95. {απο αἱ ἐγαπφιοζζιηι ἵπ 
Ῥογίι α οιγει κίαὈζέ, οὗ πιιγπιγαδῖέ ἱπίει κε, 
οεπίέηπι Ργααϊΐσαί. Φῶγε εἰ φἰ[οπέζο ὑπέιηιεξοῖξ, 
Παίαφιιό αἰῑζις βο[ίίο Ίαπι ἐπίγα 8ὲ 639ὲ Ὀέπίος 
Γαἰείων. οπεο. Τμγεβῦ,. 966. Ιπείαί πιαιέῖς 
Τετα {επιρεείας, (πι Αἶπε φεπίο ἐγαπφαῖία 
{ηπιεπί. Οἱ θιε νετΏ ὄσσομαι, 8εε ου ΤΙ. Α. 
105. 
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Νυσσομένων ξίφεσί τε καὶ ἔγχεσιν ἀμφιγύοισι. 

Νέστορι δὲ ξύμβληντο Διοτρεφέες [βασιλΏες 
Πὰρ νηῶν ἀνιόντες, ὅσοι βεβλήατο χαλκφ, 

Τνδείδης, ᾿Οδυσεύς τε, καὶ ᾿Ατρείδης ᾽Αγαμέμνων. 

Πολλὸν γὰρ ἀπάνευθε µάχης εἰρύατο νπες 30 

Θἵν’ ἔφ᾽ ἁλὸς πολιῆς' τὰς γὰρ πρώτας πεδίονδε 

Ἐϊρυσαν, αὐτὰρ τεῖχος ἐπὶ πρύμνῄσιν ἔδειμαν. 
ο δὲ Ν »Ὁν ο. δν ἐδ / ΄ 

υοξ Ύαρ ουὸ ϱ] ενρυς περ εων. εουνΊ]σατο πασας 

Αἰγιαλὸς νπας χαδέειν' στείνοντο δὲ λαοί. 
πο ς τς 3”! 9 λῆ ο νε» 
ῴῳρα προκροσσας ερυσαν., και πΛΆησαν απασῃης 35 

᾿ ..” ΄ 3 ϱ η ”/ Ηϊόνος στόµα μµακρὸν, ὅσον συνεέργαθον ἄκραι. 
- ε .] ὺΣε. - 

Τῳ ῥ οἵγ ὀψείοντες ἀὐτῆς καὶ πολέμοιο, 
Ἔγχει ἐρειδόμενοι, κίον ἀθρόοι ἄγνυτο δέ σφι 
Θυμὸς ἐνὶ στήθεσσιν' ὃ δὲ ξύμβλητο γεραιὸς 

-- Δ - Νέστωρ. πτῆξε δὲ θυμὸν ἐνὶ στήθεσσιν ᾿Αχαιῶν. 40 

Τὸν καὶ φωνήσας προσέφη κρείων ᾿Αγαμέμνων: 

ἸὪ Νέστορ Νηληϊάδη, µέγα κῦδος ᾿Αχαιῶν, 

Τίπτε, λιπὼν πόλεμον φθισήνορα, δεῦρ) ἀφικάνεις 

Δείδω, μὴ δή µοι τελέσῃ ἔπος ὄβριμος Ἔκτωρ, 
σ 4 ’ Φα ’ 2 ’ 
Ως ποτ᾽ ἐπηπείλησεν ἐνὶ Έρώεσσ ἀγορεύων, 45 

- ” 
Μὴ πρὶν πὰρ νηῶν προτὶ Ίλιον ἀπονέεσθαι, 

9 κ έ. 2 -- - ν ἂν , 
Πρὶν πυρι νηας ενιπρησαι;, κτειναι δὲ και αυτους. 

- Ν - ε - 

Κεϊῖνός ϐ) ὡς ἀγόρευε' τὰ δὴ νῦν πάντα τελεῖται. 
5 ορ τε . 
Ω πόποι, ἦ ῥα καὶ ἄλλοι ἐὐκνήμιδες ᾿Αχαιοὶ 

50. νΠες. ο]. αὐτῶν, 1. 6. οἱ Ὠϊοπιεά, 
ὌνεῬες, απᾶ ΑσαΠΙΕΠΙΠΟΗ. 

9]. πρώτας. Τί αρρεατ5 ἴτοπι Ἠεπςε 
ἔπαί πε ἀῑξίαποο Ὀοέννεεπ {]χε ἔννο ΡΓΟΙΠΟΠ- 
{οτῖες Ίνας πο 5αΠσῖεπέ {6 οοπίαῖπ αἰ] {πε 
5Η1ρ5 ἵπ οπε πε; 5ο {μα {ΠεΥ πνετε αΓ- 
χαησοαᾶ 1π ρατα]]ε] ταπ]ςς αἶοπσ {πα 5Ίογο. 
Ῥουβί5 Ἠανο Ῥεεπ επἰετίαϊπεᾶ α5 {ο {πε 
ΏΠΙΠηΡες οἳ που’ {μας Γογπιεά, 8οπ1ο 51ρ- 
Ῥοδίπσ ΟΠΊΥ νο, οίπενΒ ππουθ,. θθ (Πε 
πεχέ ποίθ. Τη γ. 75. πρῶται πιαδῖ τείου 
{ο πε 5Πἱρ5 ποαχγεςδί {με ῬεασἩ ; Ἠεγε, οἩ 
πο οίπετ Παπά, {ο {μοδα νΠΙοἩ Ίνετε βτεί 
ἄταννπ αρ, απά ΠΟΒΘ ΘΙΘΓΠ5 Ίογε, ἴἨθΓε- 
{0γ6, πθαγεδί ἴ]ιε ννα]]. 

95. προκρόσσας. Τε Ίππο Ἱπιροτέ οἵ 
{ή5 ννοτὰ 15 Ιπνο]νεᾶ Ἰπ στεαί απορτίαΙπίγ. 
Ῥε]μηγοῖσῃ. οἩ Ἠετοα. ΥΤΠΙ. 189. ἨΓυΗ Ῥγο- 
ὑαριικκίπια Πα γαβίο οἶκα εδ, ήια προκρόσ- 
σας νῆας αμιᾷ ΠΗοπιογιπ Όείοτε ογἰοὶ 
κλιμακηδὺν ᾖοοαίας ἱπίεγργείαπίμγ: φιοᾷ 
Παΐπο εφηίᾶειι Ἱπ απϊποαποσπι Ἰοσαίας 
φοαςα1, 5ο τὰ ία ὑπίείφεπς ιά φιλε ογο 
απἰεγίογ πα πατὶ ΠΙΙπΟΥ εἴνο θγετίογ εδδεί 
φπαπι οοπδεΠµέπ ογᾶο, αίφιε αἄεο οε[ιῖ 
ἐγίαποφιῖ αφιζαζετὶ Ίόογπιαπι γε[εγγεί τπῖ- 
τεγκα οἰαθείε. Απᾶ 86ο Ἠεῖδκε: που ἆοε5 

Ἠεσπε αοσείπεχ τε]εοῖ ἴπε οκρ]απαίῖοη ος 
{1 αποϊεηί5, Ρτον]άεά (Πε Ιαάάετ 15 ποῖ ππ- 
ἀετδίοοά {ο Ῥε ετεοί. ἩἨε Ῥτείέετε, Ἠον/εγες, 
{ο τεπάετ 16 ΒΙΠΙΡΙΥ., ἵπ τοι, οπε θεά 
αποίλµετ; απᾶ ἀετῖνεῬ Ιὲ ἴτοπι κρόσσαι, ἴιε 
Φἵππασῖες οἱ α ἴοιεγ. ΤΙ ἴε οοΠΙπΙΟἩΠ Ἱπ- 
ἐετρτεία{ῖοἩ Ῥε αἀπιϊθίεᾶ, ἴΊλετο πιαςδί Ἠανο 
Ῥεεπ ποτε {Παπ ἔπσνο ταΠΚ5 οἳ νεδδεῖς Ῥε- 
ὤννεεπ έλα νια]] απά ια Ῥεαςσ]ῃ. 

30. ὅσον συνεέργαθον ἄκραι. 3εμο]. 
ὕσον ἦν διάστηµα, ὃ συνέκλειον καὶ συν- 
εδέσµουν αἱ τοῦ Ἑλλησπόντου ἄκραι, τὸ 
Ῥοίτειον καὶ Σίγειον. 

37. ὀψείοντες. Ιεβίγίπα {ο 5εο. ΟΕ Ένεδο 
ἀεείάεγαξϊνε ΥετΏΒ, επάῖησ ΙΠ ειω, 568 Ἰμεχ. 
Ῥεπί. ἄν. ν. δρασείω. ἈἘεΐοτο {πε σεπ](ῖνε 
ἀὐτῆς ἴνενε ἶ5 απ εἰ]ρεῖς οξτι. ὢθε Ναί, 
αγ. ατ. 5 956. 

40. πτῆξε. ΤΗΠϊ5 ἶδ Όιο οπΙγ Ῥ]ασθ ἵπ 
νήσο] {Πο νετῃΏ πτῆσσει Ὠα5 απ αοϊνε αἲσ- 
πἰβοαίῖοη Ἰπ Ἠοππεγ. Τί 15 σεπετα!Ι]γ Ῥε- 
Πενεά {παί χε Ἠπε ἶ5 5ρατῖοας. 

45. ὥς. Έοτ ὅ. Ἔϊε Ῥοεί5 {γεαπεπ!]γ 
τ15ε ὡς, Ἰπδίεαά οἳ ἴῑο τε]αᾶνο. Οοπιρατε 
1. Ψ. 60. ΒορἩ. 64. Ο. 1124. Έον Ηες- 
{ου”5 {Ἠτοαίς, 5εε ΤΙ. Θ. 182. 596. 5αα. 

48. κεϊνός θ’ ὣς ἀγ. εε οἨ ΠΠ. Β. 990. 



ὉΜΗΡΟΥ ἼΔΙΑΔΟΣ Ἐ. 

Ἐν θυμῷ βάλλονται ἐμοὶ χόλον, ὥσπερ ᾿Αχιλλεὺς, 

409 

50 

Οὐδ ἐθέλουσι µάχεσθαι ἐπὶ πρύμνῄσι νέεσσι. 

Τὸν ὃ ἡμείβετ᾽ ἔπειτα Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ" 
- - / 

Η δὴ ταῦτά Υ᾿ ἑτοῖμα τετεύχαται, οὐδέ κεν ἄλλως 
’ 

Ζεὺς ὑψιβρεμέτης αὐτὸς παρατεκτήναιτο. 

Τεῖχος μὲν γὰρ δὴ κατερήριπεν, ᾧ ἐπέπιθμεν δὅ 
/ »Σς -- 9 ευ) -- τλ »/ 0 . 

Αῤῥηκτον νῆων τε καὶ αὐτῶν εἶλαρ ἔσεσθαι 
- / 

Οἳ ὃ᾽ ἐπὶ νηυσὶ θοῇσι µάχην ἀλίαστον ἔχουσι 

Νωλεμές οὐδ ἂν ἔτι γνοίης, µάλα περ σκοπιάζων, μές ᾿ 
Ὁπποτέρωθεν ᾿Αχαιοὶ ὀρινόμενοι κλονέονται" 
λ 9 ον 5 ο 
ὋὪς ἐπιμὶξ κτείνονται, αὐτὴ ὃ οὐρανὸν ἵκει. 60 

Ἡμεῖς δὲ φραζώμεθ’, ὅπως ἔσται τάδε ἔργα, 

Εἴ τι νόος ῥέξει' πόλεμον δ᾽ οὐκ ἄμμε κελεύω 
Δύμεναι οὐ γάρ πως βε[βληµένον ἐστὶ µάχεσθαι. 

Ξ Ἡ . - 3 : 
Τὸν ὃ) αὖτε προσέειπεν ἄναξ ἀνδρῶν ᾿Αγαμέμνων' 

/ . ΔΝ Ν ΕΣ Ν / / 

Νέστορ, ἐπειδὴ νηυσὶν ἐπὶ πρύμνῄῃσι μάχονται, 66 

Τεῖχος ὃ οὐκ ἔχραισμε τετυγµένον, οὐδέ τι τάφρος; 
ΤΗ, ἔπι πόλλ᾽ ἔπαθον Δαναοὶ, ἔλποντο δὲ θυμῷ 
3” »Σς ο. 9 ο κα τλ 3 θ α 
Αρρηκτον νηων τε και αυτων εἴλαρ εσεσσύαι 

Οὕτω που Δὰ μέλλει ὑπερμενέὶ φίλον εἶναι, 
Νωνύμνους ἀπολέσθαι ἀπ᾿ "βργεος ἐνθάδ’ ᾿Αχαιούς. 70 

ων] 5 9 ν 9 ζὰ Δ ” ” . ιδεα μὲν γὰρ, ὅτε πρόφρων Δανασῖσιν ἄμυνεν 
Οἶδα δὲ νῦν, ὅτε τοὺς μὲν ὁμῶς µακάρεσσι θεοῖσι 

Κυδάνει, ἡμέτερον δὲ µένος καὶ χεῖρας ἔδησεν. µέτερον δὲ µ χεῖρ 
Αλλ’ ἄγεθ', ὡς ἂν ἐγὼν εἴπω, πειθώμεθα πάντες" 

-- ϱ/ κα ν / 2! θ Χ / 

ΝΠες ὅσαι πρῶται εἰρύαται ἄγχι ὔαλάσσης, Τὅ 
ο Ελκωμεν, πάσας δὲ ἐρύσσομεν εἰς ἅλα δίαν, 
ο . .] / / Ύψι ὃ ἐπ᾽ εὐνάων ὁρμίσσομεν, εἰσόκεν ἔλθῃ 

: - 
Νὺξ ἀ[ρότη, ἢν καὶ τῇ ἀπόσχωνται πολέµοιο 

- - 

Τρῶες ἔπειτα δέ κεν ἐρυσαίμεθα νῆας ἁπάσας. 
” Οὐ γάρ τις νέµεσις φυγέειν κακὺν, οὐδ ἀνὰ νύκτα. δο 

ἨῬέλτερον, ὃς φεύγων προφύγῃ κακὸν, ἠὲ ἄλφη. 

55. ἑτοῖμα τετεύχαται. Τμαί 15, τελεῖ- 
ται, ἃ5 1η ν. 48. Ῥεε οἩ Π. 1. 425. 

69. μέλλει. Ἐου ἔοικε, α5 ἵπ ΤΠ. Β. 116. 
Ν. 996. απά εἱδεινετο. Οοπιραγε Υ. 126. 

75. πρῶται. 3966 4Ρονο 0Ἠ Υ. ο]. 
77. ἐπ᾽ εὐνάων ὁρμίσσομεν. -ΙΠοί 18 ]ιοᾳ 

ἴλεηι αἱ απο]ογ. 366 οἨ Ἡ. Α. 450. 405. 
πο νγετβρς ὁρμίζω απᾶ ὁρμέω ἀῑΠεν ἵπ 15; 
Όλαί ἐ]λο Ἰαΐζετ χοίεγβ {ο {λε νοβδο] 1{8α]{, 
απᾶ βἰσπΙΠεβ {ο γἱζε αἱ απο]µο. Ἠαβίαί]ι. 
ὁρμεῖ μὲν ναῦς, ὁρμίζει δὲ ἄλλος να. 

78. νὺξ αβρότη. ἈῬεε οἨ . Α. 629. Ἑ. 
57. Ε. 287. 

8Ι. ὃς φεύγων προφύγφ. Έοτ εἴ τις, 35 
η Π. Γ. 109.---Τ]ο το]αίνο 15 {πεφαοηί]γ 

βο τιβθᾶ, α[ίοΥ α ῬγοροβίίοἨ υΥῖο]ι οοπ{αῖπβ 
Έιε Ῥγεδϊσοαίο οἳ {λε αοἰῖοΠ. ΕΝ. Ῥ]αρῃ. 
519. ᾽Ανανδρία γὰρ, τὸ πλέον ὕστις ἄπο- 
λέσας Τοῦλασσον ἔλαβε. ΤΠμαογά. ΤΙ. 44. 
τὸ δ) εὐτυχὲς, οἳ ἂν τῆς εὐπρεπεστάτης 
λάχωσι τελευτῆς. Οοπιρβτο 4ἱ5ο ἨΗεβῖοά. 
Ί]εορ. 785: απά 56ο Μαΐς. αντ. αγ. 5 4δΙ. 
005.35. ΙΕ ἴἶιο πιοάε οἱ εκρτεβδῖον Ἠογο 
επιρ]ογθᾶ οοππραγε ΑχΙδίοΡΗ. Λομανη. 165, 
απὰ λα θχαπιρ]ο5 οἶθεά Ὦγ ῬούβοἨ {πι ζοο, 
Τη {Πο6βδο 931568 Ἶς οἨβεγνθβ, ἐπαῦ ἴ]ιο ο0Π]- 
Ρουπά νετρ ἀθποίε {ο αοοοπιρ]β]ηοηί 
οἱ απ΄ αεπηρέ τοργοβεπίεὰ Ὦ} ιο βΙπιρ]ε 
γεν. 
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Τὸν ὃ᾽ ἄρ ὑπόδρα ἰδὼν προσέφη πολύµητις Ὀδυσσεύς' 
” ή -/ ”! / 6 3 ΄ 

Ατρείδη, ποῖόν σε ἔπος φύγεν ἕρκος ὀδόντων:; 

Οὐλόμεν), αἲθ᾽ ὤφελλες ἀεικελίου στρατοῦ ἄλλου 
Στ ’ ὃ) ” 3 ’ - /! ή Ν αδ 

ημαίνειν. μηὸ ἅἄμμιν ἀνασσέμεν, οἷσιν ἄρα Ζεὺς 
Δ -- 

Ἔνκ νεότητος ἔδωκε καὶ ἐς γῆρας τολυπεύειν 

᾿Αργαλέους πολέμους, ὄφρα φθιόµεσθα ἕκαστος. μους; 5 
[ή δὴ ή ΄ 4λ 3 /΄ 

Οὕτω δὴ µέμονας Τρώων πόλιν εὐρυάγυιαν 

Καλλείψειν, ἧς εἵνεκ ὀϊζύομεν κακὰ πολλά; 

Σίγα, µή τίς τ᾽ ἄλλος ᾿Αχαιῶν τοῦτον ἀκούσῃ 90 
π- Δ 3”! 3 [ή ὃ ΔΝ ο 3 ’ ”’ ην 

Μῦθον, ὃν οὔ κεν ἀνήρ γε διὰ στόµα πάµπαν ἄγοιτοι 
ια] .. ρ τ . 1 ’ 

Οστις ἐπίσταιτο σι φρεσὶν ἄρτια [2άζειν 3 
Σκηπτοῦχός τ’ εἴη, καὶ οἱ πειθοίατο λαοὶ 

(8) ς/ κ σα ’ 2 ’ 
Τοσσοίὸ., ὥσσοισι σὺ µετ  Αργείοισιν ἀνάσσεις. 

τδ. δέ | ΄ ή ’ --ὁ ”! . 

Νῦν ὁέ σευ ὠνοσάμην παγχυ Φφρενας. οἷον εειπες 9 
Δ / ’ ΄ α δαν 

Ος κέλεαι, πολέμοιο συνεσταότος καὶ ἀὐτῆς, 

ΝΠας ἐὐσσέλμους ἅλαδ' ἑλκέμεν, ὄφρ᾽ ἔτι μᾶλλον 

Τρωσὶ μὲν εὐκτὰ γένηται, ἐπικρατέουσί περ ἔμπης, 
« - 9) ο». ὄλ θ 2 στ) . ε) Ν τ 5 
Ἡμῖν ὃ αἰπὺς ὄλεθρος ἐπιῤῥέπῃ' οὐ γὰρ ᾽Αχαιοὶ 

- /{ Σχήσουσι πόλεµον, νηῶν ἅλαὃὸ ἑλκομενάων, 100 
ει] ώ .] ” ” /΄ ΔΝ / 

Αλλ᾽ ἀποπαπτανέουσιν, ἐρωήσουσι δὲ χάρµης. 

ὌἜνθα κε σὴ [2ουλὴ δηλήσεται, ὄρχαμε λαῶν. η η 7 πελν 

Τὸν ὃ' ἡμείβετ᾽ ἔπειτα ἄναξ ἀνδρῶν ᾿Αγαμέμνων' 
ὮὮ ᾿Οδυσεῦ, µάλα πῶς µε καθίκεο θυμὸν ἐνιπῇ 
ν] λέ ο . Ν 9 . 3 Ν ., ”! 

Άργα εῃ'ὶ αταρ ου µεν εγων αεκοντας ανωγα 1056 

ΝῆΠας ἐὐσσέλμους ἅλαὃ ἑλκέμεν υἶας ᾿Αγαιῶν. 
κο δ 1” Δ - δέ 3 / - {τρ 

Ὅν ὃ εἴη, ὃς τῆσδέ γ ἀμείνονα μῆτιν ἐνίσποι, 
Ἀ / λν κ. 5 ν / λ / ” 
Η νέος. ἠὲ παλαιός ἐμοὶ δέ κεν ἀσμένῳ εἴη. 

- .) 

Τοῖσι δὲ καὶ µετέειπε βοὴν ἀγαθὸς Διομήδης" 

᾿Εγγὺς ἀνὴρ, οὐ δηθὰ µατεύσομεν. αἲ κ᾿ ἐθέλητε 110 
.) 

Πείθεσθαι, καὶ µή τι κότῳ ἀγάσησθε ἕκαστος, 
- .] - 

Οὕνεκα δὴ γενεῇφι νεώτατός εἰμι μεθ’ ὑμῖν. 
9 δ . ὧ ϐ -- αν ο Ν , ”/’ ο] 

Πατρὸς ὃ' ἐξ ἀγαθοῦ καὶ ἐγὼ γένος εὔχομαι εἶναι, 

Τυδέος, ὃν Θήβησι χυτὴ κατὰ γαῖα κάλυψε. 
- - - μα - 

Πορθεῖ γὰρ τρεῖς παῖδες ἀμύμονες ἐξεγένοντο, Ι12 
”/ - - - 

Ώικεον ὃ᾽ ἐν Πλευρῶνι καὶ αἰπεινῇ Καλυδῶνι, 
” / 

Άγριος, ἠδὲ Μέλας, τρίτατος ὃ ἦν ἱππότα Οἰνεὺς, 

84. στρατοῦ σηµαίνειν. ΤΠΙ5 γοετρ 5 οοπείτασοῖοπ, 5εο ποίο ον Ἐαν. Ῥῆωῃ. 1061. 
Ἀἶ5ο οοπβίγασίεά να α ἀαῑνε, α5 ἵπ Τ]. Α. Ῥεπέ. απ. Ρ. 964. 
259. απά εἰδεν]εταο. Όεε οπ ΤΠ]. Α. 180. 110. ἐγγὺς ἀνήρ. Ῥοαῖ. ἔστι. Οοππρανθ 
Βοί] οοπβ(αςί]οη5 ατα απ]θεά Τη {Π]5 Ῥας- Τ]εουσν. Τά. ΧΧΤΙ. 69. Έτ, Ῥμωπ. 605. 
βασο. 115. Πορθεῖ γὰρ τρεῖς π. Αοεοτᾶῖπς {ο 

92. ἄρτια βάζειν. 366 οπ Τ. Ε. 926. ΑΠΟίΠΕΣ αοσοιπό ΛῬογίμεις, οἳ Ῥοτίλμαοη, 
103. ὄρχαμε λαῶν. ὮἨεβγε]. βασιλεὺς Ἰπὰ ᾖοε εἨ]άτεη. Θεο Αρο]]οά. ΒΙΡΙ. 1.7. 

ἄγων λαόν. ῬεεοἨ ν. 125. 10: απᾶ Ἠενπε {π ἴοο, 
108. ἐμοὶ δὲ κεν ἀσμένῳ εἴη. Ο6 εβ 



121. ἔγημε θυγατρῶν. 
Πιο ἀαιιφ]ίεγς. 
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Πατρὸς ἐμοῖο πατήρ ἀρετῇ ὃ ἦν ἔξοχος αὐτῶν. 
᾽Αλλ) ὃ μὲν αὐτόθι μεῖνε, πατήρ ὃ ἐμὸς ᾿Αργεϊ νάσθη 
Πλαγχθείς ὡς γάρ που Ζεὺς ἤθελε καὶ θεοὶ ἄλλοι. 190 

᾿Αδρήστοιο ὃ ἔγημε θυγατρῶν, ναῖε δὲ δῶμα 
᾽Αϕνειὸν βιότοιο, ἅλις δέ οἱ ἦσαν ἄρουραι 

Πυροφόροι, πολλοὶ δὲ φυτῶν ἔσαν ὄρχατοι ἀμφίς' 
Πολλὰ δέ οἱ πρόβατ᾽ ἔσκε κέκαστο δὲ πάντας ᾽Αχαιοὺς 

3 

᾿Εγχείῃ’ τὰ δὲ μέλλετ᾽ ἀκουέμεν, ὡς ἐτεόν περ. 1956 
π - εν) 3”! η Ν 9, άλ ὃ / 
ᾧ οὐκ ἄν, µε γένος γε κακὸὺν καὶ ἀνάλκιδα φάντες, 

Μ0υ0θ ” ’ ” ή ε) ” 5”! 

ὕθον ἀτιμήσαιτε πεφασμµένον, ὃν κ᾿ εὖ εἴπω. 
Δ - ὸ 4λ ΄ ὃ 9 ε) / ΄ 3 η 

εὐτ ἴομεν πόλεμόνδε, καὶ οὐτάμενοί περ, ἀνάγκῃ. 
” » ο . 3 9 ΔΝ 3 ’ .. -- 

Ενθαὺ ἔπειτ) αὐτοὶ μὲν ἐχώμεθα δηϊοτῆτος, 

Ἔκ [ελέων, µή πού τις ἐφ᾽ ἕλκει ἕλκος ἄρηται" 
/’ ο ΄ ολ ἴ. Δ 9 ΄ 
Άλλους ὃ ὀτρύνοντες ἐνήσομεν, οἳ τὸ πάρος περ 
Θ - 5 , . ο.  .. 
υμῳ ἡρα φέροντες ἀφεστασ», ουὸε μάχονται. 

Ὃς ἔφαθ” οἳ ὃ) ἄρα τοῦ µάλα μὲν κλύον, ἠδ' ἐπίθοντο" 
Ῥὰν ὃ' ἴμεν, ἤρχε ὃ ἄρα σφιν ἄναξ ἀνδρῶν ᾿ Αγαμέμνων. 

” τν 9 - . .] ’ 

Οὐδ ἁλαοσκοπιὴν εἶχε κλυτὸς Εννοσίγαιος, 

᾽Αλλὰ μετ) αὐτοὺς ἦλθε, παλαιῷ φωτὶ ἐοικώς' 

Δεξιτερὴν ὃ ἕλε χεῖρ) ᾿Αγαμέμνονος ᾿Ατρείδαο, 
Καΐ µιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα" 

᾽Ατρείδη, νῦν δή που ᾿Αχιλλῆος ὀλοὺν κἢρ 

Γηθεῖ ἐνὶ στήθεσσι, φόνον καὶ φῦζαν ᾿Αχαιῶν 
{ ο 9 / ες / ὑὸ ϱ) , 

Δερκομένῳ' ἐπεὶ οὔ οἱ ἔνι φρένες, οὐδ' ἠ[βαιαί. 

᾽Αλλ) ὃ μὲν ὡς ἀπόλοιτο, θεὸς δέ ἑ σιφλώσειε' 
9 δ) 3 / / θ 9 / ’ 

Σοὶ ὃ οὕπω πάλα πάγχυ θεοὶ µάκαρες κοτέουσιν, 

᾽Αλλ) ἔτιπου Τρώων ἡγήτορες ἠδὲ µέδοντες 
Εὴ 9 ’ δί 5 / ὃ Φν δι. ο κ 
ὑρὺ κονίσουσι πεδίον’ σύ ὃ ἐπόψεαι αὐτὸς 

Φεύγοντας προτὶ ἄστυ νεῶν ἄπο καὶ κλισιάων. 

130 

1950 

140 

145 

Φ ων , } 3}. ε) / οί Ως εἰπὼν μέγ ἄὐσεν, ἐπεσσύμενος πεθίοιο. 
ο 5 / αν Ἂ / 0σσον τ᾽ ἐννεάχιλοι ἐπίαχον, ἢ δεκάχιλοι 
2 / μα) / ” / 5”! Ανέρες ἐν πολέμῳ, ἔριδα ξυνάγοντες ἄρηος, 

Τόσσην ἐκ στήθεσφιν ὅπα κρείων ᾿Ἐνοσίχθων 
τ - Ηκεν' ᾿Αχαιοῖσι δὲ µέγα σθένος ἔμβαλ᾽ ἑκάστῳ 

Τ]αί 15, οπε ο 
Φεο οἩ ΤΙ. Ε. 208. Ἠοτο, ας ἵπ Ἡ. Ν. δΙ. 

199. ἐχώμεθα. ναί 5 γεβγαΐπ οιγεείτος: 

Ἠοννεγος, α ρασῦ 15 ποῖ εχρτεβ5εᾶᾷ 6εΠΟΥΑΙ1Υ, 
Ῥαΐ6 α ἀεβηῖίο Ῥεγδοπ 15 Ιπίεπάεά. Όοπι- 
Ῥαχε 04. Μ. 64. 

1295. ὄρχατοι. Ἰαπ]α, τοι. ολο]. αἱ 
ἐπίστιχοι φυτεῖαι. Ἠεποε νε ἩἨοππετῖο 
ψογᾷ ὄρχαμος, ἅμα; 5αρτα ν. 109. 

125. µέλλετε. Ἐον ἐοίκατε, 1.6. ἐοικός 
ἐστι. Ῥεμο]. ταῦτα εἰκὸς ὑμᾶς ἀκηκοέναι. 
Ύσα γοιγεεῖνος οιολό {ο Ίαῦε Ἰεαμᾶ, 1.9. ἴο 
Ίσιουν, έἶιοβο ἰ]ιῖπος, ἐ]ναί ἰ]ιοη ατε ἐγιο, 

190. ἐκ βελέων. ἘΈον ἐκτός. Ἡι]οιέ 
ἴε γεασ]ν οἵ {]ιε /αοε[ῖπς. 

192. θυμῷ ἧρα φέροντε. Ιπαιπίφιπφ 
ἐ]ιοῖγ πιίπᾶς; Ἱ. 6. πεἰαπίπαφ {Πιο ε[[ογίς. 
ΕπβίαίΠ. χαριζόµενοι ἑαυτοῖς. εο ΟἨ Π]. 
Α. 672. 

1492. σιφῥλώσειε. Ρεγάαί. Τ1ο νετΏ σι- 
Φλοῦν Ρτορετ]γ βἱσπίῇε», {ο ἄε[ονπι, {ο ποέῖ- 
[αΐα, ἔποπι σιφλὸς, ἀἄε[ογπις. Ἀεο Ῥναπε]κ 
οπ ΑΡροϊιοπ. Ἠποά. 1. 204. 
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Καρδίῃ, ἄλληκτον πολεμίζειν ἠδὲ µάχεσθαι. 

ρη ὃ εἰσεῖὸ 0 ὀφθαλμοῖ ρη ὃ εἰσεῖὸε χρυσόῦὔρονυος οφύαλμοῖσι; 

Στᾶσ᾽, ἐξ Οὐλύμποιο ἀπὸ ῥίου, αὐτίκα ὃ ἔγνω 

Τὸν μὲν ποιπνύοντα µάχην ἀνὰ κυδιάνειραν, 1556 
Αὐτοκασίγνητον καὶ δαέρα, χαῖρε δὲ θυμφ. 
Ζῆνα ὃ ἐπ᾽ ἀκροτάτης κορυφῆς πολυπίδακος Ἴδης 

[.. ε) - 9 / ς - 

Ημενον εἰσεῖδε στυγερὸς δέ οἱ ἔπλετο θυμφ. 
Μερμήριξε ὃ ἔπειτα βοῶπις πότνια Ἡρη; 

Ὅππως ἐξαπάφοιτο Διὸς νόον αἰγιόχοιο. 160 
δε δέ οἱ κατὰ θυμὸν ἀρίστη φαίνετο [βουλὴ, 
.) - .] 3 ο 3 / Δ ) Ν 

Ελθεῖν εἰς Ἴδην. εὖ ἐντύνασαν ἓ αὐτὴν. 

Εἴ πως ἱμείραιτο παραδραθέειν φιλότητι 
τ -- - 5 6 .) ’ ΄ ΄ 

Ηι χροιῇ, τῷ ὃ ὕπνον ἀπήμονά τε λιαρόν τε 

Χεύῃ ἐπὶ [λεφάροισιν δὲ φρεσὶ πευκαλίµῃσι. 1656 
Ρη ὃ᾽ ἴμεν ἐς θάλαµον, τόν οἱ φίλος υἱὸς ἔτευξεν 
ο 9 9 / - 3. ο 
Ηφαιστος, πυκινὰς δὲ θύρας σταθμοῖσιν ἐπῆρσε 

Κληϊδι κρυπτῇ, τὰς ὃ οὐ θεὺς ἄλλος ἀνῴγεν. 

νθ' ἡγ εἰσελθοῦσα θύρας ἐπέθηκε φαεινάς. 

᾽Αμβροσίῃ μὲν πρῶτον ἀπὸ χροὺς ἱμερόεντος 170 

Λύματα πάντα κάθῃρεν, ἀλείψατο δὲ λίπ᾽ ἐλαίῳ, 
3 ΄ ῴώ - ην ον ιά / τς 

Αμβρῥοσίῳ, ἔδανῳ, τό ῥά οἱ τεθυωμένον ἠεν' 

Τοῦ καὶ κινυµένοιο Διὸς προτὶ χαλκοβατὲς δῶ, 

ὌἜμπης ἐς γαῖάν τε καὶ οὐρανὸν ἵκετ ἀὐτμή. 

Τῳ ῥ ἥγε χρόα καλὸν ἀλειψαμένη, ἰδὲ χαίτας 175 
Πεξαµένη, χερσὶ πλοκάµους ἔπλεξε φαεινοὺς, 

Καλοὺς, ἀμβροσίους, ἐκ κράατος ἀθανάτοιο. 

᾽Αμϕὶ ὃ ἄρ ἀμβρόσιον ἑανὸν ἔσαθ', ὃν οἱ ᾿Αθήνη 
"Εξυσ᾽ ἀσκήσασα, τίθει ὃ ἐνὶ δαίδαλα πολλά" 

Χρυσείῃς ὃ ἐνετῇσι κατὰ στῆθος περονᾶτο. 180 
Ζώσατο δὲ ζώνην ἑκατὸν θυσάνοις ἀραρυῖαν' 
.) . ο κ ... / - 

Εν ὃ ἄρα ἕρματα ἦκεν ἐὐτρήτοισι λοβοῖσι, 

165. ρη δ᾽ εἰσεῖδε κ.τ.λ. ΤΠε οτᾶεν 
οἳ οοπβίγµοξῖοη 5, Ἡρη δὲ ἆχρ. στᾶσα 
εἰσεῖδεν ὀφθαλμοῖσιν ἐξ Οὐλύμποιο ἀπὸ 
ῥίου, 1.Θ. ἀπὸ τοῦ ἀκρωτηρίου τοῦ ὄρους. 

164. ᾗ χροιῇ. Όπ αοσοιπί οἵ Μεγ ὑεαιίη. 
Τπ {ἴῑπο {ογεροῖηπσ Ἠπε, {λε Ῥτεροβίίοη ἐν 
πηιδί Ῥο 5αρρ]ῖεά ση φιλότητι. 

168. τὰς δὲ. Ῥοῖ]. θύρας. ΤΗϊ8 ἵ5 ἴε 
τοαᾶϊηπςσ ὙνλΙοἩ Ἠεγπο Ῥτοροδες, απά Ιέ 18 
ςαποοπεᾶά ὮΥ οπε ΜΑ. ΤΠε εἀϊᾶοπ5 απά 
ΜΡΕΒ. νηθ]ι 5 εχοερίοηπ ΥατΥ Ῥείνεοῃ 
τὀνδ’, τήν δ’, απᾶ τάδ.. 

171. λίπ᾽ ἐλαίφ. Ῥεε οἩ ΤΠ. Κ. ὅ77. 
179. ἐδανῷ. ΕΙ {ο ὂε εαίεπ; Ἱ. 6. 5ιεεί 

οἳ).  Ἠεβγομ. ἐδανά' ἐδώδιμα, βρώσιμα. 
ΤΠΙ8 866ΠΙ5 {ο Ῥα ἴ1ε έγαο Ἱπροτέ οἱ {λε 

πνογά; απᾶ 16 εΠοα]ά ασοοτάΙπρ]γ Ῥε πιατκεά 
πνἩ ἔπε 8ο[ὲ Ῥτεαίμίηςσ. ἈὈεο ἨΒ]οπηβε]ά”5 
1988. οπ δοῃ. Ασαπ. 1979. Ἔλιε νετρ 
θυόω βἰσηίβες, {ο εππέ /γαφγταποε; Ἠπεπςθ 
θυώματα. Ῥεγβπιεξ, ἵπ Ἡοτοά. ΤΠ. 86. 

178. ἀμβρόσιον ἑανόν. Ὀ6ε οἳ Ἡ. Ἐ. 
906. Ίπ ιο {ο]ονήπς περ ἨΗοππε; Ἠαβ 
βΐνει 18 ο ἀεβετίρβοη οἱ {επιδ]ο ἆτεδς 1π 
{μα Ἠετοῖς απο. 

179. ἔξυσ ἀσκήσασα. 1ο γετο ξύειν 
Αἰσπίῇβοβ ΡγοΡετΙγ, {ο γίαπε, ος ρο[ϊδ]ι; 5 ἵπ 
0. Χ. 456. Ἠεποε, σεπετα]]γ, {ο αἄογῃ. 

180. ἐνετῇσι. Οι ος οἶαςμδ. 3ε]ο]. 
περύναις, ἀπὸ τοῦ ἐνίεσθαι τοῖς ἱματίοις, 
ὅ ἐστιν ἐμπορποῦσθαι. 

189. ἕρματα. Ταγ-γῖπφν. Φολοῖ. νῦν - 
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Τρίγληνα, µορόεντα' χάρις ὃ ἀπελάμπετο πολλή. 
Κρηδέμνῳ ὃ ἐφύπερθε καλύψατο δῖα θεάων, 
Καλῷ, νηγατέφ' λευκὸν ὃ ἦν, ἠέλιος ὥς. 15656 

Ποσσὶ ὃ ὑπὸ λιπαροῖσιν ἐδήσατο καλὰ πέδιλα. 
3 ον 3 δὴ / Ν ΑΔ. θ/ ” Αὐτὰρ ἐπειδὴ πάντα περὶ χροϊ θήκατο κόσμον, 

Ῥη ῥ ἴμεν ἐκ θαλάμοιο" καλεσσαμένη ὃ ᾿Αφροδίτην 
Τῶν ἄλλων ἀπάνευθε θεῶν, πρὸς μῦθον ἔειπεν' 

5 ς / Η ῥά νύ µοί τι πίθοιο, φίλον τέκος, ὅ ττι κεν εἴπω; 190 
Ἠέ ὰ / η , θ - 

εκεν αρνΊιισαιο; κοτεσσαµενη τογε υμωῳ, 

Οὔνεκ) ἐγὼ Δανασῖσι, σὺ δὲ Τρώεσσιν ἀρήγεις; 

Τὴν ὃ ἡμείβετ᾽ ἔπειτα Διὸς θυγάτηρ ᾽Αϕροδίτη: 
ρη, πρέσββα θεὰ, θύγατερ µεγάλοιο Κρόνοιο, 
Αὔδα ὅ τι φρονέεις' τελέσαι δέ µε θυμὸς ἄνωγεν, 1956 

Εἰ δύναμαι τελέσαι γε, καὶ εἰ τετελεσμένον ἐστί. 
Τὴν δὲ δολοφρονέουσα προσηύδα πότνια Ἡρη' 

Δὸς νῦν µοι φιλότητα καὶ ἵμερον, ᾧ τε σὺ πάντας 
Δαμνᾷ ἀθανάτους ἠδὲ θνητοὺς ἀνθρώπους' 

Εἷμι γὰρ ὀψομένη πολυφόρβου πείρατα γαίης, 200 

᾿Ωκεανόν τε θεῶν γένεσιν, καὶ μητέρα Τηθὺν, 

Οἵ μ ἐν σφοῖσι δόµοισιν ἐὺ τρέφον ἠδ ἀτίταλλον, 

Δεξάμενοι ᾿Ρείης, ὅτε τε Κρόνον εὐρυόπα Ζεὺς 

Γαίης νέρθε καθεῖσε καὶ ἀτρυγέτοιο θαλάσσης 
π / 

Τοὺς εἶμ᾽ ὀψομένη, καί σφ᾿ ἄκριτα νείκεα λύσω" 2050 

ὪἨδη γὰρ δηρὸν χρόνον ἀλλήλων ἀπέχονται 

ἐνώτια. Τῆα8ί {]οςο ογπαπιθηίς ΊΥΟΓΘ ΘΑΤΊΙΥ 
Ιπίτοάισεᾶἆ, 5εε (εῃ. χχῖν. 22. Τμο ερί- 
{πεί τρίγληνα, χοπ γλήνη, ΠΔΥ Ὦο τεπ- 
ἀενεὰ εαξ τοὐ(]ι ἐ]ιγεο ϱγεοῖοµα 5ἱΟπΕ8, Ῥτοβαβ]γ 
αφαίεε, νυηῖο] Ἠανε Ῥεεπ {λοασιέ {ο Ῥεατ 
8οππς τεδεπιβ]απορ {ο {16 ραρὶῖ οἳ ἴο ενα. 
Ῥεε οἳ Ἡ. Θ. 164. 

184. κρηδἐμνῳ. Ὀεε οἩ Τ. Π. 100. Χ. 
409. 

196. τετελεσμένον. Ἠειδίπσεν οἩ (ἷς, 
ΟΗ1α, 1. 17. 9. Ααγρε αἱ αριῶ «γαοσος, εἴ 
αριᾶ Γαϊϊπο», Ραγιοζρία Ὁετόογαι ᾖαβεῖῬο- 
πι Γασιζίαϊς ἰφπίβοαίίοπεπι Πιαεπύ, αἱ οἴπι 
φιισίπεπέ αζ]εοίϊνογιπι Παπογαπι ἵπ Ἠ1]18 
ετειπέζηη. Ἠεδγεμ. τετελεσμένον οὐ τὸ 
ἤδη τελεσθέν φῆσιν Ὅμηρος, αλλὰ τὸ 
τελεσθῆναι πεφυκὸς καὶ δυνάµενον. Ἰ. 
Σ. 42]. Ο. Ε. 90. Οἷο. Βρίς5ι. ὨΏϊνεις. ΤΙ. 
9. ἢΕγίπιπι Μἰδὶ, ιἱ ἄεθεο, φγαἰιῖογ σίογφιε 
οι ῥταφεπέϊ, ἴαπα δρεγαία, 1. 6. 5Ρεταπάα, 
5έα βρεταΡΏῖ, ίμα ἀἰφπίαίο. Ῥα]]. Β. 1. 91. 
«επις ιοπιίπωπι πιοὐέ[ε, ἐπ]αιώπ, πεφιιο Όεπο- 
Ποῖο, πεφιια πιει οοετοϊξατη. 

201. Ὠκεανόν τε θεῶν γένεσιν, κ.τ.λ. 
Ίπ (ΙΒ Ῥαββηρο Ἠοππευ Ἠαςβ πιεποπεᾶ 
5ενετα] πιγίΠμο]ορῖσα] Ῥοϊηίς, π]ε]ι ατα ποῦ 
{οαπᾶ εἰθενμετθ. 16 56επς ἐ]ιαί ζ απο, έλα 

ἀαασπίεν οἱ βαίπτη απᾶ Έμεα, α{ίεγ {ο 
ἀείμτοπεπιεπί οἱ ευ {αίμεν, ἵναβ τοσεῖγεᾶ 
ΙΠ{ο {πο Ρα]αςσο οἱ Όσεαπ5 απά Τοαί]ιγε, απά 
ἔποτο εἀισαίεά. με Ἠεγα α]]αάες αἶβο έο 
8οπ1θ ἀἹδραίεο νο Παά ατῖδεηπ Ῥοαΐνγεσῃ 
Ἠεν ρααγάίαπ ἀεῖίῖος, ννΏῖε]Ὦ 51ο ργοίεπά5 α 
ψ/ΙβΏ {ο τεσοποῖ]ε, ἵπ οτάεσ {ο οὐίέαϊπ {ια 
εεδία5 οἱ Ψεπαςδ. Τὲ αΡρρεατς {ατί]ου, ἐλαῦ 
Έ1θςο ἀῑνιπ]ῖοδ αὖε τεργοβεπίεᾶά α5 ἴμα 
Ῥαγεπί5 οἳ {πο ροᾷ5, απά τεδῖάαϊπςσ αἲ ἴ]ο 
εχίγεπη] ες οἱ ἐἶα θαγέ]: α ποίίοι ννμῖσ]ι 
ΡτοβαβΙγ απο5δε Ίγοπν πο οἴτοιπηδίαπος, 
Όιαί ἴο Ο08ΗΠ ΕΠΟΟΠΙΡΩΞΒ6Ρ ο εατί]ῃ σνίἩ 
196 Ὕνανε5. Ἠεηπςεαθ, ἴοο, ἴἶιε ορίπίοη οξ 
Τπα]ε5, λαέ πποϊδέαγα 5 α ταᾶῖσα] ρτῖη- 
αἴρίε, νη]λοαέ νυ]μ]οῖ. ποίΠῖπσ οππ Ῥο Ργο- 
ἀασεᾶ ο) οχἰςί. Θεο Ῥ]αίανομ. ἄε Τ]]ος. 
1. ὃ. Ίπ περατᾷ {ο λε οοπβίγαςίΙοη, {θ 
ΠΟΠ γένεσιν ἵδ Ῥραί {0; γεννήτορα. 35ο 
αραΐη 1η ν. 246. ΤΠΙ5 Ιπίεγο]αηρο οἱ 5ας- 
5ἰαπίϊνος Γγεπεπ{]γ {α]κες ρ]αςς 1η 03568 
ΝΠεΥΘ α ϱεπεγα] 1ά6ε, 15 επΙρ]ογεᾶ {ο τερτο- 
5επέ α ἀεβη]ίο Ῥεγδοῃ οὐ {μίπς, {ο νν]]εἶι 
ιο ἴάει Τε[θγ. Ἐχαπηπρ]ες οἱ α αἰπιί]αν 
παίιτο ση] Ῥο ουπά Ιπ {Πο ποίθ οη ΒΟΡΗ., 
ατα. Τ. 8δ. Ῥεπί. 6, Ρ. 193. 6ρ 4ἱβο οἩἨ 
Π. 7. 9. 
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» -- ν ωφ. } ν ΄ ” - 

Εὐνῆς καὶ φιλότητος, ἐπεὶ χόλος ἔμπεσε θυµῳ. 
.) - -- 

Εἰ κείνω Υ’, ἐπέεσσι παραιπεπιθοῦσα φίλον κῆρ, 
Εἰς εὐνὴν ἀνέσαιμι ὁμωθῆναι φιλότητι, 
Αἰεί κέ σφι φίλη τε καὶ αἰδοίη καλεοίµην. 210 

Τὴν ὃ) αὗτε προσέειπε φιλομμειδὴς ᾿Αφροδίτη' 
) ”/ . ὐδὲ ”” 9 ” ) , θ Ξ 

Οὐκ ἔστ᾽, οὐδὲ ἔοικε, τεὸν ἔπος ἀρνήσασθαι 

Ζηνὸς γὰρ τοῦ ἀρίστου ἐν ἀγκοίνῃσιν ἰαύεις. 
- Φ 9 ϐ ἐλύ Ν ο ον. 
Η, καὶ ἀπὸ στήθεσφιν ἐλύσατο κεστὸν ἱμάντα, 

Ποικίλον’ ἔνθα δέ οἱ θελκτήρια πάντα τέτυκτο. 
” 
Ενθ’ ἔνι μὲν φιλότης, ἐν ὃ ἵμερος, ἐν ὃ ὀαριστὺς 

, ϱ .- ’ / ΄ 
Πάρφασις, ἥ τ ἔκλεψε νόον πύκα περ φρονεόντων. 

αωρτ ερ ἰς 3 π ” .3 λες ημὸ 5 Τόν ῥά οἱ ἔμβαλε χερσὶν, ἔπος τ᾽ ἔφατ', ἔκ τ᾿ ὀνόμαζε 
Τη νυν, τοῦτον ἱμάντα τεῷ ἐγκάτθεο κόλπῳ, 

τ Ποικίλον, ᾧ ἔνι πάντα τετεύχαται οὐδέ σέ φηµι 220 
ᾧ - - 

Απρηκτόν γε νέεσθαι, ὅ τι φρεσὶ σῇσι μενοινᾷς. 
ὰἩ - 

Ὃς φάτο' µείδησε δὲ βοῶπις πότνια Ἡρη, 
ορ η.) ς - 2 / / 

Μειδήσασα ὃ ἔπειτα ἑῳ ἐγκάτθετο κόλπῳ. 

"Ἡ μὲν ἔβη πρὸς δῶμα Διὸς θυγάτηρ ᾿Αϕροδίτη' 

Ἵρη ὃ᾽ ἀϊἴξασα λίπε ῥίον Οὐλύμποιο, 2256 

Πιερίην δ᾽ ἐπιβᾶσα, καὶ Ἡμαθίην ἐρατεινὴν, 

Σεύατ᾽ ἐφ᾽ ἱπποπόλων Θρηκῶν ὄρεα νιφόεντα, 

᾿Ακροτάτας κορυφάς' οὐδὲ χθόνα µάρπτε ποδοῖϊν. 

Εξ ᾽Αθόω ὃ᾽ ἐπὶ πόντον ἐ[ήσετο κυµαίνοντα, 
-- 1] 

Λῆμνον ὃ) εἰσαφίκανε, πόλιν θείοιο Θόαντος. 250 
/’ »ὸ 6 

Ενθ) Ὕπνῳ ξύμβλητο, κασιγνήτῳ Θανάτοιο, 
2/ «3 - 

Εν τ᾿ ἄρα οἱ φῦ χειρὶ, ἔπος τ᾽ ἔφατ᾽, ἔκ τ’ ὀνόμαζεν' 
ο ” , - ῃ 3. ; 
Ύπνε, ἄναξ παντων τε θεῶν παντων τ ἀνθρώπων, 

7 ] - ή - 

Εἰ μὲν δή ποτ ἐμεῦ ἔπος ἔκλυες, ἠὃ ἔτι καὶ νῦν 
Ν 

Πείθευ" ἐγὼ δέ κέ τοι ἰδέω χάριν ἤματα πάντα. 2956 
’ ΄ 

Κοίμησόν µοι Ζηνὸς ὑπ ὀφρύσιν ὅσσε φαεινὼ 
. α) ο] 

Αὐτίκ ἐπεί κεν ἐγὼ παραλέξομαι ἐν φιλότητι. 

Δῶρα δέ τοι δώσω, καλὺν θρόνον, ἄφθιτον αἰεὶ, 
/ ο .. 

Χρύσεον' "Ἠφαιστος δέ κ᾿ ἐμὸς πάϊς ἀμφιγυήεις 
/ 3 

Τεύξει ἀσκήσας. ὑπὸ δὲ 

214. κεστὸν ἱμάντα. Τις επιογοἰᾶεγεᾶ 
αἰγαῖε οτ οεδία» οἳ Υεπις τνας ἀῑῄοτοπέ {Τοπ 
Ώιο Πῆπσεά Ζο0Π8, πιοπβοπεᾶ ἵπ ν. 18Ι, 
ΙΕ Ίνας Ἱνοση εχκἑοτηαΙΙγ. Τ1ο νῖγίαεβ 
απᾶ πιασῖο Ῥτορεγίϊες γνμῖοἩ 16 ροββοςςοά 
ν/εγε οοποεα]εᾶ; απά 16 ννας ἨΙά νη]]ῃ {]ιο 
ἀγεδθ, Ῥεπεαί]ι {πο Ῥοβοπι οξ ἔμο ποᾶἆςςν. 
Τί βΠοπ]ά Ῥε οΏβεγγεά αἱςο, ἐ]ιαί κεστὸς ἵ8 
ποῦ Απ αρρε]α νε, Ῥαέ απ ερῖέμεί, κἰσπέγ- 
ἵπθ αμ Λποίις; 1.6. οπιὐγοϊᾶεγεΙ. 9θθ ΟΠ. 

. 2. 94. 

-- Ν ϱ/ 
θρῆνυν ποσὶν Ίσει, 240 

916. ὁαριστὺς πάρφασις. Ῥομο]. ὁμιλία 
παραινετικήἠ. ΤΠι8β πάρφασις νἩ] Ἠαγε 
ἔλιο ἔοτοε οἳ απ αἀ]εσίνο. Οοπιρατε ΤΠ. 1. 
665. Ὁ. ὅδ. 

919. τῆ. Ῥεθ οἨ ΤΙ. Α. 591. 
991. Ὕπνῳ, κασιγνήτῳ Θανάτοιο. ἩἨε- 

βἷοά. Τμεορ. 768. "Ἔνθα δὲ Νυκτὸς παῖδες 
ἐρεμνῆς οἰκί ἔχουσιν, Ύπνος καὶ Θάνα- 
τος, δεινοὶ θεοί. Ὑϊπς. Απ. ΥΙ. 978. (οη- 
βαπσιίπειθ Ιιαἱ Φορογ. Ῥεε οἨ ΠΠ. Λ. 241. 
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Τῳ κεν ἐπισχοίης λιπαροὺς πόδας εἰλαπινάζων. 

Τὴν ὃ ἀπαμειβόμενος προσεφώνεε νήδυµος Ὕπνος" 

ρη, πρέσβα θεὰ, θύγατερ µεγάλοιο Κρόνοιο, 
”Αλλον μέν κεν ἔγωγε θεῶν αἰειγενετάων 
{ - /  Ἀ - ε/ θ 
Ρεῖα κατευγ]]σαιμιω και αν ποταµοιο ρεευρα 2456 

᾿Ωκεανοῦ, ὕσπερ Ὑγένεσις πάντεσσι τέτυκται' 
Ζηνὸς ὃ οὐκ ἂν ἔγωγε Κρονίονος ἆσσόν ἱκοίμην η 3 

Οὐδὲ κατευνήσαιµ’, ὅτε μὴ αὐτός γε κελεύοι. 

"Ἠδη γάρ µε καὶ ἄλλοτε ᾗ ἐπίνυσσεν ἐφετμῆῇ, 
7 - ο - ς / μ εν 
Ηματι τῳ, ὅτε κεινος ὑπέρθυμος Διος υἱὸς 250 

ὌἜπλεεν Ἰλιόθεν, Τρώων πόλιν ἐξαλαπάξας. 

΄Ἠτοι ἐγὼ μὲν ἔλεξα Διὸς νόον αἰγιόχοιο 
Νήδυμος ἀμφιχυθείς' σὺ δέ οἱ κακὰ µήσαο θυµῳ, 
” ο ας , ο ψ μις ” 2. 
Όρσασ) ἀργαλέων ἀνέμων ἐπὶ πόντον ἀήτας, 
σ η η] - .) 

Καΐ µιν ἔπειτα Κόωνὸ εὖ ναιοµένην ἀπένεικας, 2056 

Νόσφι φίλων πάντων’ ὃ ὃ ἐπεγρόμενος χαλέπαινε, 
ς / Ν - 9 ο. ., ’ 

Ριπτάζων κατὰ δῶμα θεοὺς, ἐμὲ ὃ' ἔξοχα πάντων 
7ή Ιό 4 } 2/9. 2 α) θέ 5 λ ρ 

ήτει, καί κέ μ’ ἄΐστον ἀπ᾿ αἰθέρος ἔμβαλε πόντῳ, 
Εἰ μὴ Νὺξ δµήτειρα θεῶν ἐσάωσε καὶ ἀνδρῶν, 

Ν ε- ώ / .- 9 3 / ’ / ΄ 
Την ἱκόμην φεύγων' ὃ ὁ ἐπαύσατο, χωόμενός περ 260 
ο - 

Αζετο γὰρ. μὴ Νυκτὶ θοῇ ἀποθύμια ἔρδοι. 
- - - λ κο ) ΄ ”/ / 

Νῦν αὖ τοῦτό μ ἄνωγας ἀμήχανον ἄλλο τελέσσαι. 
- -- [4 

Τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπε [βοῶπις πότνια Ηρη" 
Ὕ ’ δὲ εν - ΔΝ 9 - εν 

πνε. τιη οεσυ ταυτα μετα φρεσι σῃσι µενοινας 3 

Ἡ φὴς, ὣς Τρώεσσιν ἀρηγέμεν εὐρυόπα Ζῆν,, 
Ὡς Ἡρακλῆος πέρι χώσατο, παιδὸς ἑοῖο; 

᾽Αλλ’ Ἰθ’, ἐγὼ δέ κέτοι Χαρίτων μίαν ὁπλοτεράων 
-. / 

Δώσω ὀπυιέμεναι, καὶ σὴν κεκλῆσθαι ἄκοιτιν, 

Πασιθέην, ἧς αἰὲν ἐέλδεαι ἤματα πάντα. 

ὋὪς φάτο' χήρατο ὃ Ὕπνος, ἀμειβόμενος δὲ προσηύδα’ 
”’ - ”/ 1» Ν  ὄν) 
Άγρει νῦν µοι ὄμοσσον ἀάατον Ἀτυγὸος ὕόωρ, 

945. ῥέεθρα Ὠκεανοῦ. Τ]αί 15, Οσεαπιβ 
πβεί/. 

250. ἤματι τῷ, κ.τ.λ. Οἱ ες {αβ]α, 
5εε Αγο]ϊοά. ΕΙΡ]. ΤΠ. Ἰ. 1. απᾶὰ Ἠεγπε 
Ὅπ ἴοο.. Οοπιρατε αἱδο ΤΠ]. Β. 640. 5αα. 0.15. 
5ᾳᾳ. ΡΙπά. Νεπι. ΓΥ. 40. 

959. ἔλεξα. Ἐπξίαί]λ, ἐκοίμησα. Ἠεγποα 
Ία5 τοςίογοᾶ 5 τεαᾶἶπς [τοσα Εαδία(μίας, 
Ἡροηπ ροοᾷ ΜΡΒ. απί]ονΙγ. Ὀεο οἩ ΠΠ. Β. 
515. Το να]σαχ τεαάϊπρ ἶ5 ἔθελξα. 

255. ἀμφιχυθείς. Ῥεο οἩ ΤΙ. Β. 19. 
258. ἄϊστον. Ὁπλπουπ, ἐποϊφιδίες ιοί 

α Ργῖο. απᾶ εἴδω. Ἠεποο, ἀεβίγογεᾶ. Ἠεπεα 
Ώμα νετρ ἀϊστοῦν, 04. Κ. 259. 

261. μὴ Νυκτὶ θοῇ κ.τ.λ. ΝΙρΠί απᾶ 
0Ἠᾳ05 αγε τερτεδεπἰεά 1π {πο ἄτεοῖαη ἴ]ε- 

271 

ΟΙοΡΥ, α5 αχϊςείπσ Ῥε[οτο αἩ] ἐήπας, απᾶ, 
{πογείοτε, Ποποιταβ]ε {γοπα μεῖτ απ Ιίγ 
απᾶ Ῥοναγ. Ἠεποο ΜΠΗίοπ: Γάεεί ΝἱφΗ 
απᾶ 6Ἴιαοβ, αποεβίογ οἱ παίγε. 

267. ἐγὼ δέ κέτοι Χαρίτων κ.τ.λ. 116. 
«Έπ. Ι. Ἴδ. πέ πιά δὶς δερίεπι ργαωκίαπίὺ 
οογρογε Ὑηπρ]ια: Θπαγιήη, φις Γογπια ρι- 
ολεγγύπα, Ώεϊορείαπι (οππιβίο ᾖιπφαπι εία- 
θἱ11, γοργίάπιφιε ἀἴσαδο: Οπιπε ιὲ {εσιι 
πιεγἰέΐς ῷγο ἰα[ῖθης αππος ΓΕαϊφαί, εἰ Ῥι]οίγα 
}αοϊαί {6 ρτοῖε Ραγοπίεπι. 

268. κεκλῆσθαι. Όθο οἩ 1]. Β. 260. 
271. ἀάατον. Γποϊοιαῦίε; Ἱ. 6. 45 Ἠεγπα 

ΟΏΒΕΥΥΕΒ, (παπι ποΊιο ῥεγ]ιγῖο οἰοίαγε πιο 
αικί. Ἰπίρηί, ἵπ Ἠ]5 Ῥτο]οσοπιεπα, ἐπ]π]ς5 
Όναί χε νγοτὰ 15 Ρτορετ]γ ἀάαστος, Ίχοπα α 
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Χειρὶ δὲ τῇ ἑτέρῃ μὲν ἕλε χθόνα πουλυ[βότειραν, 
Τῃ ὃ) ἑτέρῃ ἅλα µαρμαρέην, ἵνα νῶϊν ἅπαντες 
Μάρτυροι ὧσ᾽ οἱ ἔνερθε θεοὶ, Κρόνον ἀμφὶς ἐόντες" 

Ἡ μὲν ἐμοὶ δώσειν Χαρίτων µίαν ὁπλοτεράων, ο75 

Πασιθέην. ἧς τ᾽ αὐτὸς ἐέλδομαι ἤματα πάντα. 

ὋὩς ἔφατ” οὐδ ἀπίθησε θεὰ λευκώλενος ρη, 
/ 1] ς γα. Ν  » ’ ο 

Ώμνυε ὃ, ὡς ἐκέλευε, θεοὺς ὃ᾽ ὀνόμῃνεν ἅπαντας 

Τοὺς ὑποταρταρίους, οἳ Τιτῆνες καλέονται. 
ΑΝ Ε) εν αγ / / / Ν ϱ/ 

Αυταρ ἐπεί ϱ ὀμοσέν τε, τελεύτησέν τε τὸν ὀρκον, 250 

Τὼ βήτην, Λήμνου τε καὶ Ἴμβρου ἄστυ λιπόντε, 
᾿Ἠέρα ἑσσαμέ υί ή έλευθ ( µένω, ρἶμφα πρῄησσοντε κέλευὔον. 

Ἴδην ὃ᾽ ἱκέσθην πολυπίδακα, µητέρα θηρῶν, 

Λεκτὸν, ὅθι πρῶτον λιπέτην ἅλα' τὼ ὃ ἐπὶ χέρσου 
Ῥήτην' ἀκροτάτη δὲ ποδῶν ὕπο σείετο ὕλη. 995 
” εί.” 

Ενθ) Ὕπνος μὲν ἔμεινε, πάρος Διὸς ὅσσε ἰδέσθαι, 
ϱ) Ν ’ ” 

Εἰς ἐλάτην ἀνα[λὰς περιµήκετον, ἣ τότ᾽ ἐν 1δῃ 
’ - .. ο ση, Σο 

Μακροτάτη πεφυυῖα δι Πέρος αἰθέρ ἵκανεν. 
” . -- »Σ 3” / 1λ ’ 
Ενθ στ ὄζοισι πεπυκασµενος ειλατινοισιν» 

Ὄρνιθι λιγυρῇ ἐναλίγκιος, ἥν τ ἐν ὄρεσσι 990 
Χαλκίδα κικλήσκουσι θεοὶ, ἄνδρες δὲ κύμινδιν. 

Ὕρη δὲ κραιπνῶς προσε[ήσετο Γάργαρον ἄκρον 
Ἴδης ὑψηλῆς' ἴδε δὲ νεφεληγερέτα Ζεύς. 

Ὡς ὃ ἴδεν, ὥς µιν ἔρος πυκινὰς φρένας ἀμφεκάλυψεν, 

Ργῖο. απᾶ ἀάζω, Ἰαᾶος απᾶ ἴπετε 866Π15 {ο 
Ῥο σοοᾶᾷ τεβδοπ {ον {Πε βαρροβῖέοπ. ΤΠε 
ν;οτὰ ἁάατος Ο66ΠΥ5 ἵπ απ αοΐϊνε 5εΠ58, 
απά νη(Ἡ ελα Ρρεπα]έίπια 5Ἠοτγέ, ἵπ Ο.Φ. 91. 
Χ. 6. εε ΜΤαΙΡΥ οη ΜΤοτε]]”5 Τμεχ. Ῥτος. 
ἴπ που. Βπαίππαπη ππάετείαπᾶς ἵῃπ αἰ] πε 
{ντεε Ῥαδβασος, ἐἶιαί απ]ῖο]ι οι(]ά πιο ἴο ὂε 
τἰο]αίεα ον ἀεερίεεα. ἜΤ]ο στεαί οπ{Ἡ οἳ ἴπο 
δοᾱς, ὮΥ πε τῖνεγ ΒίΥΣ., ν/α5 πιοςδύ 5αογεᾶ 
απᾶ Ἱην]ο]αβ]ε: απᾶ {πε οοΏ5εαπεπσς οἳ 
Ρεγ]ατγ ας {με ργϊναΏοη οἳ ἐπειν ἁῑνΙπΙίγ 
{ου α Τεγπι Ῥτορβογίοηπαίέε {ο {ἔπε οΏεησθ. 
Ὑπσ. {π. ΧΙΙ. 816. 4ά]ιγο κἴησιῖὶ σαριέ 
ὑπρίασαβί[ε ]οπέΐς; πα ςιρεγεξίο ερεγίβ 
σπα τε ία Πἱοῖε. 0οπαρατε Ἡ. Ο. 97. Υπτ5. 
«ἘἨπ. ΙΧ. 104. Ἔπε αοί οἱ {οπσμῖησ {πε 
εαν απᾶ ἔπε 5θα παβ α 5οΊεπιῃ {οσπι, 
πνμ]σ]ι αεσοπαραπ]εά {πο (α]ῖπς οἳ ἴἶπο οα{Ἡ, 
απᾶ Ιπεπιαίεά ἐπαί {Πο σοᾷ5 Ῥεπεαίῃ έπεπι 
ψ/εγε ἨΙίπθξςςες ασαϊηςί {πεπι, ἵπ οα5ο οἱ 1{5 
νιο]αΒοῃ. Όοπιρατε 0Ο. Ε. 186. Ηεριοά. 
ΤΠεος. 400. 

284. Λεκτόν. Το μεσω. θε οἩ Ἱ. 
Θ. 48δ. ο αβονο, ν. 228.--ΟΕ ἐῑα ποπ 
χέρσος, 58ε Ἰμεχκ. Ῥεπέ. ἄτ. ἵπ νοςθ, 

286. πάρος Διὸς ὅσσε ἰδέσθαι. «4πίε- 
οπαπι ἵπ οοπδρεσέιήπ οΓοτίε νεπἰγεί. ἨΕΥΝΕ. 

290. ὄρνιθι λιγυρῇ ἐναλίγκιοςο. Πρ. 

Απ. ΧΤΙ. 862. Ας ἵπ ραγτῷ φιδίίο οοἷ- 
ἰεοία Πσαγαπι. Όοπιρατε Ἡ. Ἡ. 69. Ἠεγπε 
οΏδεγνες, αἴέετ έλα Ῥοπο]αςέ, ]λαί 5οπιπαβ 
ἀιᾶ ποῖ ἐγαπδίοσηι Πϊπηδε]{ Ιπίο απ ον]; Ῥαέ 
ἐλαξ έλε εἴπῆ]ε οοηδῖςί5 1πΠ {μα τποάε οἱ Εῖ5 
Ῥετοβῖπσ προπ {8 ΐπεε, κατὰ τὴν καθέ- 
ὅραν, ση] Ἠῖ5 Ἠοπᾶ οοποεα]εᾶ Ῥε]μίπα πε 
Ίεανες. ᾿Τμί5 5εοεπις {ο Ῥε ἀοαρί{α]. 

99]. κύμινδιν. Απ οι. Ὢθ6ε Ῥεπο]. οἨ 
Ατὶςί. Αν. 262. Αοσοτᾶῖης {ο ΡΗΠΥ, Ἠου- 
εγεν, Ν. Η. Χ. 8. Ὑοσυτπις αοοἰρίίενγ ΟΥ- 
τη]πάῖ5 τοσαίαγ, χαγας ἵπ αγ[οῖ, ἴπίεγαῖι 
ΠΙΙΠΊΙ8 6ΕΥΠΕΠΕ : δεἰ[πι ἱπέεγπεοίπαπι σεγὶέ ση 
αφιῖ]α, οο]ιαγεπίεφε 5αγρε Ίτελεπάιπέων. 
ΟΕ Πιε ἀϊβεγεποε Ῥείνεεπ {πε Ἰαησιασε ος 
δοᾷ5 απᾶ ππεῃ, 5ε8 ΟΠ ΠΠ. Α.. 409. 1ὲ μοι] 
86επι ἐ]ιαέ κύμινδις ννα8 λε ΟΟΠΗΠΙΟΠ ΠάΠΙΘ 
οἳ έλα Ῥῖτὰ απιοΠσ {με Τοπῖαης, απᾶ χαλ- 
κὶς, 3 ΤΠΟΓΕ αποϊεπίέ αρρε]]αίίοη, απ τποσα 
Ροείΐϊσα]. Ατπὶςιοῦ. Ηἰ5ι. Απῖπι. ΙΧ. 12. ἡ 
Χαλκὶς ὀλιγάκις μὲν φαίνεται" οἰκεῖ γὰρ 
ὄρη: κύμινδιν δὲ καλοῦσιν Ίωνες αὐτήν. 

994. ἔρος. Τ]ὴ5 τεαάῖηςσ 15 Ῥτοβεσ]γ 
τερίοτεᾶ {τοπα {πε Ῥο]μο]λαςές 45 ἵπ ν. 915. 
Θεε οἩ Π. Α. 469. Ὑπ]πο ἔρως. Ἔμε ρατ- 
Πσ]ε ὡς, Ὑπει ἀοαρ]εά, α5 ἴπ {Πῖ5 Ῥαξδξασε, 
βἰση]ῇες, αξ 500π αξ. Τ]μας ασαΐπ, ἵπ Ἡ. Τ. 
10.Ύ. 424. ΊΤπεοοστ. ΙάΥΙ. Π. 8. ΤΙ. 42. 
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- ; 
Οἷον ὅτε πρώτιστον ἐμισγέσθην φιλότητι, 
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205 

Εἰς εὐνὴν φοιτῶντε, φίλους λήθοντε τοκῇας. 
-- - ώ .) 1] .) 

Στῆ ὃ᾽ αὐτῆς προπάροιθεν, ἔπος τ ἔφατ᾽, ἔἕκτ ὀνόμαζεν' 
Μ - - ) ο ὐλ / 49 εἰς - 

ρη, πῆ μεμαυῖα κατ Ουλύμπου τόὸ ἱκάνεις; 
ο 1] . ’ κ ον ο οἱ ιδ.) /΄ 

Ίπποι ὃ οὐ παρέασι καὶ ἅρματα, των κ ἐπιβαίης. 

Τὸν δὲ δολοφρονέουσα προσηύδα πότνια Ηρη' 300 

ἜὌἜρχομαι ὀψομένη πολυφόρῄβου πείρατα γαίης, 

Ὠκεανόν τε θεῶν γένεσιν. καὶ μητέρα Τηθὺν, 

Οἵ μ ἐν σφοῖσι δόµοισιν ἐν τρέφον ἠὸ ἀτίταλλον. 
Τοὺς εἶμ᾽ ὀψομένη, καί σφ ἄκριτα νείκεα λύσω. 
Ἠδη γὰρ δηρὺν χρόνον ἀλλήλων ἀπέχονται 905 

Εὐνῆς καὶ φιλότητος" ἐπεὶ χόλος ἔμπεσε θυµφῳ. 
σα ω 2 

Ίπποι ὃ ἐν πρυμνωρείῃ πολυπίδακος Ίδης 
« - Ὁὓ 6/ . ”’ πλ / ϐ α΄ 

Ἑσταᾶσ', οἵ μ’ οἴσουσιν ἐπὶ τραφερήν τε καὶ ὑγρήν. 

Νῦν δέ σευ εἴἵκενα δεῦρο κατ Οὐλύμπου τόὸ ἱκάνω, 
Μ / ’ / λι ’ / - 

η πως µοι µετεπειτα χο ὠσεαιυ αικε σιωπῃ 310 

Οἴχωμαι πρὸς δῶμα [βαθυῤῥόου Ὠκεανοῖο. 

Τὴν ὃ) ἀπαμειβόμενος προσέφη νεφεληγερέτα Ζεύς' 

ρη, κεῖσε μέν ἐστι καὶ ὕστερον ὁρμηθῆναι' 
Νάϊ ὃ’, ἄγ᾽, ἐν φιλότητι τραπείοµεν εὐνηθέντε. 
Οὐ γάρ πώὠποτέ μ ὧδε θεας ἔρος, οὐδὲ γυναικὸς, 815 
Θ Ν θεια 0 θ ο ἐδά 
υμον ενι στΊ]σεσσι περιπροχυ εις ε αμασσεν» 

0ὐδ) ὁπότ᾽ ἠρασάμην Ἰξιονίης ἀλόχοιον 

“Ἡ τέκε Πειρίθοον, θεόφι µήστωρ᾽ ἀτάλαντον' 
Οὐδ ὅτε περ Δανάης καλλισφύρου ᾿Ακρισιώνης; 
ΝΑ -- ᾧ 2 - 

"Ἡ τέκε Περσῇῆα, πάντων ἀριδείκετον ἀνδρῶν' 320 

Οὐδ' ὅτε Φοίνικος κούρης τηλεκλειτοῖο, 
9 « 
Η τέκε µοι Μίνω τε καὶ ἀντίθεον Ῥαδάμανθυν" 
Οὐδ' ὅτε περ Σεμµέλης, οὐδ' ᾽Αλκμήνης ἐνὶ Θήβῃ, 

“Ἡ ῥ Ἡρακλῆα κρατερόφρονα γείνατο παῖδα' 
"Ἡ δὲ Διώνυσον Σεμέλη τέκε, χάρµα [ὐροτοῖσιν' 9250 

Οὐδ' ὅτε Δήμητρος, καλλιπλοκάµοιο ἀνάσσης' 

Ίπ ἴ]ιο 8Β4Π16 ΠΙΑΠΠΟΣ {Πο Της 18ο ηὔ. 
πρ. Ἐε]οςσ. ΥΠ11. 41. Οἱ οἰαῖ, αἱ ϱεγῖῦ, 
Ῥεο ἩἨοορενεεπ ἄε Ῥαγϊοηϊς, Ρ. 516. 

995. οἷον ὅτε πρώτιστον κ.τ.λ. 989 
Ἠογπε ον ΑΡο]]οά. 1. 8. 1. απά Ἐχκοισς. ]. 
οἩ Ἰ1πσ. Έτ. ΠΠ. 

308. τραφερήν τε καὶ ὑγρήν. Βοαῖ]. γῆν 
καὶ θάλασσαν. 66 οἩ Τ. Κ. 27. ΗΠεβγο], 
τραφεράν' ἕξηράν' τὸ γὰρ θρέψαι, πῆξαι. 
Οὔετς τεπάες τραφερὸς, οπλο. Ἀεε 
Φομπεῖάενγ. Τμεχ. ἵπ ν. 

914. ἐν φιλότητι τραπείοµεν εὐνηθέντε. 
Β668 οι ΤΙ. Τ. 441. Τ]ε {ο]]ονπς πιΥ{]ο]ο- 
σῖοα] οπία]οσαο οἳ {μα Ίογος οἱ ο αρ]ΐου 15 
{οαπᾶεἆ προ {αΡ168, νγ]ῖο] απο 5ι/ΠοΙεπ{1Υ 

ΠΟΙΟΥΊΟΠΒ, απᾶ {]εγείοτο πεεᾶ πο Π]αδίτα- 
6ομ. 1Τὲ 15 οὔδεγναῦ]ε, ΠοιΘΥΕΣ, λαέ Έα- 
γορᾶ, 18 πιεη]οπεᾶ 45 {πε ἀαιρῃίευ οἳ 
Ἐ]λοηϊκ, ποῦ οἳ Απεπον. 6ο ἩἨογπο οἩἨ 
ΑΡρο]]οά. ΤΙ. 1. Ἱ. 

926. χάρµα βροτοῖσιν. Ἠερῖοά. Τ1θο5. 
94]. Διονύσου πολυγηθέος. Ὑινρ. Απ. Ἱ. 
Ἴ58. ἰαίία Ώασο]μιις ἀαίογ. «αάϊς. ΙΧ. 19. 
1.ΧΧ. καὶ εἶπεν αὐτοῖς ἡ ἄμπελος, Μὴ 
ἀπολείψασα τὸν οἶνόν µου, τὸν εὐφραί- 
νοντα θεὸν καὶ ἀνθρώπους. Ἐεσ]ερ. κ. 19. 
εἰς γελῶτα ποιοῦσιν ἄρτον καὶ οἶνον καὶ 
ἔλαιον, τοῦ εὐφρανθῆναι ζῶντας. Οοπιρανο 
Ἀἱ5ο Ῥνον. χκχΙ. 6, 1 Τϊπι. ν. 25: απ 9ε6 
οἩ ΤΙ. π. 261. 

Θς 6 
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0ὐδ' ὁπότε Λητοῦς ἐρικυδέος, οὐδὲ σεῦ αὐτῆς' 
« , - 1” ’ Ν 6! ε - 
Ὡς σέο νῦν ἔραμαι, καί µε γλυκὺς ἵμερος αἱρεῖ. 

Ό 
Τὸν δὲ ἑολοφρονέουσα προσηύδα πότνια ΗἩρη" 

’ - -- 

Αἰνότατε Κρονίδη, ποῖον τὸν μῦθον ἔειπες; 380 

Εἰ νῦν ἐν φιλότητι λιλαίεαι εὐνηθῆναι 

Ἴδης ἐν κορυφῇσι, τὰ δὲ προπέφανται ἅπαντα, 
Πῶς κ᾿ ἔοι, εἴ τις νῶϊ θεῶν αἰειγενετάων 

Εὔδοντ᾽ ἀθρήσειε, θεοῖσι δὲ πᾶσι μετελθὼν 
/ - 

Πεφράδοι; οὐκ ἂν ἔγωγε τεὸν πρὸς δῶμα νεοίµην. 356 
. . -- 3 -- 9 ρ ”/’ 

Εξ εὐνῆς ἀνστᾶσα" νεμεσσητὸν δέ κεν εἴη. 

Αλλ’ εἰ δή ῥ' ἐθέλεις, καί τοι φίλον ἔπλετο θυμφ, 

"Ἔστιν τοι θάλαμος, τόν τοι φίλος υἱὸς ἔτευξεν 
α ο) Ν / - .) -- 

Ηφαιστος, πυκινὰς δὲ θύρας σταθμοῖσιν ἐπῆρσεν' 
” ὸἩ λ ή .) 

Ενθ’ ἴομεν κείοντες. ἐπεὶ νύ τοι εὔαδεν εὐνή. 3940 

Τὴν ὃ) ἀπαμειβόμενος προσέφη νεφεληγερέτα Ζεύς' 
σ / -- ΄ / / ο 3 - 
Ηρη. µήτε θεῶν τόγε δείδιθι. μήτε τίν ἀνδρῶν, 

ὌὌψεσθαι' τοῖόν τοι ἐγὼ νέφος ἀμφικαλύψω 
Χρύσεον' οὐδ ἂν νῶί διαδράκοι ᾿Ηέλιός περ. 
Οὗὖτε καὶ ὀξύτατον πέλεται φάος εἰσοράασθαι. 945 

5 { α 5 Ν 3! / - ἁ ’ 
Ἡ ρα, καὶ αγκᾶς ἔμαρπτε Ἀρόνου παῖς ἣν παράκοιτιν. 

Τοῖσι ὃ ὑπὸ Χθὼν δῖα φύεν νεοθηλέα ποίην, 
’ ϱ) [ νο δὲ ’ . 9) ΣΑ θ 

Λωτον 0) ἑρσήεντα, ἰὸὲ κροκον. ἠὸ υάκινῦον, 
11 ο. ΔΝ .. αλ Ν ων . 9 θ 9 ιά Ρο ο 

υκνὸν καὶ μαλακὸν, ὃς ἀπὸ χθονὸς ὑψόσ ἔεργε. 

Τῷ ἔνι λεξάσθην, ἐπὶ δὲ νεφέλην ἔἕσσαντο 3560 

Καλὴν, χρυσείην' στιλπναὶ δὲ ἀπέπιπτον ἔερσαι. 
Φ ἀΔ Ν 2 / στ ὃν Σ Χ / 3 

Ὡς ὃ μὲν ἀτρέμας εὖδε πατὴρ ἀνὰ Γαργάρῳ ἄκρῳ, 

Ὕπνῳ καὶ φιλότητι δαμείς' 

φ46. ἀγκάς. 66 οἩ ΤΠ. Ε. 57]. 
947. τοῖσι ὃ ὑπὺ Χθὼν κ.τ.λ. Μιέοη 

μας Ππηϊίκίες {λαο 5ενετα] Ὀεαιθξα] Ῥατίς ος 
ἐμὶ5 ορῖςοᾶε γι Ῥραγεπ]αν 36, ΠΠίτο- 
ἀποῖπςσ ἴπεπα προηπ ἀῑΠεγεηί Ο66ΔΒΙΟΠ5, 35 
Ώνε βαῦ]εοί οἳ Ἠ5 Ῥοεπῃ γγου]ά αἀπξ. Τ]ε 
ερεα{ῖοῃ 5 τηαάε {ο σῖνε {1ε 5ατηε ἔοκεπς 
ϱ8 Ίου αἲ πο Ῥετίογππαησο οἱ έλα παρεῖα] 
Μες οῇ οις Πγδί Ρατεπίς, α5 516 ἆοες Ίετε 
αἲ {με «οηστεςς οἱ «Γαρίζετ απά απο. Ῥ. 1, 
ΥΠ. 619. Το το πιρεῖαϊ Όοωεν Ι 1εᾷ Ίου 
Ὀζηελῖπᾳ [κο ἐ]ιο πιο; αἲῑ Ἱεατεπ 4πᾶ Παρρή 
οοηιεε[ἰαίοηε ο ἐλιαί Ποιγ εῖ ἐλεῖγ φε]εσίεκί 
ὑπβπεποε: ἴ]ιε εαν (πανε εἶση οἱ σγαζι]αίίοπ, 
απᾶ εαε]ι Πε ; «οηοι ἔ]ιε ὑἰγᾶς; Γγεει φαἴεξ 
απά φεπί[ε αἶγε Ἡ/ Περεγεᾶ {ἴ ἱο λε πτουᾷς, 
απᾶ Τγοπι Μιεῖγ πείπαε ἔζαπφ γαδε, Πμπφ οὔοιγ 
Ίγοηι ἐλιε αρίου ειγαῦ. Τ]εςο Ἠπες «15ο, 1π 
Ῥ. Τ.. ΤΥ. 670, απε τηππ]{εξε!γ ἔγοτα ἔἶλε β4Π1Θ 
ογσίπα] : Γέόδεε απ Ἰεεαππῖπε Ίεεαγἆ Πρι 
ἠιεῖτ Ποιγὶκ]ιεά ]ιεαᾶς θείσεεπ, απά ωγοιφ]έ 
ΛΠοραίο; τπάεγ]οοί {λε τἰοίε, «γοσιε, απᾶ 

” προ) Ακ ος 
ἒχε ὃ αγκας ακοιτιν. 

Ἰηασϊπί], τοι τοι ἰπίαν, Ἠτοϊάεγα {λα 
σγουπᾶ. Ἠετε {Πε νγετΥ πτη οἳ ἨΠοπιεγϐ 
Υ6ΙΡΕΒ 15 οΏεετνεά, απἆ ἴπε οπάεπσε: απᾶά 
αἱπηοβί ἐπο νογάς Ηπε]γ ἰταπε]αίεά. Επί Τέ 
ἆφ πα ννοπάετ{αὶ Παάσπιεπέ απά ἀεοθπογ 
Ἰε Ίας πςοᾶ {]αξ εχεερΒοπαΡ]ε Ῥαξεασε οἳ 
ἴμε ἀα]απςε, ατάουτ, απά επ]ογταηεπ{. Τμαέ 
ν/ΠΙοὮ 5εεπης ἵπ Ἠοιπεγ απ ΙΠρΙοας Ποβοη, 
Ώδοοσπιθς α πιογα] Ί65δοπ ἵπ ἈΠ]έοη ; 5ἴποε Ἰε 
Ώλα]κος {ο Ἰαβοϊνίοαςδ τασε οἳ {πε Ῥαδδίοη, 
ια Ἱππιεαϊαίε εβθοί οἱ (λε οἵη οἳ οασ Εχςί 
Ρατεπίς αἴἴεν {λε Ελ]. Δάαπι οχρχοςςες 16 
ἵπ ἔε ννοτάς οἳ οπαρίίεντ: ΕΡ. 1. ΙΧ. 1058. 
1ογ πενετ αἰα {η ὑεαιέη, εἶποε ἴ]ο ἄαν ἴ δαιο 
ἴ]ιεε Πγεῖ, απ σεάάεά ἐλεε, αάογπα Ἡ 1] αἲῖ 
Φεγγεοίίοπς, 5ο ἱπῄαπιε 1Η 9Επδε Ἡ Πλι αγάοιγ 
ἴο επ/οή ἴ]εε; Γαἴγεγ ποιο Τ]απ ερεν. «Βου 
ο είς τἰγέμοις ἔγοε! 90 εαἷᾶ Ἰνε, ὅο. ἘΟΡΕ. 
ἜἘπο νν]ο]ε οἱ έἶνε ερϊεοᾶθ οἱ «ππο᾿5 ἀεσεῖί 
15 ὮΥ πιαηγ εχρ]αϊπεά {ο ὃε Π 8ἱΙεΡοσΥ ; 
οἳ Ισ], Πονγεγεν, ἨἩοπιεν Ἠϊπιδε]ί πενες 
ἀτεατωῦ, 
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Ῥῆ δὲ θέειν ἐπὶ νῆας ᾿Αχαιῶν νήδυµος Ὕπνος, 

᾽Αγγελίην ἐρέων γαιηπόχῳ Ἐννοσιγαίῳ. 9056 
. -- »ς / »/ / ύὸ . 
Αγχοῦ ὃ) ἱστάμενος ἔπεα πτερόεντα προσηύδα 

- - [ή 

Πρόφρων νῦν Δαναοῖσι, Ποσειδάων, ἐπάμυνε, 
- [ή .3/ 

Καΐ σφιν κῦδος ὅπαζε µίνυνθά περ, ὄφρ ἔτι εὔδει 
υ] - ιά 

Ζεύς' ἐπεὶ αὐτῷ ἐγὼ μαλακὸν περὶ κῶμα κάλυψα᾽ 

Ἵρη ὃ ἐν φιλότητι παρήπαφεν εὐνηθῆναι. 300 

ὋὪς εἰπὼν, ὃ μὲν ᾠχετ ἐπὶ κλυτὰ φῦλ᾽ ἀνθρώπων" 

Τὸν ὃ ἔτι μᾶλλον ἀνῆκεν ἀμυνέμεναι Δαναοῖσιν. 
νο δ) ϐ) / / θ Δ ) έλ 5. 

Αὐτίκα ὃ ἐν πρώτοισι µέγα προθορὼν ἐκέλευσεν 
- πι υ, 

᾿Αργεῖοι, καὶ ὃ) αὖτε µεθίεμεν "Έκτορι νίκην 
Πριαμίδῃ, ἵνα νῆας ἔλῃ, καὶ κῦδος ἄρηται; 905 

᾽Αλλ) ὃ μὲν οὕτω φησὶ καὶ εὔχεται, οὔνεκ) ᾽Αχιλλεὺς 
Νηυσὶν ἐπὶ γλαφυρῆῇσι μένει κεχολωμένος ἤτορ' 

Κείνου ὃ οὔτι λίην ποθὴ ἔσσεται, εἴ κεν οἱ ἄλλοι 

Ἡμεῖς ὀτρυνώμεθ) ἀμυνέμεν ἀλλήλοισιν. 
᾽Αλλ) ἄγεθ᾽, ὡς ἂν ἐγὼ εἴπω, πειθώμεθα πάντες. 370 
3 ΄ ο 2/ αν -- ον / 
Ασπίδες οσσαι αρισται ενι στρατῳ ἠδὲ µεγισταυ 

Ἑσσάμενοι, κεφαλὰς δὲ παναίθῃσι κορύθεσσι 

Κρύψαντες, χερσί τε τὰ μακρότατ᾽ ἔγχε᾽ ἑλόντες, 

Ἴομεν' αὐτὰρ ἐγὼ ἡγήσομαι, οὐδέ τί φηµι 
Ἔκτορα Πριαμίδην µενέειν, µάλα περ μεμαῶτα. 375 
9 Ας Ν ή ” 5 [ὁ { ”/” 

Ος δέ κ᾿ ἀνὴρ µενέχαρµος, ἔχει ὃ ὀλίγον σάκος ὤμῳ, 
Χείρονι φωτὶ δότω, ὃ ὃ ἐν ἀσπίδι µείζονι δύτω. 
ὋὪς ἔφαθ” οἳ ᾿ ἄρα τοῦ µάλα μὲν κλύον, ἠδ ἐπίθοντο. 
Ν νι) ” Ν -- με ο » , , 

Τοὺς ὁ αὐτοὶ [βασιλῆες εκόσµεον, ουτάμενοί περ, 

Τυδείδης, Ὀδυσεύς τε, καὶ ᾿Ατρείΐδης ᾿Αγαμέμνων' 3860 

Οἰχόμενοι ὃ) ἐπὶ πάντας, ἀρήϊα τεύχε᾽ ἄμειβον. 

᾿Εσθλὰ μὲν ἐσθλὸς ἔδυνε, χέρεια δὲ χείρονι δόσκεν. 
Αὐτὰρ ἐπεί ῥ ἔσσαντο περὶ χροϊ νώροπα χαλκὸν, 
Βάν ῥ ἴμεν' ἦρχε ὃ ἄρα σφι Ποσειδάων ἐνοσίχθων, 
Δεινὸν ἄορ τανύηκες ἔχων ἐν χειρὶ παχείῃ, 98ο 

Εἴκελον ἀστεροπῇ τῷ ὃ οὐ θέµις ἐστὶ μιγῆναι 

Ἐνν δαῖ λευγαλέῃ, ἀλλὰ δέος ἰσχάνει ἄνδρας. 

961. κλυτὰ φῦλ᾽ ἀνθρώπων. ο 04. 1. 
908. κλυτὰ μῆλα. Βορῃ. ΑΙ. 975. κλυτοῖς 
αἰπολίοις. ἴπ ἰλ]5 ]αβί ρ]ασε έχε Ῥομο]αςί 
ΥΕΙΕΣΒ {ε ερ](μείς {ο ἴ]ε ογῖε5 οἱ επο β1ιθερ; 
διὰ τὰς ἓν αὐτοῖς ταραχὰς καὶ φωνάς. 
Ἠεπορ 18 ν]] Ίεγο αΡΡΙΥ ἴο λε ποίθό οπιᾶ 
ὑικίίε οἳ Ῥ8γ πποχία]5, 35 οβροβεᾶ {ο {λε 
φμἱεί ργοάισοεὰ ὮΥ β]εερ. 

976. ὃς δὲ κ᾿ ἀνὴρ κ.τ.λ. Ειδίαῖας 
Ἰα5 ομβοχνεά, (λαέ {Πε Ῥοεί Ἠσγε πηα]τες (1ο 
Ῥ6βέ νναγγΙΟΓΒ {α]κο ἴ]λο Ἰαχσεςί 8]ε]ά5 αιιά 
Ἰοησθβί βΡοασ5, (μαΐ {ευ παὶσ]έ Ῥε τειᾶγ 

Ῥπεμανεά να Ῥτοροαυ 2ΥΠ1Β, Ῥοίμ οὔεηβῖγα 
οπὰ ἀε[εηβίνο, {ου α πονν ]άπά οἱ ΒρΗέ, 1π 
γνΠΙε] {Πεγ αὖθ 8ο0Π {ο Ὦο εηραραᾶ, νο 
ἴιε Βεοί 15 αἰίαο]κοά. ὮΤ]ϊ5, Ἱπάεεά, ΘΘ6ΘΠΙΒ 
ἐπο πιοδέ τα ῖοπα] ασοοιηῦ ἐμοῦ ο. Ὦς ρίνεη 
{ου ἸΝερίαπε΄ αανίοο ἵπ (δ οχίσειμσθ. 
Ῥονῃ. ἙΒε 16 ορβετνεά, Ἰογνενου, ἐλαί {]ιθ 
Ώνο Ἠπος Ώανο Ῥθει ππατ]κεά, 35 ἵη αἱ] Ῥτο- 
ῬαβΟγ ραχ]οΆβ. 

980. τῷ. Μο. Υερίωπο; οἨ, Ρετ]αρς, 
ἐλιο ιογᾶ. 

ο ε οὁ 
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- Ἱ) 5 (η) ο 

Τρῶας δ᾽ αὖθ) ἑτέρωθεν ἐκόσμεε φαίδιµος "Έκτωρ. 
5 

Δή ῥα τότ᾽ αἰνοτάτην ἔριδα πτολέμοιο τανύσσαν 
- ! 

Κυανοχαῖτα Ποσειδάων καὶ φαίδιµος "Ἑκτωρ' 
οἱ ιν Ἠτοι ὃ μὲν Τρώεσσιν, ὃ ὃ' ᾿Αργείοισιν ἀρήγων. 
᾿Εκλύσθη ὃὲ θάλασσα ποτὶ κλισίας τε νέας τε η ς ς 
2 ’ . ὁ Ὃν / / .) - Αργείων’ οἳ δὲ ξύνισαν µεγάλῳ ἀλαλητῳ. 
οὔ θ λά κ. ’ β ΄ ιν , 

ὕτε θαλάσσης κῦμα τόσον [οάα ποτὶ χέρσον, 

Ποντόθεν ὀρνύμενον πνοιῇ Ῥορέω ἀλεγεινῆῃ" ψ ρνυμ ῃ) ρ γεινῃ 
”/ 9 / ον / ” / 

Οὔτε πυρὸς τόσσος γε ποτὶ ᾖρόμος αἰθομένοιο 
” 3 , ϱ 3 Ἡχ / 5 

Οὗρεος ἐν [ήσσῃς, ὅτε τ᾿ ὥρετο καιέµεν ὕλην' 
"αυ ΄ εν .3 ς ΄ 

Οὔτ' ἄνεμος τόσσον γε ποτὶ δρυσὶν ὑψικόμοισιν 
3 ” ϱ/ / / / ’ . Ηπύει, ὅστε μάλιστα μέγα βρέμεται χαλεπαίνων 
5 - 

σση ἄρα Τρώων καὶ ᾿Αγαιῶν ἔπλετο φωνὴ Όσση αρα Ἑρ χ η 
9. »Σ.. ΄ ο“  ν κ. / ”/ 

Δεινὸν ἀὐσάντων, ὅτ᾽ ἐπ᾽ ἀλλήλοισιν ὄρουσαν. 

Αἴαντος δὲ πρῶτος ἀκόντισε φαίδιµος Έκτωρ 
δ ε) 9 / 9 ἱθύ ς μα ει) ΄ 

γχει, ἐπεὶ τέτραπτο πρὸς ἰθύ οἱ, οὐδ' ἀφάμαρτε, 

Τῆ ῥα δύ λαμῶνε περὶ στήθ σθ ᾖ ῥα δύω τελαμῶνε περὶ στήθεσσι τετάσθην, 

"Ἠτοι ὃ μὲν σάκεος, ὃ δὲ φασγάνου ἆ ήλου" ι ὃ μὲν σάκεος, ὃ δὲ φασγάνου ἀργυροήλου 
Τά σε ’ θ ’ λ Ἡ ΄ δ᾽ Ε 

ὦ οἱ ῥυσάσθην τέρενα χρόα' χώσατο κτωρ» 

590 

305 

400 

4056 

[ο ε 

Οττι ῥά οἱ βέλος ὠκὺ ἐτώσιον ἔκφυγε χειρός" 
Δ κει” . ” 3 / ας αν) , 

ΑψΨ ὃ ετάρων εις ἔθνος ἐχάζετο, κηρ ἀλεείνων. 
9 ο 3 9 ζν ἡ λ Α. ει 

Τον μὲν ἔπειτ ἀπιόντα µέγας Τελαμώνιος Αἴας 

Χερμαδίῳ, τά ῥα πολλὰ, θοάων ἔχματα νηῶν, 410 
Δ 9 / ε) λί ὃ . - Δ νο. 

Ηαρ ποσὶ µαρναµένων ἐκυλίνὸετο' τῶν ἓν αείρας 

Στῆθος βείὀλήκει ὑπὲρ ἄντυγος, ἀγχόθι δειρῆς' 

Στρόμβον ὃ ὣς ἔσσευε βαλὼν, περὶ ὃ ἔδραμε πάντη. 

Ὡς ὃ ὅθ᾽ ὑπὸ πληγῆς πατρὸς Διὸς ἐξερίπῃ δρῦς 

992, ἐκλύσθη δὲ θάλασσα κ.τ.λ. ΤΗϊΒ 
βιγε]]ῆπσ απᾶ Ἱπαπάαέῖοπ οἳ {λε 56, ἑοναγά5 
έπε γοσίαπ οαππρ, α5 1 Τὲ Ἠπά Ῥεεπ αρί- 
{αζεᾶ Ὦγ α δίοσπι, 15 πηεωπέ {ου α Ῥτοςίϱγ, 
Ιπέϊπιαίπσ {]αί {με νναίετς Ἰναά ἴ]α 84Π1θ 
χεβδεηίππεπέ ουν {ιεῖτ οοπιπΙαπάετ, Νερ- 
{αππθ, απά 5εοοπάεᾶ Ἠϊπι Ἱπ Ἠῖ5 απαττε]. 
Ῥορε: ἴοπι Επδία(μῖας. 

994. οὔτε θαλάσσης κ.τ.λ. 16. ἄεοΥς. 
1Υ. 2600. Τι 8οπις αμα φγατίογ, ἔγασ- 
ἔῶπφιε ηδιγγαπί, Εγἰφϊά5 τί φποπάαπι φη{οῖς 
ἑπιπιγπιαγαί 4δίεν; {Τέπιαγε εοἰζίοϊέιηη κἰγὶ- 
ἄῑεί γε[μεπέἶῖις επαΐς: «ἀπειαί αἱ οἰαιεῖς γα- 
Ρίάμε [ογπαοϊΐδις ἐφπῖς. 

996. τόσσος γε βρόµος. Ῥεῖ]. γίγνεται. 
ΈοΥ ποτὶ, ἨΟΝΕΝΕΥ, 60Π18 τεαὰ πέλει. 

409. πρὸς ἰθύ. Θα]. ἔγχος. Φίποε 4]αω 
Ίνας {πιγπεᾶ αἰγεοί[η ου αγάς ῖς δρεατ. 

410. ἔχματα νηῶν. Βεε οἩ ΤΠ. Α. 499. 
412. ἄντυγος. Φοῖ], ἀσπίδος. Άεθ ΟΠ 

1. 7. 118. 
419. στρόµβον ὃ' ὥς. Τ]ε οἷά «οΠΊΠΙΕΠ- 

{αΐουθ ιπάεγδίρπά στρόµβος {ο αἱρπ][γ α 

ο”. {ομ; Ῥαΐ Ἠσογπε 5αρσεςίς (]ιαί 1{ εΠου]ά 
ταίλες ο τεπάστεά α φιοῖέ; νιλῖο]ι 15 6εζ- 
{ΑϊΠΙΥ ΠΟΤΕ βα]θεά γη] πε 8εΠ56. Όοπι- 
Ρ8γ6, Ἡονενεχ, Υ1σ. Επ. ΥΠ. 978. ΟἸατκε 
απά ΒαγπεςῬ Ἠανε ἰταπβοτῖρεᾶ {πε {ο]ονήπς 
ερίσναπι οἩ {5 5ίοπε, νηία νε Α]ακ 
ν/οππά5 ΠΗεσίοτ, ἔτοπι ἴπε Απίμο]. αγ. Ι. 
δ. Μή µε τὸν Αἰάντειον ἀνοχμάσσειας, 
ὁδῖτα, Τέτρον ἀκοντιστὴν στήθεος Ἓκ- 
τορίου. Εἰμὶ μµέλας τρηχύς τε σὺ ὃ 
εἴρεο θεῖον Ὅμηρον, Πῶς τὸν Πριαμίδην 
ἐξεκύλισσα πἐδφ. ἈΝῦν δὲ μόλις βαιόν 
µε παροχλίζουσιν ἀρούρης Ανθρωποι, 
γενεῆς αἴσχεα λευγαλέης. ᾽)Αλλά μέ τις 
κρύψειεν ὑπὸ χθονός' αἰδέομαι γὰρ Παίγ- 
γιον οὐτιδανοῖς ἀνδράσι γιγνόµενος. ΙΙ 
έλε νγονν οἳ {5 βίοπε «οπηρατθ αἱ5ο ΤΙ. Ε. 
902. Υ. 285. 

414. ὡς ὃ' ὅθ᾽ ὑπὸ πληγῆς κ.τ.λ. 1116. 
Απ. Υ. 447. φγατϊίεγφπε αἆ {εγγαπι Ροπᾶεγε 
φακίο 6οποϊαιί, αἱ φποπάαπι σατα οοποϊαἰέ αιέ 
Ειγηπιαπί]λο, 4πὶ Ιάα ἴπ Ἱπαφπα, γααϊοῖδι 
εγηία ϱἶπις. 

.” 
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Πρόῤῥιζος, δεινὴ δὲ θεείου γίγνεται ὀδμὴ 415 
.) ώ -- 9 1] 3” .”’ ΄ [η 1ὸ 

Εξ αὐτῆς τὸν ὃ οὔπερ ἔχει θράσος, ὅς κεν ἴδηται 

᾿Εγγὺς ἐών' χαλεπὸς δὲ Διὸς µεγάλοιο κεραυνός' 

ὋὪς ἔπεσ᾽ Ἕκτορος ὦκα χαμαὶ μένος ἐν κονίῃσι. 

Χειρὸς ὃ ἔκβαλεν ἔγχος, ἐπ᾽ αὐτῷ ὃ ἀσπὶς ἑάφθη 
Εαἳ κόρυς, ἀμφὶ δέ οἱ [βράχε τεύχεα ποικίλα χαλκῷ. 420 

Οἳ δὲ μέγα ἰάχοντες ἐπέδραμον υἴες ᾽Αχαιῶν, 

᾿Ἐλπόμενοι ἐρύεσθαι, ἀκόντιζον δὲ θαμειὰς 

Αἰχμάς' ἀλλ᾽ οὔτις ἐδυνήσατο ποιμένα λαῶν 

Οὐτάσαι, οὐδὲ [βαλεῖν' πρὶν γὰρ περίβησαν ἄριοτοι, 

Πουλυδάµας τε, καὶ Αἰνείας, καὶ ὃτος ᾽Αγήνωρ, 426 

Σαρπηδών τ᾿ ἀρχὸς Λυκίων, καὶ Γλαῦκος ἀμύμων. 

Τῶν ὃ ἄλλων οὔτις εὖὑ ἀκήδεσεν, ἀλλὰ πάροιθεν 
3 , Αλ , » - 9 σε, 
Ασπίδας εὐκύκλους σχέθον αὐτοῦ" τὸν ὃ ἄρ᾽ ἑταῖροι 

Χερσὶν ἀείραντες φέρον ἐκ πόνου, ὄφρ᾽ ἵκεθ᾽ ἵππους 

Ὠκέας, οἵ οἱ ὄπισθε µάχης ἠδὲ πτολέµοιο 430 

Ἔστασαν, ἡνίοχόν τε καὶ ἅρματα ποικίλ᾽ ἔχοντες. 

Οἳ τόν γε προτὶ ἄστυ φέρον [βαρέα στενάχοντα. 
3 »Σ6ϱ 9 ΄ ιά ». Σδς- - 

Αλλ’ ὅτε δὴ πόρον ἶξον ἐὐῤῥεῖος ποταμοῖο, 

Ἐάνθου δινήεντος, ὃν ἀθάνατος τέκετο Ζεὺς, 

"Ἔνθα µιν ἐξ ἵππων πέλασαν χθονὶ, καδδέ οἱ ὕδωρ 435 

Χεῦαν' ὃ δ ἀμπνύνθη, καὶ ἀνέδρακεν ὀφθαλμοῖσιν, 
{ / τος: - 9 φαν ο / 

Εζόμενος ὃ᾽ ἐπὶ γοῦνα κελαινεφὲς αἶμ ἀπέμεσσεν. 

Αὖτις ὃ ἐξοπίσω πλῆτο χθονὶ, τὼ δέ οἱ ὅσσε 

Νὺξ ἐκάλυψε µέλαινα" βέλος ὃ' ἔτι θυμὸν ἐδάμνα. 

᾿Αργεῖοι δ᾽, ὡς οὖν ἴδον Ἕκτορα νόσφι κιόντα, 440 
Μαλλον ἐπὶ Τρώεσσι θόρον, µνήσαντο δὲ χάρµης. 

Ἔνθα πολὺ πρώτιστος ᾿Οἵλπος ταχὺς Αἴας 

Ἀάτνιον οὕτασε δουρὶ µετάλµενος ὀξυόεντι 

Ἠνοπίδην, ὃν ἄρα νύμφη τέκε Νηϊς αμύμων 
» , »»” , Ηνοπι [ῥουκολέοντι παρ ὄχθας Σατνιόεντος. 445 
Τὸν μὲν ᾿Οἰλιάδης δουρικλυτὸς, ἐγγύθεν ἐλθὼν, 

Οὔτα κατὰ λαπάρην' ὃ ὃ ἀνετράπετ” ἀμφὶ ὃ ἄρ᾽ αὐτῷ 

Έρῶες καὶ Δαναοὶ σύναγον κρατερὴν ὑσμίνην. 

Τῳ δ᾽ ἐπὶ Πουλυδάµας ἐγχέσπαλος ἦλθεν ἀμύντωρ 
Πανθοίδης, βάλε δὲ Προθοήνορα δεξιὸν ὤμον, 450 
Ὑἱὸν ᾽Αρηϊλύκοιο" δι ὤμου ὃ ὄβριμον ἔγχος 
ὌἜσχεν' ὃ ὃ ἐ ί ὼν ἕλε γαῖαν ἆἀ 2 χ ἐν κονίῃσι πεσὼν ἕλε γαῖαν ἀγοστῳ. 

Πουλυδάµας ὃ᾽ ἔκπαγλον ἐπεύξατο, μακρὸν ἀὔσας' 

427. εὖ. Τοπ]οὸ {ον ἕο, απᾶ (ιαί {ος οὗ. 44]. οὕτα κατὰ λαπάρην. Ἀενεταὶ 
56ε Μαΐΐ, αγ. αγ. 6 147. Ι. ΜΒΡ. Ἠαγε οὕτασε καλλαπάρην. Όοπι- 

400. ἐνρῥεῖος, θε οἩ ΤΙ. 7. 608. Ρατα, Ἠονενες, Ἡ. 3. 64, απά Ἱπίνα γ. 
458. πλῆτο. Ἱππρετί, ρᾳ58. Ίοη. {ποπ 617. 

πλάω, 60ΠΙΣ, {Γοη πελάω. Όοτηρανε ν. 495. 
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Οὐ μὰν οὐδ ὀζω µεγαθύµου Πανθοίδαο 
Χειρὸς ἀπὸ στιβαρῆς ἅλιον πηὲῆσαι ἄκοντα. 455 

᾽Αλλά τις ᾿Αργείων κόµισε χροῦ καί µιν ὀΐω 
Αὐτῷ σκηπτόµενον κατίµεν δόμον ”Αἴδος εἴσω. 

ὋὪς ἔφατ” ᾿Αργείοισι ὃ ἄχος γένετ᾽ εὐξαμένοιο" 
τὰ Αἴαντι δὲ µάλιστα δαΐφρονι θυμὸν ὄρινε 

Τῷ Τελαμωνιάδῃ’ τοῦ γὰρ πέσεν ἄγχι μάλιστα. 460 

Καρπαλίμως ὃ ἀπιόντος ἀκόντισε δουρὶ φαεινῷ. 

Πουλυδάµας ὃ) αὐτὸς μὲν ἀλεύατο κῆρα µέλαιναν 
Λικριφὶς ἀἴξας' κόµισε ὃ ᾿Αντήνορος υἱὸς 

᾿Αρχέλοχος' τῷ γάρ ῥα θεοὶ βούλευσαν ὄλεθρον. 
΄ 1 - . ο) / ώ - 

Τόν ρ ἔβαλε, κεφαλῆς τε καὶ αυχένος εν συνεοχµῳ, 405 

Νείατον ἀστράγαλον' ἀπὸ ὃ ἄμφω κέρσε τένοντε. 
- δὲ λὺ ὁ λὴ , κ. ) 

Τοῦ δὲ πολὺ πρότερον κεφαλὴ, στόµα τε, ῥῖνές τε 
1” .. λῃῆ ε) / - . - ΄ Οὔδεῖ πλῆντ’, ἤπερ κνῆμαι καὶ γοῦνα πεσόντος. 
” ὃ) τ / 2 / λ δά ο Αἴας ὃ αὗὖτε γέγωνεν ἀμύμονι Πουλυδάµαντι 
Φράζεο, Πουλυδάµα, καί µοι νημερτὲς ἔνισπε, 470 

”Η ῥ) οὐχ οὗτος ἀνὴρ Προθοήνορος ἀντιπεφάσθαι 
”Αξιος' οὐ μέν µοι κακὸς εἴδεται, οὐδὲ κακῶν ἔξ, 
2 Δ / 2 / ς / 

Αλλὰ κασίγνητος ᾿Αντήνορος ἱπποδάμοιο 
Ἆ δες ) - Ν . ” 9 

Η πάϊς' αυτῷ γὰρ γενεὴν ἄγχιστα έωκει. 

᾿Η ῥ', εὖ γιγνώσκων' Τρῶας ὃ ἄχος ἕλλαβε θυµόν. 475 

ἜἛνθ' ᾽Ακάμας Πρόμαχον ῬΒοιώτιον οὕτασε δουρὶ, 
᾽Αμϕὶ κασιγνήτῳ [εβαώς' ὃ ὃ) ὕφελκε ποδοῖίν. 

- μα 

Τῳῷ ὃ) ᾽Ακάμας ἔκπαγλον ἐπεύξατο, μακρὸν ἀύσας' 
2 - ».. 1 . . ΄ 
Αργεῖοι ιόμωροι, ἀπειλάων ακόρητοι, 

ιά ϐ 3”! / , » νΝ δεν 
ου ην οιοισι Ύε πονος τ εσεται και ὀϊζὺς 480 

Ἡμῖν, ἀλλά ποθ) ὧδε κατακτανέεσθε καὶ ὕμμες. 

Φράζεσθ᾽ ὡς ὑμῖν Πρόμαχος δεδμηµένος εὖδει 

Ἔγχει ἐμῷ, ἵνα µή τι κασιγνήτοιό γε ποινὴ 
3”! ”/” - ἷ, . 

Δηοὸν ἔῃ ἄτιτος' τῷ καί κέτις εὔχεται ἀνὴρ 

Γνωτὸν ἐνὶ µεγάροισιν Ἄρεως ἀλκτῆρα λιπέσθαι. 

454. Τπε τεαᾶῖπσ οἳ αἱ] {ο οορίος ἵ5 
ου μὰν αὖτ' ὀίω. ἘΒταέ α5 ἴπετε ἵ5 ποέµ]πσ 
{ο Πο] πε Ῥαγᾶσ]ε αὖτε οππ ΡοξξΙβΙγ 
τοίετ, έχε {εχέ Πας Ώθει α]ίογεά ἄς5 1π Τ. 
Ν. 414. 

450. κόµισε. ΦῬο]]. τὸν ἄκοντα. Ἠαε γε- 
ορῖνεᾶ {ο Ἰατε]ῖπ ἵπ Ἰς ὑοάη. Θο ασαῖπ γ. 
4605. Ἔμε ῬτεροβίΠοη ἐν 15 πγαπθῖηςσ ση 
χροῖ. 

457. αὐτῷ σκηπτόµενον. 
5 αξ προπ α 5ίαῇ. 

460. λικριφὶς ἀΐξας. Αρτϊπηϊπα ατίᾶε ἵπ 
απ΄ ομ[ίφιε ἀῑγεσίοῃ. Ἑπδίαίμ. λικριφίς 
δηλοῖ τὸ πλαγίως, καὶ, ὡς ἄν τις εἴποι, 

19εείΐπφ ροπ 

4856 

λέχριος' ἢ, λίαν χρίµψας καὶ πλησιάσας 
τῷ γΏ. Τε νιοτᾶᾷ οσσατ5 ΟΠΊΥ οπςε αραῖη, 
Ἱπ 04. Τ. 451. 

472. κακῶν ἔξ. βΒεῖ]. γενόμενος, 1.6. οί 
ἑσποδίε θϊπί{. Ἠενπε, α[ίετ ΧοερΡρεῃ, οἶζοῬ 
ΎΈπεοοεν. Τἀγ]. ΧΧΥ. 57. οὔ σε κακών ἔξ 
ἜἜμμεναι, οὐδὲ κακοῖσιν ἐοικότα φύμεναι 
αὐ-ῶν. 

479. ἰόμωροι. 66 οἨ ΤΙ. Δ. 949. 
485. "Δρεως ἀλκτῆρα. ΤΙϊ5 15 πε ντ]- 

σατ τεαᾶῖης, απιά 1 15 5αποβϊοπεᾶ ὮΥ Έπε Ῥεςίέ 
α{ΠοτΙΠε5. Όοπιρατε Π. Σ. 2135. Ἠεγπο 
απά οἴπεις τεαᾶ ἀρῆς, α5 ἵπ ΠΠ. Σ. 100: 
απᾶά ἐπ ποπ νηίῃπ ία Ῥοπα]άπια βοτό 
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Ὃς ἔφατ” ᾿Αργείοισι ὃ ἄχος γένετ εὐξαμένοιο" 
Πηνέλεῳ δὲ μάλιστα δαΐφρονι θυμὸν ὄρινεν. 
Ὡρμήθη ὃ) ᾿Ακάμαντος, ὃ ὃ οὐχ ὑπέμεινεν ἐρωὴν 
Πηνελέοιο ἄνακτος ὃ ὃ οὕτασεν Ἰλιονῆα, 

Υἱὸν Φόρβαντος πολυµήλου, τόν ῥα μάλιστα 490 
-- / Ἑρμείας Τρώων ἐφίλει, καὶ κτῆσιν ὅπασσε. 

Τῳῷ ὃ᾽ ἄρ ὑπὸ µήτηρ μοῦνον τέκεν Ἰλιονῖα. 
Τὸν τόθ’ ὑπ᾽ ὀφρύος οὗτα κατ’ ὀφθαλμοῖο θέµεθλα, 
Ἐκ ὃ) ὦσε γλήνην’ δόρυ ὃ) ὀφθαλμοῖο διαπρὸ, 

Καὶ διὰ ἰνίου ἦλθεν' ὃ ὃ) ἔζετο χεῖρε πετάσσας 405 

”"Αμϕω' Πηνέλεως δὲ, ἐρυσσάμενος ξίφος ὀξὺ, 

Αὐχένα µέσσον ἔλασσεν, ἀπήραξε δὲ χαμᾶζε, 

Αὐτῇ σὺν πήληκι, κάρη! ἔτι ὃ) ὄβριμον ἔγχος 

εν ἐν ὀφθαλμφ' ὃ δὲ, φῆ κώδειαν ἀνασχὼν, 
/ / ”/ 2 

Πέφραδέ τε Τρώεσσι, καὶ εὐχόμενος ἔπος ηὔδα 500 

Ἐἰπέμεναί µοι, Τρῶες, ἀγαυοῦ ]λιονῆος 
Πατρὶ φίλῳ καὶ μητρὶ γοήµεναι ἐν µεγάροισιν. 

Οὐδὲ γὰρ ἡ Προμάχοιο δάµαρ ᾽Αλεγηνορίδαο 
᾿Ανδρὶ φίλῳ ἐλθόντι γανύσσεται, ὁππότε κεν δὴ 

ε ο} - 

Ἔκ Τροίης σὺν νηυσὶ νεώμεθα κοῦροι ᾿Αχαιῶν. 6056 
/ ο. 

Ὃς φάτο' τοὺς ὃ ἄρα πάντας ὑπὸ τρύµος ἔλλαβε γυῖα 
Πάπτηνε δὲ ἕκαστος, ὅπη φύγοι αἰπὺν ὄλεθρον. 

-- - / »Ἡ : "Ἔσπετε νῦν µοι, Μοῦσαι, Ολύμπια δώματ᾽ ἔχουσαι, 
- 93 .. 

"Ὅστις δὴ πρῶτος βροτόεντ’ ἀνδράγρι ᾿Αχαιῶν 
"Ἠρατ', ἐπεί ῥ ἔκλινε µάχην κλυτὸς ᾿Εννοσίγαιος. 510 

Αἴας ῥα πρῶτος Τελαμώνιος Ὕρτιον οὗτα 

Γυρτιάδην, Μυσῶν ἡγήτορα καρτεροθύµων' 

βΙση]ῇος Ίπ Ἠοππεν απΥ πχ, ΟΥ οα]απείέη, 
Ρεπεγα]]γ. Ῥεε Μα]ίΡγ οἩ Μοτα]], ἴπ τοσο. 
Ἠετα, Ἠονεγνετ, ἴ]ε 8εη5θ 15 οργίαΙπ]γ Ἱπι- 
Ῥτοναά Ὦγ τεἰαϊπίπσ {μα δια] τοπάῖπσς 
απά 1ΐ 86ΕΠΙ5 πηοτο (Παπ Ῥτοβαβ]θ ἐλαί {να 
Ῥαδδασο Ἰαδί οἶθεᾶ 15 εοτγαρύ. 

497. ἀπήραξε δὲ χαμᾶζε, κ.τ.λ. 1ϱ. 
«Ἐπ. ΙΧ. 770. Ἰηῖο πο ἁἀε]εοίιπι σοπηῖπιις 
ἐοΐπι (ἴωπι φαΐέα ἴοπφε ]αομῖέ οαρι. 

499. φῆ κώδειαν. «Πο ο Ἰικαᾷ οἱ α 
Άορρη. ἘΤμ5 Ῥαβδασο ἵ5 Ἰηνο]νεά ἵπ πας] 
Ῥετρ]εχῖέγ. Ῥοπῃθ {ακε φῆ Τοχ ἔφη, απᾶ ππ- 
ἀετδίαπά ὡς, νΠΙο] 19 αρθο]α{ε]γ πεσθββανγ 
{ο ἴ]νε 8εΠ5ε Ῥείογε κώδειαν. Οἴπενς τοραγἆ 
1 35 α ρατίίσ]ε εαιΠνα]επί {ο ὡς, απᾶ Ζοπο- 
ἀοΐις εετίαϊη]γ τεαὰ 16 Ἰηπ Ρίασε οἱ ὡς ἵπ Π. 
Ῥ. 144. Τε 15 Ῥοββῖ)]ο, (Ἰλεγείοτε, ἐ]ιαί {λογο 
ΠΊΑΥ Ἠαγο Ῥεεῃ 5πο]ι απ αἆναγῷρ; απά {]ιοτο- 
{0γ6, 35 ἴ]ο γετὺ ἔφη ἵδ Ἠεγο πιαπ]{εβί]γ 
5αρεγῄποις, Τέ αἸοι]ά Ξεοπα ἐ]ιαξ {ο Ῥαδ- 
Βαρο ]οι]ά Ὦο Ιπίεγργείοᾶ πεοογάΙης]γ. 
Έ]αε είγπιο]οβγ οἳ νε ννοτᾶ 15 α]ίοσεί]ιον 

ππορθγίαϊη ; 5ΟΠ16 ἀετ]νῖπς 1ὲ {γοπι πῆ, απᾶ 
οίπονς {οπι φῆμι, ΟΥ φαίνω. 

505. οὐδὲ γὰρ ἡ Π. Α οοπιρατίβοη 15 
αν]ἀοπ!]γ Ιπίεπάεὰ Ῥοένεα ἴ]ιε {αΐο οἱ Τ]1ο- 
πεις απ Ῥνοπιασμαςδ. Ἠσγπο 5αρρ]ῖος {μα 
οπιἱβεῖοη {πας «ιπίαίε ραγεπίϊθις Πήἱοπεῖ, 
68556 ἡμεῖς ἴπφεπαιπι ο Π11ῇ πιογίο: πεφα 14 
Ἱπ]ατία 5 παπι πεο Ὦγοπιαο]ῖ αΏ «ο οτθθὶ 14ΟΥ 
γεισοπι αοοἰρ]αί πιαγἰέπι. 

506. ὑπὸ τρόμος ἔλλαβε γυῖα. ὮΤ]ή5 ἶδ 
Όιο γοπάῖπσ οἳ με Ῥοδί ΜΑΡ. ΊΤ]ιε νι]σαν 
Ἰεοίίοη, ὑπὸ χλωρὸν δέος εἷλε, 8665 {ο 
Ἰανο Ώθεῃ Ὦγ 6οπις πἹεαης 55 έα{θᾷ Γγοπη 
ππδι η. 

508. ἔσπετε κ.τ.λ. Θ6ε ΟΠ ΤΠ. Α. Ἱ. 
509. ἀνδράγρια. Αροε εἰγὶρέ οι ἴλε 

επεπιή. Ἑπδίαίμ. σκῦλα τὰ παρὰ ἀνδρων 
ἀγρευόμενα. Τπε ἀενῖναίῖοη ἵ5 απα]οροι5 
Ν( ναί οἳ βοάγρια, ζωάγρια, απᾶ ἴἶνο 
Ἰήκο, Τη νο εοπδίγασΒοη ὅστις ᾿Αχαιών 
η]ηθέ Ὄο ]ο]ηεά, 
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Φάλκην ὃ ᾽Αντίλοχος καὶ Μέρμερον ἐξενάριξε' 
{ 

Μηριόνης δὲ Μόρυν τε καὶ Ἱπποτίωνα κατέκτα᾽ 

Τεῦκρος δὲ Προθόωνά τ᾽ ἐνῄρατο καὶ Περιφήτην' δ15 
᾿Ατρείδης ὃ ἄρ᾽ ἔπειθ) Ὑπερήνορα, ποιμένα λαῶν, 
Οὗτα κατὰ λαπάρην, διὰ ὃ ἔντερα χαλκὸς ἄφυσσε 
Δῃώσας' ψυχὴ δὲ κατ οὐταμένην ὠτειλὴν 
” 9 3 ’ Ν 9 ΄ ”/ ’ Εσσυτ᾽ ἐπειγομένη, τὸν δὲ σκύτος ὅσσε κάλυψε. 
Πλείστους ὃ Αἴας εἶλεν, ᾿Οἰληος ταχὺς υἱός" 590 

Οὐ γάρ οἵ τις ὁμοῖος ἐπισπέσθαι ποσὶν ἦεν; 
” - / ϱ ΔΝ ν, / κά Ανδρῶν τρεσσάντων, ὅτε τε Ζεὺς ἐν φόβον ὥρσεν. 

516. ᾿Ατρείδης. Πεπείαις. ΟΌοπιρατο ΤΠ]. 518. ψυχἠ δὲ κ.τ.λ. 116. π. Χ. 486. 
Ρ.94. 544. ᾖΤὲ αρρεατς {ΓΟΠΙ Υ. 980. 5Ἴρτα, πα εαάεπιφιο οἷα δαπ/ιΐδφιε απῖπιιδφμε 86” 
ἐπαί ΑσαΠΙΘΙΠΙΠΟΠ ννα5 ΒΜ11] ἀἴδαρ]εά ὮΥ 5 σφιπέιγ. 
ννοιπά. 



ΤΗΣ 

ΟΜΗΡΟΥ ΙΔδΙΑΔΟΣ 

ῬΑΨΩΔΙΑ, ἢἡ ΓΡΑΜΜΑ, 0’. 

Ἐπιγραφαί. 

ΠΑΛΙΟ ΣΙ Σ. 

Ἔβλλως. 

ΟΥ, Ἐρονίδης κεχόλωτο Ποσειδάωνι και “Ἡρῃ. 

ΤΗΕ ΑΡΒΟΌΜΕΝΤ. 

ΤΗΕ ΕΙΕΤΗ ΒΑΤΤΙΕ ΑΤ ΤΗΕ ΘΗΙΡ»5, ΑΝΡ ΤΗΕ ΑΔΟΤΡΘ ΟΕ ΔΙΑΣ. 

Παρῖΐες απγη]ῖπο 5ε6ς {λε Ττο]απς τορι]βεά {γοπη {1 {πεΠο]εΒ; Ἠεείου ἵπ 4 ΒΝΟΟΠ; απά 
Νερίαπο αἲ {μα Ἠεαᾶ οἳ έλα ἄγαείκ5 (υγ. 1---11). ο ἵ5 ΠὶρΠΙΥ πορπβεᾶ αἲ ἴπε αγίῖ- 
Βοε οἳ απο, ΥΠΟ 4ΡΡεβΒεΒ Ἠϊπι ὮΥ εν βαΏπα]δεῖοπθ (12---46). Ό]ο 16 ἴπεη δοπί {ο 
1πῖς απά Αροϊ]ο (47---Τ7). «απο, τεραϊτῖης {ο {1ο αβδεπηΡΙγ οἳ έἶο ροᾷ5, αἰθεπιρί», 

νηθ] οχἰταοτάίπατν αἀάποββ, {ο ἴποεπβθ ἔτι αραϊπβίέ «πρίθες» ἵπ ρασβοι]ασ, 918 

{οασμες Μασς νη(] α, νιο]επέ τεβοπίπιεπύ (78---112). Ἡε ἶ5 τενᾶγ {ο ἐα]ζο α1Π15, Ῥιιό 
15 Ῥγενεπίεά Ὦγ Μίπετνα (119-148). ἸΤτίβ απά ΑΡροϊο οΏεΥ {πο οτάεσς οἳ ο αρίθεν 

(149---106). Ἰπῖς οοπιππθπάς Νερίιπο {ο Ίεωνο {πε Ῥαΐέ]ε, {ο υΥοἩ, αἲίεν ππαο]ι 
πε]ισίηποθ απᾶ Ραβδῖοη, Ἡο οοπβεπίς (157--219). Αροϊιο χο-Ἱηβρίπτες Ἠεοείος να 
νίροις, Ῥτῖησς Ἠϊπα Ῥαο]ς {ο ἔιε Ῥαξέε, π]ατο]ες Ῥείοσο Ἠΐτα νη(] Ἠϊ5 4σί5, απᾶ ἔατηβ 

ἴπο {οτίαπο οἳ πε βρΠέ (220---349). Ἡε Ῥτεα]ς ἀονπ Α ρτεαί ρατί οἱ ἐπε ἄγεοῖαπ 
να] 5 ἴιο Τγο]απβ γαθ]ι ἵπ απιά αἰξετηρί {ο ἤχε ἴ]ιο ΒΥδέ Ἰπο οἳ {ο Πεοί, Ῥαΐ 4χ9 35 Υεί 

τερε]]εά ὮΥ {ιο στεκίες Α]ας γη] α ργοϊσίοις εἰαισ]ίατ (945---746). 

ΑΥΤΑΡ ἐπεὶ διά τε σκόλοπας καὶ τάφρον ἔβησαν 

Φεύγοντες, πολλοὶ δὲ δάµεν Δαναῶν ὑπὸ χερσὶν, 
Οἳ μὲν δὴ παρ᾽ ὄχεσφιν ἐρητύοντο µένοντες, 
Χλωροὶ ὑπὸ δείους, πεφοβημένοι ἔγρετο δὲ Ζεὺς 
Ἴδης ἐν κορυφῇσι παρὰ χρυσοθρόνου Μρης. ὅ 

Στη ὃ ἄρ᾽ ἀναΐξας, ἴδε δὲ Τρῶας καὶ ᾿Αχαιοὺς, 

Τοὺς μὲν ὀρινυμένους, τοὺς δὲ κλονέοντας ὄπισθεν 

᾿Αργείους' μετὰ δέ σφι Ποσειδάωνα ἄνακτα. 
Ἕκτορα ὃ ἐν πεδίῳ ἴδε κείµενον’ ἀμφὶ ὃ ἑταῖροι 
Εἴαθ” ὃ δ ἀργαλέῳ ἔχετ' ἄσθματι, κῆρ ἀπινύσσων, 10 

10. κρ ἀπινύσσων. ἨΜεπίε ἀἄε[οίεπα; ἀπινύττειν, ἰο ὃε ὑπεεπεϊδίο, οἳ ρίῖ, 1Β 
1.6. ἴπ α 8ιρ00π: θαυφιιά. κατά. ΊΤ]ε νου αδεᾶ αἈβο]αίε]γ ἵπ Ο. Ε. 942. 7. 258. 
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Αἶμ' ἐμέων' ἐπεὶ οὔ µιν ἀφαυρότατος [άλ᾽ ᾿Αχαιῶν. 

Τὸν δὲ ἰδὼν ἐλέησε πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε, 

Δεινὰ ὃ) ὑπόδρα ἰδὼν Μρην πρὸς μῦθον ἔειπεν' 
5 / κ. τό / Ν ΄ ο 

Ἡ µάλα δὴ κακότεχνος, ἀμήχανε, σὸς δόλος, Ηρη. 

ἝἜκτορα ὃδῖον ἔπαυσε µάχης, ἐφόβησε δὲ λαούς. 15 

Οὐ μὰν οἵδ᾽ εἰ αὖτε κακοῤῥαφίης ἀλεγεινῆς 
Πρώτη ἐπαύρπαι, καί σε πληγῆσιν ἱμάσσω. 

Ἡ οὐ µέμνῃ, ὅτε τ ἐκρέμω ὑψόθεν, ἐκ δὲ ποδοῖῖν 
” ο ΄ Ν ν Ἀ Ν ” Άκμονας ἦκα δύω, περὶ χερσὶ δὲ δεσμὸν ἴηλα 

29) κ 

Χούσεον, ἄῤῥηκτον: σὺ ὃ ἐν αἰθέρι καὶ νεφέλῃσιν 20 

᾿Ἐκρέμω" ἠλάστεον δὲ θεοὶ κατὰ μακρὸν Ὄλυμπον, 

Λῦσαι ὃ οὐκ ἐδύναντο παρασταδόν' ὃν δὲ λάβοιµι, 
ιά - 

Ρίπτασκον τεταγὼν ἀπὸ [βηλοῦ, ὄφρ᾽ ἂν ἵκηται 

Γην ὀλιγηπελέων' ἐμὲ ὃ οὐδ ὡς θυμὸν ἀνίει 

᾿᾽Αζηχὴς ὀδύνη Ἡρακλῆος θείοιο, 

Τὸν σὺ ἕὺν Βορέῃ ἀνέμῳ. πεπιθοῦσα θυέλλας, 
/ 2 τῷ. 3 ΄ ΔΝ ΄ 

Πέμψας επ ατρύυγετον πὀντον, κακα µητιόωσα, 
κ , 3’ , δ' - , » ’ 

αι µιν επειτα Κόων ευ ναιοµενην απενεικας. 

Τὸ ον ώ Ν ” ϐ ς ’ Φα δ6 4 στ 
ον μεν εγων ενυεν ρυσαμην, και ανηγαγον αυτις 

"Αργος ἐς ἱππόβοτον, καὶ πολλά περ ἀθλήσαντα. 30 

Τῶν σ᾿ αὖτις µνήσω, ἵν ἀπολλήξῃς ἀπατάων' 
Ὄφ ο. ι .’ -- , . ροζ 

ρα ἴδῃς. ἢν τοι χραίσµῃ φιλότης τε καὶ εὐνὴ, 
ωἳ πε» .) ση -- / , Ἅν δ. 
Ἡν ἐμίγης ἐλθοῦσα θεῶν ἄπο, καί μ᾿ ἀπάτησας. 

ὋὪς φάτο' ῥίγησε δὲ [βοῶπις πότνια Μρη, 
.. 

Καΐ µιν φωνήσασ᾽ ἔπεα πτερόεντα προσηύδα' 

ΕπείαίΠ. ἀπινύσσων' ἦτοι ἀλλοφρονέων, 
καὶ μὴ ὢν πινυτόο. Θεο οπ Π. Η. 289. 

11. οὔ µιν ἀφαυρότατος. Τα ἵ5, ἰσ- 
χυρότατος. με 5αρετ]αᾶνο οἳ πεσαίῖνο 
αἀ]οσίῖνος 15 οἴτεπ ραέ τν] οὐ, {ο ἀεποίο 
α Ῥοδίἤνο αβμγπιαξῖοπ. ΟΜ {Πο 5αππθ πδασο, 
ση] απ απΏ{]Ποβεῖς. 566 οἩ ΤΙ. Α. 416. ΟΌοπι- 
Ρατο αἶσο ΤΙ. Α. 990. Π. 570. 

16. κακοῤῥαφίης, Πο πιαε]παξίοπε : 
Γποπι ῥάπτω, ἴο κει, απᾶά πιείαρμοτῖσα]]ν, 
{ο Ρίαπ, ΟΥ οοπ{γίνε. Όοπιρατε 04. Γ. 118. 
π. 425. Ῥ]ααί. Απιρηίν. 1. 1. 911. Οἱ 
πο 15ο οἳ {πο εαῬ]αποίῖνε νηθ]οαί ἂν. Του 
Πιο {αίατε ΙπάΙσαίϊνα, 566 οἩἨ ΤΙ. Α. 184. 
Τ]ο οχργεςδῖοη οὐ μὰν οἶδα 8εαΠΙ5 {ο ἵπηρ]ν, 
1 αἲπ ποῖ ἀε[εγηπίποᾶ οΥ ταίἩετ. ἵπ {απιϊ]ίατ 
Ἐπρ]ϊε], Γ ᾖατο α σγεαί πιπᾶ, ἐλαί γοι 5Ίια]! 
περ {πο [παπί οἳ γοαγ οοπἀποι. ἍΧεπ. 
ΟΥτ. ΥΤΠΙ. 4. 16. τὰ δὲ ἐκπώματα οὐκ οἵδ' 
εἰ Χρυσάντᾳ τούτῳ δῶ. ἙΘο6ε {1ο ΤΠέθτΡΡ. 
αἆ Ἴοο. ΟΕ ἴἶο νετῦ ἐπαυρεῖν, 5ε6 οἱ 
Ἡ. Α. 410. Ἔπο οονροτα]ὶ Ῥραπϊςηπιεπέ, 
η πνἨΙο Ίππο 15 ἐΠγεαίοπεᾶ, τηαδέ Ῥο 
αθἰτ]ρα{αεᾶ {ο ένα πποϊν]ηζεᾶ Ῥατρατϊῆες ος 
ιο ἄτηες. 

18. ἦ οὐ µέμνῃ, κ.τ.λ. ΤΠί5 παχτα(ἵνο 
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5θεπῃς {ο τε]αίο {ο {πε ατίβσες επιρ]ογεά 
ὮΥ απο 1π {πε αβαῖτ οἳ Ἠετοπ]ες, αἰγεαᾶγ 
α]]αάεά {ο ἵπ ΤΠ. 5. 249. Τί ἵ Ῥτοβραβ]α 
ἴπαί Ἠοπιος ἀετινεᾶ Ἠὶ5 ΙΠ[ογπιαίοη ΟΠ 
1115, απᾶά αἴπη]ατ πηγλμο]οσῖσα] αάΙοης, 
{ποπ 5οπ1θ Ῥοεπῃς υμΙο] ννετε ἵπ εχϊδίεηπσα 
Ἰη Ἠϊ5 πιο, ο {πε 5αῬ]οοί οἱ {5 Ἠετο απά 
5 αἀνεπίατες. ΈΤπε α]εσοτῖσαὶ εχρ]απᾶ- 
{19π5, πνη]ο]ι Ἠαγο Ῥθεπ σῖνεπ οἳ ἐμῖ5 ραξ5ασθ 
Ὦγ Ηετας]ιάος απά ἘπιδίαίΠίας, ατο ΙΠΥεΠ- 
Ποπ5 υνμ]ο] Ἰαά {πείς οχΙδύεποε οΠ]γ ἵπ 
ἐπαῖπ οἵνπ Ἱπιασιπαίίοπδ. «Ζεποᾶοίι5 τθ- 
1θείεᾶ (ιο επ γο Ῥαξδδασε; Ῥαΐ {Πογο 586ΠΙ8 
{ο ο πο 5α/Ποϊεπέ τεαδοἩ {ογ απεβίϊοπῖηπς 
15 σεπῖπεποςς. 

19. ἄκμονας. Αποζι. Τ1ε νιοτᾶ 15 Ρτο- 
Ῥαβ!]γ Ιπίεπᾶεᾶ {ο ἀεποίε αΠΥ τηαςδς οἱ ΊτοἨ 
σεπετα]]γ. 

9]. ἠλάστεον. 66 οπ Π. Μ. 169. 
23. παρασταδόν. Τηαΐ 15, παραστάντες. 

Ἠεςγε]. ἐκ τοῦ σύνεγγυς. 
99. ὄφρ ἂν ἵκηται. Ὀεε οπ γ. 70. 
95. ὀδύνη Ἡρακλῆος. «τίε[ οπ αοοοιπύ 

οἳ Πετοι]ες; ἕνεκα Ὀεῖης απἀεγείοοᾶ. Ῥεθ 
Μαιϊ. αγ. ατ. δ 949. ο. 
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Ἴστω νῦν τόδε ΤΓαῖα καὶ Οὐρανὸς εὐρὺς ὕπερθε, 
Καὶ τὸ κατειβόµενον Στυγὸς ὕδωρ, ὕστε μέγιστος 
ο / / έλ / θ - Όρκος δεινότατός τε πέλει µακάρεσσι θεοῖσι, 

π4 - 

Σή θ’ ἱερὴ κεφαλὴ, καὶ νωῖτερον λέχος αὐτῶν 
Ἂ ιά Ν / ο 

Κουρίδιον, τὸ μὲν οὐκ ἂν ἐγώ ποτε μὰψ ὀμόσαιμι 40 

Μὴ δι ἐμὴν ἰότητα Ποσειδάων ἐνοσίχθων 
- ο - 5 

Πημαίνει Τρῶάς τε καὶ Ἕκτορα, τοῖσι ὃ ἀρήγει' 
.) , τὰ Ν . / 2 ’ 
Αλλά που αὐτὸν θυμὸς ἐποτρύνει καὶ ἀνώγει, 

’ . 

Τειρομένους ὃ ἐπὶ νηυσὶν ἰδὼν ἐλέησεν ᾿ Αχαιούς. 

Αὐτάρ τοι καὶ κείνῳ ἐγὼ παραμυθησαίµην ϱ 
40 

Τῇ ἴμεν, ᾗ κεν δὴ σὺ, Κελαινεφὲς, ἡγεμονεύῃς. 

Ὃς φάτο' µείδησε δὲ πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε, 

Καΐ µιν ἀμειβόμενος ἔπεα πτερόεντα προσηύδα’ 
-- ο 

Εἰ μὲν δὴ σύ Υ᾿ ἔπειτα, βοῶπις πότνια Μρη, 

Ἴσον ἐμοὶ φρονέουσα μετ ἀθανάτοισι καθίζοις. 

Τῷ κε Ποσειδάων γε, καὶ εἰ µάλα βούλεται ἄλλῃ, 
Αἶψα µεταστρέψειε νόον μετὰ σὸν καὶ ἐμὸν κῆρ. 
2 9 αρ η) , 2 / 2 / 
Αλλ ει δή ρ ετεον γὲ και ατρεκέως αγορευείς» 

Ἔρχεο νῦν μετὰ φῦλα θεῶν. καὶ δεῦρο κάλεσσον 

Ἶριν τ ἐλθέμεναι. καὶ Απόλλωνα κλυτότοξον’ ϱ µ 5 

Οφρ) ἣ μὲν μετὰ λαὸν ᾿Αχαιῶν χαλκοχιτώνων 
Ἔλθη, καὶ εἴπῃσι Ποσειδάωνι ἄνακτι, 

Παυσάμενον πολέμοιο τὰ ἃ πρὸς δώμαθ ἱκέσθαι" 
ο πα / / .) - 2 ΄ 
Έκτορα ὃ ὀτρύνῃσι µαχην ες Φοῖβος Απόλλων, 

Αὖτις ὃ ἐμπνεύσῃσι µένος, λελάθῃ ὃ ὀδυνάων, 60 
Αἳ - ’ Δ / . Φα 4 ΑΛ κ 

ε νυν µιν τειρουσι κατα φρένας αυταρ χαιους 

96. ἴστω νῦν κ.τ.λ. 1Τὲ αΡρολτς {Τοπ1 
Ἀθπος, ἐἶιαέ Ῥοπαπας Ἱηζογτηεά Νερίαπε οἱ 
έμο 5]εερ οἳ «πρῖθετ, πη(ποαίέ αΠΥ 5αρσοβ- 
ἔῑοη {Γοπη πο. Το νετῃ ἴστω ἵ5 αδεά 38 
 {οττηπ]α οὗ αἀ]αταίίοη εφι{να]επό {ο µάρ- 
τυρος ἔστω, Ίπ Π. Τ. 280. ο αδο ἵπ ΤΙ. 
κ. 929. Τἢ. 258. Ίο πιαΥ οΏδετνο αἱδο, 
λαί έπο οαγ]]εδέ {οσπι οἳ απ΄ οἑ{] 5ΘΕΠΙΒ {0 
Ἠανο Ῥεεπ ὮΥ {πα εἰεπιεπίς οἳ Ναίιτο, ος 
ταίΠεχ, {πε ἀθϊῆθες ννἩο Ίνετο 5αρρο5δεᾶ {ο 
Ρτερίάο ονεσ ἐ]ποτα. ΤΠ οτάοετ 5611] {ατίμετ 
{ο σαΐπ {πο οοπΠάσπορ οἳ «ηρίΐ6Γ, ᾖππο 
αἰγεησίμεης Ίετ ἀεο]αταίίοη, Ὦ} αρρεα]ῖπσ 
{ο ἐμο {165 οἳ αβθοίοη απᾶ επάεατπιθηέ, 

37. Στυγὸς ὕδωρ. ὕστε μέγιστος Ὅρ- 
κος. Ὁ6ς οἩ ΠΠ. 5. 27]. 

99. νωῖτερον λέχος αὐτῶν. ΤΗἱ5 αἀ αϊᾶοπ 
οἳ ἴἶια σεπἰἤνε αὐτῶν ἴο ἴλο Ροββοβεῖνα 
Ῥτοποιῃ, 15 απα]οσοιβ {ο {πο οοηδίγασΜῖοῃ 
ποβσεᾶ οἩ ΤΠ. Τ. 180. Θο Ἠετοά. Υ1. 97. 
ἐπὶ τὰ ὑμέτερα αὐτέων. 

Ε0. λελάθῃ δ' ὀδυνάων. ο Ἡ. ἵπ Ψεῃ. 
40. Μρης ἐκλελαθοῦσα. Οοπιρατε ΤΙ. Β. 600. 

απᾶ 566 ποίθ ἵπ ουσ. Τη ο 8επΠ5θ οἳ οὐζέ- 
οἶἱεοῖ, ἔλε πι]ἀ ο 18 σεπετα]!γ επιρ]ογεά, 45 
ἵῃ Ἡ. Δ. 127. 

61. αὐτὰρ Αχαιοὺς κ.τ.λ. 16 15 ενα 
Εναί Γαρίΐοτ, ἵπ {α]β]πιοπέ οἳ Πΐ5 Ῥτοπιϊςο ἵπ 
ΤΙ. Α. 647, ἀϊδε]οδος {ο Ίππο ἴλε πα] ἀείεσ- 
παϊπαΔίοπ οἱ Ηῖ5 Ρ]απ5, ν]]ο] Ἡε Ἰαά αἱγοαᾶγ 
Ραγα]Ιγ τεγοα]εά {ο Ἠος ἵπ ἴῑο οἱσ]ιίῃ 
Ῥοοῖς. Ἠο Ἠαά ἴἶεγο ἀθε]ατεὰ ἐ]ναί Α οί]]ες 
πγοα]ά ταδαπιθ Ἠῖ5 αὐτης ἵπ «ΟΠ5ΘΦΙεΠΟΘ ΟΕ 
ιο ἀθαί] οἱ Ῥαΐτοσ]αβ; ἵη αἀάῑίοη {ο σνΠ]ο]ι 
Ἡο πουν ΠΠπίοτηας Ἠεο, ἴαί {Πο Ίνας νο]ά 
Ρτοσθεά, π]έποαξ {αγέμεν Ιπέετταρίίο, {ο 198 
ἀαδεπεά οπἆ ἵπ {με ἀεαίλ οἳ Ἠεοίος, συ Πῖσ] 
πνοπ]ά ενοπέια]]γ ]εαά {ο ἐἶα ἀεδίτασίῖοη οἳ 
ΤἘτογ. ΤΠε ἀεαί] οἳ Ηεσίογ, Ἡονενεν, απά 
{ο οοποοπη {απ οἸτοπτηδίαησθ5, αΓο {Ἠθ Ῥγο- 
Ρε Ππαίέ οἳ έμο 5αΡ]εοί, νΥμῖο]ι γνα5 Ρτοροδεά 
1π ἔπα ΡγοσρπηΙαπα Σ απά ηδη {λεπη ἐς Ῥοσπα 
παίιγα]]γ οοπο]αάες. Έγοπα ποὺ αὐθεπάίπς 
{ο ο ποασθβεῖίγ {ου ἔῑα Παβ]πιοπί οἱ ένα 
Ῥτοπιίβε ππαἆο {ο ἆμπο, Ἠεγπο Ἠα5 ασοηα]- 
οβοεὰ, ραγΗα]]γ αἲ Ἰοᾳφί, ἵπ (ο πάρπιεηί οί 
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Αὖτις ἀποστρέψηῃσιν, ἀνάλκιδα φῦζαν ἐνόρσας. 

Φεύγοντες ὃ ἐν νηυσὶ πολυκλήϊσι πέσωσι 

Πηλείδεω ᾽Αχιλπος' ὃ ὃ ἀνστήσει ὃν ἑταῖρον 

Πάτροκλον' τὸν δὲ κτενεῖ Εγχεϊ φαίδιµος "Έκτωρ 656 

Ἰλίοφι προπάροιθε, πολεῖς ὀλέσαντ᾽ αἰζηοὺς 

Τοὺς ἄλλους, μετὰ ὃ., υἱὸν ἐμὸν Σαρπηδόνα δῖον. 
Τοῦ δὲ χολωσάμενος κτενεῖ Έκτορα δῖος ᾽Αχιλλεύς. 
. -Ὁυ ”/” ΄ ν - 

Εκ τοῦὸ ἄν τοι ἔπειτα παλίωξιν παρὰ νηῶν 
Σν αν / ὃ 9 9 ὼ 9 

Αιὲν εγω τευχοιµι ιαµμπερες. εισοκ Ἀχαιοὶ 70 

Ἴλιον αἰπὺ ἕλοιεν ᾿Αθηναίης διὰ [βουλάς. 

Τὸ πρὶν ὃ) οὔτ ἄρ᾽ ἐγὼ παύω χόλον, οὔτετιν ἄλλον 
. - / / Αθανάτων Δαναοῖσιν ἀμυνέμεν ἐνθάδ ἐάσω, 
Πρίν γε τὸ Πηλείδαο τελευτηθῆναι ἐέλδωρ, 
Ὥ εως ή -- ε) - ὃἳ 9. «οφ .. 

ς οι υπεστην πρωτογν» εμῳ επενευσα καρητι 75 

"ὌἨματι τῷ, ὅτ᾽ ἐμεῖο θεὰ Θέτις ἥψατο γούνων, 

Λισσομένη τιμῆσαι ᾿Αχιλλῆα πτολίπορθον. 

ὋὪς ἔφατ” οὐδ ἀπίθησε θεὰ λευκώλενος ρη, 

Βή δὲ κατ᾽ Ἰδαίων ὀρέων ἔς μακρὸν Ὄλυμπον. 

έπε Α]εκαπάτίαη ογ]εῖσδ, Νο τε]εοίεᾶ, α5 
Ερατίος5, {με ν/πο]ε οἳ {5 Ῥαξδξασε, ΓΓοπι 
ν. 50. {ο ν. 77. Ἰπε]αξῖνε. Αάπιίαης ια 
Έχε τεαδοπ5 ν/Ἡ]οἩ {Πεγ Ἠανε α]]εσεᾶ {οτ 
Μῖ5 ἀεοϊβῖοη τε, {οΥ {λε πιοδί ρατί, Ιβῖησ 
απά πηδαΙ5{ασίοσγ, Πε εοπ{επ{ς ΗΙτηδε]{ νη(Ἡ 
έΊε οοπάεπηπα/ίοπ οἳ {πε Ἰαίζεχ ρατί οἳ έ1ε 
5Ρρεες], {γοπη ν. 69. Ιπε]αδῖτε, τεἰαϊη]ησ {πο 
{οσπιετ Ῥατί α5 απἀοιυΡβ{εᾶ]γ σεπιῖπε. Βπί 
πε αγραππεπέ οἳ ἔε Ῥοεπῃ Ῥε Ρτορετ]γ ἀε- 
{εγτηϊπεᾶ, 16 ση] αἲ 9πο0θ αῬΡρεαχ (]αί ἐπε 
Ῥαβδασε 15 αμβο]α{ε]γ πεσεβςατγ {οσ 1{5 βγςίε- 
τπαΏς απά τερυ]ατ ἀενε]ορπιεηί, απά οαττῖες 
Ώπε τεαάεχ {ου ψατά ἵπ ἀῑδοετηῖης {]ια αοξῖοη 
Ἀπά {πο επ οἳ Έιε Ῥοεπι. Τί ἶ5δ οπΙγ ὮΥ 
ἔπε Ῥτοπιῖςε ουπίαϊπεᾶ ἵπ {Πῖ5 6ρεεεῇ, ἐπαί 
απο που]ἀ Ἠατε Ό6επ Ἱπάπσεᾶ {ο Ῥεσίοτπα 
Ἠεσ ετταπᾶᾷ {ο Ίτὶ5 απἀά Αγροϊίο; απά Ἠετο 
Άἶοπο ατε {ο Ῥε {οππᾶ {πο οαπ5ες οἱ έλαί 
Έεττος συπῖο] ΤΠεπιῖς 5αΏδεαπεπ!]γ οΏβετνες 
{ο Ῥε ἀερισέεᾶά ἵπ {πε εοππίεπαποθ οἱ {πε 
δοᾶάεες (ν. 90). Μτ,. Ῥεηπ Ἠα5 βε]εείεά 
{116 45 απ Ἰηπδίαπςσο οἱ {πε πιδοβ]οξ νΥἨ]ο] 
νυου]ά Ιπεν]ίαΡ]γ ατίδε ἔγοπι {πε βΥδίεπι, 
νη]οἩ Ἠεγπε Ἠας αἀορίεά, οἱ ἀεποιποῖπσ 
ἨΝνΠοῖθ Ῥαδεασες α5 ΙΠ{εγρο]αΠοΠΒ, σμῖο]ι 
ἀῑά ποί Ἠαρρεπ {ο αοσοτά νη({Ἡ Ἠϊ5 {Πεογ 
χεερεοίῖησ ἴ]ε Ῥτῖπιατγ αγραππεπέ οἳ {λε 
Ῥοεπι. Φεε {πε Τγεαςε οἩ 5 εαῬ]εοξ, 
Ῥ. 906. Μαπγ αἴπή]αγ εχαπιρ]ος οἱ {Π]5 
απιραίαπς βυδίετα παῖσηέ Ῥε αἀάπσεά; Ῥαέ 
{πε Ῥτεδεπί 15 αππρ]Υ βα{Πςῖεπέ {ο Ῥτοτε 16 
ππ]αξδΗβαρ]ο. 

66. Ἰλίοφι. ΤΠε τεαάϊπσ οἳ αἲ] {πο 
οορῖες 15 Ἰλίου, ὮΥ πμΙεἩ {με ππείτε 18 
ἀεβίαογεά: ναί οἳ ἴπε ἐοχί 15 {πε τεαᾶγ 

επιεπάαἤοπ οἱ Ὀγ. ΜαμΡΥ. 
Θ. 657. Κ. 12. Ν. 949. 

69. παλίωξιν. « τεριῖκε; 5αῖ. οἳ ἴἶα 
Ττο]απ5δ. Όοπιρατε ν. 601. Ἡ. Μ. ΤΙ. 
Ῥομο]. ΥΠ]. παλίωξίς ἐστιν ἡ ἐξ ὑπο- 
στροφῆς τῶν φευγόντων δίωξις, ὅταν οἳ 
πρότερον φεύγοντες ὕστερον πάλιν αὐτοὶ 
διώκωσι θαῤῥήσαντες. ΟΕ {πο οοηδίγιο- 
ΏοἨ, 5εθ οπ ΤΙ. Β. 160. 

70. εἰσόκ ᾿Αχαιοὶ ἕλοιεν. Ῥεο οἨ ΤΠ. Β. 
895. Τί 5Ἱοπ]ά ὃε τεπιεπρετεᾶ, Ἠονενες, 
Ὠναί πε τα]ες οἱ σταπητηασ αΡρεαχ {ο Ἠανε 
Ῥθεεπ Ίεςς βἰγῖοί]γ Εχεά ἴἵπ {πε ασε οἳ Ἠο- 
ΠΠΕΣ, {απ 1Π {Πε ποτε τεσεηί ασε οἱ Αίῑο 
π]οβείγ. ΤΗτ5Β ἴἵη ν. 25. 5εαρτα, Έπε οοττεςῦ 
οοπβίτισίῖοηπ νοι]ᾶ Ίανε Ῥεεπ ὄφρ ἂν 
ἵκοιτο. Ῥεε οἩ Ἡ. Ε. 128. Τπε Ιμεϊρεῖσ 
ΜΕ., Ἠούγενεσ, τεβἆς ἕλωσι ΣΟΥ ἕλοιεν. 

ΤΙ. Ίλιον αἰπύ. ΤΗϊ5 15 {πε οπ]γ ρᾶδ- 
βασο ἵηπ νἨῖοὮ Ἠοπιετ Ἠας πξεά Ἴλιον ἵπ 
{πε πεπίεγ σεπάετ; απάἆ Ἠεγπε ας Ἱπ- 
βἰίεά προπ ἴπε οἰτουπηδίαηος 45 ἃ Ῥτοοί οἳ 
ἔπε «ρατίουεπεςς οἱ {Πε Ῥαδξασε. Τπίτα ν. 
668. νο Ἠανε Ίλιον αἰπεινή. Ἠεγτε Πϊπι- 
5ε]{, ποψενετ, ας οο]]εσίεᾶ βενετα] επιεή- 
ἀαβοπς οἳ έε {εχέ, πποηῦς ν/Πίο] πε πιοδέ 
Ῥτοβαδ]ε 15 (παί οἳ Βεπί]εγ, πο τοβἆβ 
Ίλιον αἰπύν. Μτ. Ῥεππ 18 Ἱποοστεεί ἴπ 
Ἠϊς ομβετναίίοη ἴλαί Ἠοππες ΠενεΓ αΡΡΙΘΒ 
{ο {πε Γεπ]πῖπε σεπἀεσ {πε πιαδοππε {Τευ- 
πηϊπα{ίοη οἳ αἀ]εοίϊνες ἵπ υς. Ῥεε οἩ Ἡ. 
Ἐ. 969. Τ]ε ἀενῖεε οἳ ἈΠποτνα, α]]αάεά 
{ο 1π {πε επά οἳ πε Ἠποα, 15 ἴπο νγε]]-κπονα 
βἰγαίασεπι οἱ {λε νιοοάεπ Ἠος5ε. Ῥεε 04, 
Θ. 492. 

76. ἥματι τῷ, κ.τ.λ. Ῥεο Ἡ. Α. 625, 

Οοπιρατα Τ. 



ὉΜΗΡΟΥ ἼΙΛΔΙΑΔΟΣ ο. 

Ὡς ὃ) ὅταν ἀΐξῃ νόος ἀνέρος, ὅστ᾽ ἐπὶ πολλὴν 

429 

80 

Γαἴαν ἐληλουθὼς φρεσὶ πευκαλίµῃσι νοήσῃ, 
” » 3 Ἀ / , ἐς 
Ενθ᾽ εἴην, ἢ ἔνθα, µενοινήσειέτε πολλά 

Ὡς κραιπνῶς μεμαυῖα διέπτατο πότνια Ἡρη. 
"Ίκετο ὃ αἰπὺν Ὄλυμπον, ὁμηγερέεσσι ὃ ἐπηλθεν 

᾿Αθανάτοισι θεοῖσι Διὸς δόμῳ' οἳ δὲ ἰδόντες 856 

Πάντες ἀνήϊξαν, καὶ δεικανόωντο δέπασσιν. 

"Ἡ ὃ) ἄλλους μὲν ἔασε, Θέμιστι ἓὲ καλλιπαρήῳ 
Δέκτο δέπας' πρώτη γὰρ ἐναντίη ἦλθε θέουσα, 

/ / » ΄ ύὸ -. 
Καί μιν φΦφωνήῆσασ επεα πτεροεντα προσηυ α 

ρη, τίπτε βέβηκας, ἀτυζομένῃ δὲ ἔοικας; 90 

"Ἡ µάλα δή σε φόβησε Κρόνου πάϊς, ὅς τοι ἀκοίτης. 

Τὴν ὃ) ἡμείβετ᾽ ἔπειτα θεὰ λευκώλενος "Ἡρη" 

Μή µε, θεὰ Θέμι, ταῦτα διείρεο' οἶσθα καὶ αὐτὴ 
Οἷος ἐκείνου θυμὸς ὑπερφίαλος καὶ ἀπηνής. 

᾽Αλλὰ σύ Υ᾿ ἄρχε θεοῖσι δόµοις ἔνι δαιτὸς ἐΐσης. 96 
- - 2 ϱ) / 

Ταῦτα δὲ καὶ ετὰ πασιν ἀκούσεαι ἀθανάτοισιν 2 
- δν 

Οἷα Ζεὺς κακὰ ἔργα πιφαύσκεται οὐδέτι φημὶ 
- - / - 

Παᾶσιν ὁμῶς θυμὸν κεχαρησέµεν, οὔτε βγροτοῖσιν, 
- - 

Οὔτε θεοῖς, εἴπερ τις ἔτι νῦν δαίνυται εὔφρων. 
ὰἩ Ν -- 6 

“Ἡ μὲν ἄρ᾽ ὣς εἰποῦσα καθέζετο πότνια Ἡρη. 100 

ὌὨχθησαν ὃ ἀνὰ δῶμα Διὸς θεοί ἣ δὲ γέλασσε 

Χείλεσιν, οὐδὲ µέτωπον ἐπ᾽ ὀφρύσι κυανέῃσιν 
σευ - - κ. - 4 . άνθη" πᾶσι δὲ νεμεσσηθεῖσα µετηύδα 

ν 

Νήπιοι, οἳ Ζηνὶ µενεαίνοµεν ἀφρονέοντες. 
.! / -, , 
Η ἔτι µιν µέμαμεν καταπαυσέµεν., ἆσσον ἰόντες, 105 

Η ἔπει ἠὲ β{ῃ' ὃ ὃ ἀφήμενος οὐκ ἀλεγίζει, » 
Οὐδ' ὄθεται φησὶ γὰρ ἐν ἀθανάτοισι θεοῖσι 

80. ὡς δ’ ὅταν ἀῑξῃ κ.τ.λ. Όπ οἴ]εσ ος- 
οβδίοη5 ἨἩοπῃεγ ας Π]]ιδίταίεᾶ {πο αοίῖοη ος 
έλα πηῖπά ὮΥ 5εηςῖρ]ε Ίπιασες {γοπα {1ο πῃο- 
Ώοη οἳ Ῥοάϊες: Ἠεγο Τε Ἰπνοετί5 {Πο ϱᾳ5ε, 
Ἀπᾶὰ 5ΗΟΝΝΘ ἴ]ο σνοαυί γε]οοῖίγ οἳ απο 
Ἠϊσ]ε, ὮΥ οοπιρατῖπς 16 {ο ἴ]χε απϊσ]κποςς ο{ 
ΏιοασΠί. ἨΝο οίπεχ εοπιρατῖδοη σοοι]ά Ἠανα 
εαια]]εά νε βρεεά οἱ α Ἠεανεπ]Ιγ Ῥεϊπς. 
Το πια](ο {ἐΠῖδ ππογο Ῥεαυθ][α] απᾶ εχαοί, 
{πε Ῥοεέ ἀεβοτῖρες α {ταν ε]]εν, πν]λο τενο]νεβ 
η Ἠ]5 τηῖπά {πε 5ενοτα] Ῥ]ασεΒ ν/πῖοῃ Ἰε 
Ἰα5 56εΗ, απά ἵπ απ Ιπδίαπί ραβ5ο5 Ὦχ Ιπ]α- 
5ϊπα {Ίου {Γοπ1 οπθ ἀῑδίαπί ραγί οἱ {πο εατί]ι 
{ο αποίἸεν, Μ{]ίοι 5εεπι5 {ο Ἠανε Ἰαά ἴέ 
ἵπ Ἠϊ5 εγα, ἵπ ἐμαί ε]εναίεά ραββᾶσε: ἴ]ια 
αρεεᾷ οἱ φοᾷς Ίΐπιε σοιπίς πού, {λιοιθ]ι τον 
Μιοί{ῖεδέ Ιπἰπιίε ιοϊπφεα. ἘοΡΕ. 9ο Ο4. Η. 
36. νέες ὠκεῖαι ὡσεὶ πτερὺν ἠὲ νόημα. 
Ἠεβῖοά. Φοαΐ. Η. 222. Ὁ δ ὥστε νόηµα 
ποτᾶτο. Οἰαπά. Ἡ. ῬνοῬ. 11. 200. Φκαπ- 

ἔπηι πο ]ασηζαηι 1ατλῖ, ποπ ὑππηρείας 4 βἱγῖν 
Ίοπ ἴεοε κοἰ[ιοϊία πιεπίῖς ἀἰδομηγέ αοιηιε. 
ΟΌοπιρατε Ἠοπι. Ἡ. ΑΡο]. 448. Μονο, 45. 
ΑΡΟΙ. Ἠποά. ΤΙ. σ4]. 

101. Ἡ δὲ γέλασσε κ.τ.λ. Ὑϊρ. ΑΠ. 
1. 919. ομγίαφιε ἐπφοπίνις ἄφεγ επι σέ 
αὐπιμ]αί, ϱγοηηϊῦ α[ίο οογᾶε ἀοζογειι. Οοπαρατθ 
Ῥτου. χὶν. 19. Ὀεε αἱδο (Οσο, Ερϊςί, Ὠϊν. 
ΙΙ. 256. 

109, οὐδὲ µέτωπον Ἰάνθη. Ίο. επρ[ϊ- 
οἵία μέ 98, δεά οογταφαία. ἨΕΧΝΕ.. Τε 
νενυ ἰαίνω εἰση]βες {ο Ίαγπι, α5 Ἱπ 04. Θ. 
426. Κ. 959. απᾶ εἰξενῆετο; απᾶ ἔπεποε 
πείαρΠονἸσα]]γ., {ο ἀεἰϊφλ, {ο επλαγαίε. Έτ- 
εἰπίῃ. ἰστέον, ὅτι ἰαίνεσθαι κατὰ τοὺς 
παλαιοὺς εἰπεῖν τὸ τήκεσθαι, ἥδεσθαι, 
διαχεῖσθαι, µαλάσσεσθαι. Τμε εοπβίγις- 
Ποπ 15 πᾶσι µετηύδα, πο πᾶσι νεµεσση- 
θεῖσα. 



480 ὉΜΗΡΟΥ ἸΛΙΑΔΟΣ ο. 

’ πλ πλ Καρτεῖ τε σθένεῖ τε διακριδὸν εἶναι ἄριστος. 
τ --» ϱ) ϱ/ / ν , ία 
ᾧ Εχεύ;, ὁ ττι κεν υμμι κακον πέµπησιν εκαστῳ. 

Ἠδη γὰρ νῦν ἔλπομ᾽ ᾿Αρηΐ γε πῆμα τετύχθαι’ 110 

Ὑἱὸς γάρ οἱ ὅλωλε µάχῃ ἔνι, φίλτατος ἀνδρῶν, 

᾿Ασκάλαφος, τὸν φησὶν ὃν ἔμμεναι ὄβριμος "Αρης. 
ὋὪς ἔφατ” αὐτὰρ "Αρης θαλερὼ πεπλήγετο μηρὼ 

Χερσὶ καταπρηνέσσ’, ὀλοφυρόμενος ὃ ἔπος πηὔδα" 

Μὴ νῦν µοι νεµεσήσετ’ Ολύμπια δώματ᾽ ἔχοντες, 1156 

Τίσασθαι φόνον υἷος, ἰόντ᾽ ἐπὶ νῆας ᾿Αχαιῶν, 

Εἴπερ µοι καὶ μοῖρα Διὸς πληγέντι κεραυνῷ 
Κεῖσθαι ὁμοῦ νεκύεσσι μεθ’ αἵματι καὶ κονίῃσιν. 

Ὃς φάτο' καί ῥ ἵππους κέλετο Δεῖμόν τε Φόβον τε 

Ζευγνύμεν' αὐτὸς ὃ ἔντε ἐδύσετο παμφανόωντα. 120 

Ἔννθα κ᾿ ἔτι µείζων τε καὶ ἀργαλεώτερος ἄλλος 

Πὰρ Διὸς ἀθανάτοισι χόλος καὶ μῆνις ἐτύχθη, 

Εἰ μὴ ᾿Αθήνη, πᾶσι περιθδείσασα θεοῖσιν; 

΄Ωρτο δι ἐκ προθύρου, λίπε δὲ θρόνον, ἔνθα θάασσε' 
Τοῦ δ) ἀπὸ μὲν κεφαλῆς κόρυθ’ εἴλετο, καὶ σάκος ὤμων, 155 
1’ » »/ -- . Ν ν ς -- 

Έγχος ὃ ἔστησε στιβαρῆς ἀπὸ χειρὸς ἑλοῦσα 
Χάλκεον' ἣ ὃ ἐπέεσσι καθάπτετο θοῦρον ᾿Αρηα" 

Μαινόμενε, φρένας ἠλὲ, διέφθορας; ἤ νύ τοι αὕτως 
Ἱ "3 . } 

Οὔατ᾽ ἀκουέμεν ἐστὶ, νόος ὃ ἀπόλωλε καὶ αἰδώς. 

Οὐκ ἀἴεις, ἅτε φησὶ θεὰ λευκώλενος Ἡρη, 190 

"Ἡ δὴ νῦν πὰρ Ζηνὸς Ολυμπίου εἰλήλουθεν ; 

΄Ἡ ἐθέλεις αὐτὸς μὲν ἀναπλήσας κακὰ πολλὰ 

110. ἔλπομαι. Ιαν. Τπε ποιπ ἐλπὶς, 
ΦΙιὰ {πο νετρς ἔλπομαι απᾶ ἐλπίζω, Ἱπιρ]γ 
ποῦ ΟΠΙΥ Ἰορε, Ῥαῦ λε εκρεοίαίΊοη οἳ ΑΠΥ 
ενεηπέ, ν]λείμεχ φοοᾶ, δαᾶ, ος ἐπαϊ[εγεπί. ΤΠ 
Έα ΓΟΥΠΙΕΥ 5ΕΠ5Ε, 1695 δε 15 ποτε ῬΓΟΡες 
Ἁπᾶ {τοφιεπέ, απᾶ πεεᾷςδ πο ἸΠηδίταῖοι : 
αι οἳ {ιο Ἰαίέευ νο Ἠανεο απ΄ εκαπρ]ε η 
1. Ν. ὃ, π]μετο ἰπε γογρ βἰση]ῇες ΒΙΠΙΡΙΥ 
επἰείίπιο.  Ππδίιηποθ5 οἳ {πο αἰσπίβεαίον 
νν]ήο]ι {Πῖ5 Ῥαδδασο αΠογάς νν]] Ῥε {ουπᾶ ἵπ 
ΒοΡΗ. Ένας. 111. Α]. 799. Ἐπαπρ. Οτεβί. 
846. Βαρρ]. 790. ΤΡΗ. Α. 786. απά {.6- 
ααεη{έ]γ ἵπ Ἠοπιος. Έμετο 5 α Ῥαξδασα 
ῬτεσϊδεΙγ Ἱπ Ῥοϊπό 1π Ῥ]αίο ἄε [εῦφ. 1. ρ. 
644. Πρὸς δὲ τούτοιν ἀμφοῖν αὖ δόξας 
µελλόντων, οἷν κοινὸν μὲν ὄνομα ᾿Ελπίς" 
ἴδιον δὲ φόβος μὲν, ἡ πρὸ λύπης ἐλπίς' 
θάῤῥος δὲ, ἡ πρὸ τοῦ ἐναντίου. Ἰπ ἴἶιε 
Β4ΠΠΘ ΒΕΠ56 35ο {πο Τμαίϊης 15ο δρεγατο. 
Έ]οτιας, 1. 1. Θ)ΐς βρετατεί, ϱοδέ ϱαγίασὶ- 
πεπι, αἰϊφιοα ἴπ 4γίσα δείιωπ ας. π. 
1Υ. 419. Πωπο εῇο δἱ ροίωῖ ἰαπίιπι 5ρεταχα 
ἄοἴογοπ. Ὦεθ 3ἱ5ο Ματκ]απᾶ οπ ΤΡΗ. Α. 
786. Ἡοορενεει οἩ Ὑϊσετ, Ρ. 192. Τὲ 18 
8Ο3ΥΟΕΙΥ ηεοΘΒΞΑΣΥ ἴο Ροϊπέ οαίέ ἔῑε εχαπ- 
ΒΙίο αγί ἵπ {5 β8ΡεεοἩ οἱ «πο. ὮἨ/ΠΙ]θ 

8Ἠ6 τχρεδ ἹροΏ ἴπο ροᾷ5 {με {ο]1γ οἱ ἀἱβ- 
οὐθάίεπσε, 5ο 15 5εογεί]γ Ιποϊίης {Πεπι {ο 
4ἴδορευγ ; απά Ὦγ οεοπάο]ῖπς ννίἩ Ματς οἩ 
ἔλπο ἀθαί]ι οἱ Ἠ]5 50Π, 5Ώε νγοχ]κ5 Ἠῖ5 Πετγ 
{εΠΙΡΟΥ Ιπίο ορεΏ τεβε]]ΙοἩ. 

119. Δεῖμόν τε Φόβον τε. ΤηεςῬε νετ 
ηοί ἴ]ιο Ἠου5ες οἱ ΛΤατΒ, α8 50Π19 οἱ {πε οἱά 
εοπιπιεηία{ου5 5ιρροδεά ; Ῥιαΐ Ἠῖδ 80Π8, 
ψ/οπα Ίο οοπηπιαπάς {ο γοΚκε {λμεπι. Όεα 
1. Δ. 440. Ν. 299. 

124. ὦρτο δι ἐκ προθύρου. 
διῶρτο, 561]. διὰ τοῦ δώματος. 

128. φρένας ἠλέ. Ἠεπίε εγαπε; 5αραπᾶ. 
κατά. ΤΠε αἀ]εσθῖνε ἠλὸς (ον ἠλεὺς, 0. 
Β. 945. Ἐ. 464.) 5 ἀετινεᾶ Ίτοπι ἀλὴ, 
πιεπεὶς εηγογ. Ἐψπι. Μ. ἠλεός' µάταιος, 
µαινόµενοῦ, µωρός. ἈῬεο Βοαπμί]εγ οἨ Οπ]- 
Ἠπι, Ἐχασπι. 179. ΤΗϊ5 Ῥαβδασο πιαγ Ῥα 
εοπιρατεά ΝΕ ζενεπ. ν. 21. ΠΧ Χ.᾽ Ακού- 
σατε δὴ ταῦτα, λαὸς μωρὸς καὶ ἀκάρδιος, 
ὀφθαλμοὶ αὐτοῖς καὶ οὐ βλέπουσιν, ὦτα 
αὐτοῖς καὶ οὐκ ἀκούουσι. ΘΙΠΙ]ΑΣ ΕΧΡΥΕΡ- 
βἴοη5 46ο οσοι η Ῥδα]πι εχν. 6. 15αϊα]ι 
χΗΠ. 8. Ἐσεῖς. ΧΙ. 2. Μαέ. χι. 16. Ματ]ς 
ν. 18. 

Τμαί 15, 



ὉΜΗΡΟΥ ἼλΛΙΑΔΟΣ ο’. 4ὐ1 

Αψ ἴμεν Οὔλυμπόνδε, καὶ ἀχνύμενός περ, ἀνάγκη, 

Αὐτὰρ τοῖς ἄλλοισι κακὺν µέγα πᾶσι φυτεῦσαι;: 
Αὐτίκα γὰρ Τρῶας μὲν ὑπερθύμους καὶ ᾽Α χαιοὺς 136 

’ απ ἣν ο ορ τ / Φ.  Ἡᾷ 

Δείψει, ὃ ὃ ἡμέας εἷσι κυδοιµήσων ἐς Ὄλυμπον, 
Μάρψει ὃ ἑξείης, ὅστ᾽ αἴτιος, ὅστε καὶ οὐκί. ρ ης» 2 

Τῳ σ᾿ αὖ νῦν κέλομαι µεθέµεν χόλον υἷος ἐπος 
/ / - ’ .. - α / 

άρ τις ίην καὶ χεῖρας αμείνων Ηδη γάρ τις, τοῦδε βίη χεῖρας ἀμείνων, 
Ἂ / .) 2 

Η πέφατ’, ἢ καὶ ἔπειτα πεφήσεται' ἀργαλέον δὲ 140 
/ - 

Πάντων ἀνθρώπων ῥῦσθαι γενεήν τε τύκον τε. 
ΑΝ -- - 

Ὃς εἰποῦσ ἵδρυσε θρόνῳ ἔνι θοῦρον "Αρηα. 
ια, 

Ηρη δ᾽ ᾽Απόλλωνα καλέσσατο δώµατος ἐκτὸς, 

λἾρίν θ’, ἥ τε θεοῖσι μέτ᾽ ἄγγελος ἀθανάτοισι' 

Καὶ σφέας φωνήσασ᾽ ἔπεα πτερόεντα προσηύδα" 145 

Ζεὺς σφὼ εἰς Ἴδην κέλετ᾽ ἐλθέμεν ὅττι τάγιστα" µ χ 
” ] 5 

Αὐτὰρ ἐπὴν ἔλθητε, Διός τ᾽ εἰς ὦπα ἴδησθε ϱ επῃη Ὦ η 2 

Ἔρδειν ὅ ττι κε κεῖνος ἐποτρύνῃ καὶ ἀνώγῃ. 
Φ ΔΝ ο μα τε δα ϱ) - / ’ ’ ο 

Ἡ µεν ἄρ ὡς εἰποῦσα πάλιν κίε πότνια Ἡρη 2 
/’ Σι 

ἝἜνζετο ὃ' εἰνὶ θρόνῳ' τὼ ὃ ἀϊξαντε πετέσθην, 150 
»” - 

Ίδην ὃ ἵκανον πολυπίδακα, μητέρα θηρῶν. 
οἱ Ὀ / Εὖρον ὃ’ εὐρυόπα Κρονίδην ἀνὰ Γαργάρῳ ἄκρῳ 

ο .) ΄ 

Ημενον, ἀμφὶ δέ µιν θυόεν νέφος ἐστεφάνωτο. 

Τὼ δὲ πάροιθ’ ἐλθόντε Διὸς νεφεληγερέταο 

Στήτην' οὐδὲ σφῶίν ἰδὼν ἐχολώσατο θυµῷ, 155 

Ὅττι οἱ ὦκ ἐπέεσσι φίλης ἀλόχοιο πιθέσθην. 

Ἶριν δὲ προτέρην ἔπεα πτερόεντα προσηύδα" 

Ῥάσκ᾽ ἴθι, Ἶρι ταχεῖα, Ποσειδάωνι ἄνακτι 

Πάντα τάδ ἀγγεῖλαι, μηδὲ ψευδάγγελος εἶναι. 
Φ 

Παυσάμενόν µιν ἄνωχθι µάχης ἠδὲ πτολέμοιο 160 
” ε - ων 
Ἐρχεσθαι μετὰ φῦλα θεῶν. ἢ εἰς ἅλα δῖαν. 

Εἰ δέ µοι οὐκ ἐπέεσσ᾽ ἐπιπείσεται, ἀλλ᾽ ἀλογήσε µ 2 Ύ 

Φραζέσθω δὴ ἔπειτα κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμὸν. ρ η ρ 
΄ ή ιν) ιν. ΄ ΣΑ α) ή ΄ 

Μή μ’ οὐδὲ, κρατερός περ ἐὼν, ἐπιόντα ταλάσσῃ 

Μεῖναι' ἐπεὶ εὖ φημὶ [5ίῃ πολὺ φέρτερος εἶναι, 165 

Καὶ γενεῇ πρότερος, τοῦ ὃ οὐκ ὄθεται φίλον ἦτορ 

σον ἐμοὶ φάσθαι, τόν τε στυγέουσι καὶ ἄλλοι. 

ὋὪς ἔφατ” οὐδ) ἀπίθησε ποδήνεµος ὠκέα τρις" 

Ῥήη δὲ κατ’ Ἰδαίων ὀρέων εἰς Ἴλιον ἱρήν. 

198. ἐποο. Όεε οἨ ΤΙ. Α. 995. γοιδ» Ῥαέ 16 5]ου]ά Ὦο τοπιεπιῃαγθά Ειαέ 
158. βάσκ᾽ ἴθι. Ῥεο οἨ 1]. Β. 8. Ροᾷ8 απά Ἠεγοεβ αγε ἐγεαθεᾶ Ὦγ Ἠοπαος νε] 
1605. ἐπεὶ εὖ φημὶ κ.τ.λ. Τέ Ίας Ῥεεπ Ἰδί]ο τεβρεεί ο Ρ6ΓΒΟΠΒ. 

Οιοαρέ ἐ]ιαί ἴλοβε 11Π6ς5, ννἨῖοἩ ἆγο 16- 107. στυγέουσι. Μεἰίωιπέ. εο οἩ ΠΠ. Α. 
Ρεαίεᾷ αἲ ν. 181, ατθ αΠΝΟΣΙΥ οἳ ααρίίεν, 186. Η. 119: απά οἳ ἔλο οχρτεβδίου ἶσον 
Ἠούγεγεχ βα]έεὰ {ο ΑΡΑΠΙΕΠΙΠΟΠ 1π Ἡ. 1. 160. ἐμοὶ φάσθαι, οι Ἡ. Α. 187. 
Ἠεποε {εγ Ἠπνο Ῥθεη ἀεποιποεά 38 5ρι- 



442 

Ὡς ὃ ὅταν ἐκ νεφέων πτῆται νιφὰς ἠὲ χάλαζα 

ΟΜΗΡΟΥ ἼΛΙΑΔΟΣ ο’, 

170 

Ψυχρὴ ὑπὸ ῥιπῆς αἰθρηγενέος Ῥορέαο" 

ὋὪς κραιπνῶς μεμαυῖα διέπτατο ὠκέα Ἶρις, 
. - . ες , ’ 9 .) ’ ο 

Αγχοῦ ὃ) ἱσταμένη προσέφη κλυτὺν ᾿Εννοσίγαιον 

᾽Αγγελίην τινά τοι, Γαιήοχε κυανοχαῖτα, 

"ΗἨλθον δεῦρο φέρουσα παρὰ Διὸς αἰγιόχοιο. 175 

Παυσάμενόν σε κέλευσε µάχης ἠδὲ πτολέμοιο 

Ἔρχεσθαι μετὰ φῦλα θεῶν, ἢ εἰς ἅλα δῖαν. 

Εἰ δέ οἱ οὐκ ἐπέεσσ᾽ ἐπιπείσεαι, ἀλλ᾽ ἀλογήσεις, 

᾿Ἠπείλει καὶ κεῖνος ἐναντίβιον πολεµίζων 
Ἐνθάδ ἐλεύσεσθαι σὲ ὃ) ὑπεξαλέασθαι ἀνώγει 180 

- / τ 
Χεῖρας, ἐπεὶ σέο φησὶ [9ίῃ πολὺ φέρτερος εἶναι, 

Καὶ γενεῇ πρότερος, σὺν ὃ οὐκ ὄθεται φίλον ἧτορ 

σόν οἱ φάσθαι, τόν τε στυγέουσι καὶ ἄλλοι. 

Τὴν δὲ μέγ ὀχθήσας προσέφη κλυτὸς ᾿Εννοσίγαιος' 
- , α. δν τ5 , »ὰ ια Η), 1 
Ω πόποι, ἦ ῥ’, ἀγαθός περ ἐὼν, ὑπέροπλον ἔειπεν, 186 

” 2 

Εἴ μ’ ὁμότιμον ἐόντα [{ῃ ἀέκοντα καθέξει. 
- δ ε 

Τρεῖς γάρ τ᾽ ἐκ Κρόνου εἰμὲν ἀδελφεοὶ, οὓς τέκετο ᾿Ῥέα, 
Ζεὺς καὶ ἐγὼ, τρίτατος ὃ ᾿Αἴδης ἐνέροισιν ἀνάσσων. 

Τριχθὰ δὲ πάντα δέδασται, ἕκαστος ὃ ἔμμορε τιμῆς. 
: Ητοι ἐγὼν ἔλαχον πολιὴν ἅλα ναιέµεν αἲεὶ, 190 

Παλλομένων, ᾿Αἴδης ὃ' ἔλαχε ζόφον ἠερόεντα, 

171. αἰθρηγενέος. Βοπιε ἀετῖνε {15 ερῖ- 
Επεί ἀπὸ τοῦ αἰθρίαν γεννᾷν, 5ο ἐλαί Τὲ νν]] 
ἀεποίε ῥγούµοῖπα Ταἶγ ιοραί]εγ; Ῥαί Ἐπδία- 
έήπ5, αἀνοτίῖησ {ο {πο απα]οσγ οἳ αἴπαῖ]αν 
οοπΙροπΠάβ, εχρ]αῖπς 16 ὮΥγ ὁ ἐξ αἰθέρος 
γενόμενος, 1.6. αἴγ-βογη. 

187. τρεῖς γάρ τ’ ἐκ Κρόνου κ.τ.λ. Βοπ1θ 
Ἠανε (Πποισ]έ {πο Ῥ]αϊοπίο ΡΠΠΟΞοΡΗεΣΕ 
ἆγενν ἔγοπι Ἠεποο {6 ποίῖοπ οἳ Ειαῖγ Τρίαᾶ; 
ν/μ]ο] ἔπε ΟἨτξβαπ Ῥ]αϊιοπϊςείς βἴποε Ίπῃα- 
σῖπεά {ο Ῥο απ οΏδοιγε Ἠϊπί οἱ {πε Φασγεά 
1 Ῥζπϊέη. Τ]πε Τὶ ία οἳ Ἐ]αΐο 1 15 νε]! Κπονη: 
τὸ αὐτὸ Όν, ὁ νοῦς, ὁ δημιουργὸς, ἡ τοῦ 
κόσμου Ψυχή. Ίπ Ἠῖ5 «ποτφίας Τε {ε]]8 
τς, τὸν Ὅμηρον (αμοίογεπι 5οῖ]. Γήςε) τῆς 
τῶν δημιουργικῶν Τριαδικῆς ὑποστάσεως. 
Ῥεε Ῥτου]ας ἵπ Ρἰαί. Τ]εοί. 1. 5. Ατὶδίοί]ε 
(4ε 6αίο, 1. 1). 5ρεαΚῖπσ οἱ ἴ]ιε Τεγπατίαπ 
ΠΠΠΙΡΕΣ {γοπι Ἐγίμαρογα», πας ἴηοςο νγογάς: 
Τὰ τρία πάντα, καὶ τὸ τρὶς πάντη. Καὶ 
πρὸς τὰς ἀριστείας τῶν θεῶν χρώµεθα τῷ 
αριθμῷ τούτῳ. Καθάπερ γάρ φασιν καὶ 
οἱ Πυθαγόρειοι, τὸ πᾶν καὶ τὰ πάντα 
τοῖς τρισὶν ὥρισται. Τελευτὴ γὰρ καὶ 
µέσον καὶ ἀρχὴ. τὸν ἀριθμὸν ἔχει τὸν 
τοῦ παντός ταῦτα δὲ τὸν τῆς τριᾶδος. 
Έτοπι {5 Ῥαβδδασο Τταρεζαπᾶας επᾶσαα- 
νοιγεᾶ νεσΥ ΒετΙοΙΒΙΥ {ο Ῥτουο, ναί Ατίς- 
{οῦε Ἠαά α Ῥεγ[εοί Κπον]εάσο οἱ 4ο 
ΤτὶπΙί(γ. Ἐπρονέ, νο Γαγηϊθμεά πιο νηέ] 

{Πῖ5 ποίε, απᾶ νΥἩο 5Θεπ]5 {ο Ῥθ 5επδῖρ]ε οξ 
ἴπε {ο]1γ οἳ Τταρεσιπίίαβ, πενετί]ε]εςς, ἵπ 
Ἠῖ5 «ποπιοϊοφία ΠΗοιπετῖσοα, Ίας5 Ῥ]αεεά οΡ- 
Ροβῖίε {Πῖ5 νετςε 1 1οἨΏπ ν. 7. ῬοΡΕ. Τμετε 
σαπ Ὦ6 πο ἀοαλέ οἱ {λε ριτῖέγ οἳ Παροτί8 
πιοίῖνε, Ιπ {μας οὐ ἵης {πο αὔονε {εχί αἴπῃ- 
ΡΙΥ α5 α Ῥατα]]ε], πούπγενες Ἱπαρροδῖίε ἴπα 
Ῥαδεασε π]αΥ αρροατ. Τί 15 πε] Ἐπονηπ 
ἐπαί ἀἱρύοῃ, ντ {Πε Ἰηδίάῖοας Ἰπίέεπίίοῃ 
οἳ (πτονΊπςσ ἀῑβογεά1έ αροπ {πε «οβΡε], τε- 
γ]νεᾶ «χε ποίῖοη ναί Β]αΐο ᾖαά πιαγοε[{οι»[ὴ 
απ{ϊοραἰεᾶ οπο ο ἴ]ιε πιοκί ειτργἱεῖπᾳ ἀἱκοστε- 
γἱ6ς οἱ ἐῑιε (Ἰιγὶκίίαη [ετε]αίίοπ (Ώεο]πε απᾶ 
Ἐα]], ο. 91). Επί (Πῖ5 15 πο {1ο Ῥ]ασο {οχ 
{πεο]οσῖσα] ἀϊδοιαξεῖοι ; απά νΠ(Ἡ τερατά {ο 
Ῥ]αΐο”5 Ττπϊέγ---νπΙσΙ, Ὦγ {πε πναγ, ἶ5 πού 
Ῥ]αίο”5, Ὀπέ απ Ἱπνεπίῖοτ οἳ ἐπο Ῥ]α[οπῖςίς ος 
ἴπο ἐΠΙγά οεπίασγ---Ίγε πιαγ {αἶτ]γ 5αγ ἵπ {πο 
πγογάςδοξ Τετεποε(Έππ. 1.1), Γποετία ]ιωο εἶ ἔ 
Φοείη]ες Γα[ίοπε οετία Γασετε, πἰ]ῖ[ο Ρ]πς αφας, 
Θπαπι εἱ ἄες ορεγαπα, ιά σι γαξϊοπε ἱπδαπίας. 

188. ἐνέροισιν. ΙΓπίζγ. Ἐωπι. Μ. ἕνε- 
ροι" οἱ νεκροὶ, ἀπὸ τοῦ ἐν ἔρᾳ κεῖσθαι, ὅ 
ἐστιν ἐν τῇ γῷ. 3εε ἙΒ]οπιβε]ά”5 (1958. 
αἆ «Ἠδεῃ. Ῥετ5. 695. 

189. τριχθὰ δὲ κ.τ.λ. ΟΕ εῑς ΡατΗ ο, 
9εο Η. ἵη 0ετ. 86. ἨΗεειοά. Τπεορ. 112. 
595. Οα]ϊπι, Ἡ. ἵπ 1ου. 61. Ἠετασ]ά, ΑΙ- 
1ες. Ηοτι. ο. 4]. ΑΡο. ΕΙΡ]. Τ. 2. 1. 

191. παλλομένων. ῥῬει. τῶν κλήρων. 
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Ζεὺς ὃ' ἔλαχ᾽ οὐρανὺν εὐρὺν ἐν αἰθέρι καὶ νεφέλῃσι’ 
Τ - δ) ”’ 9 ΄ 9 9 ”/’ λ 

αἴα ὃ ἔτι ξυνὴ πάντων, καὶ μακρὸς Ὄλυμπος. 

Τῷ ῥα καὶ οὔ τι Διὸς [έομαι φρεσίν' ἀλλὰ ἔκηλος, 

Καὶ κρατερός περ ἐὼν, µενέτω τριτάτῃ ἐνὶ µοίρῃ! 1950 
Ν 

Χερσὶ δὲ µή τι µε πάγχυ, κακὸὺν ὣς, δειδισσέσθω. 

Θυγατέρεσσιν γάρ τε καὶ υἱάσι κέρδιον εἴη 
19 , λ ΤΑΞΗ ΑΔ μα) / Δ / νο. ο 

κπάγλοις ἐπέεσσιν ἐνισσέμεν, οὓς τέκεν αὐτός 
οἵ : Ε] / . ΄ λε 

ι εσεν οτρυνοντος ακουσογται και αναγκη. 

Τὸν δ ἡμείβετ᾽ ἔπειτα ποδήνεµος ὠκέα Ἶρις" 200 

Οὕτω γὰρ δή τοι, Γαιήοχε κυανοχαῖτα, 
Ἀ. - 2 

Τόνδε φέρω Διὶ μῦθον ἀπηνέα τε κρατερόν τε, 
2/ / λ / / .) ρα Ἡ τι µεταστρέψεις; στρεπταὶ μέν τε φρένες ἐσθλῶν. 
Οἶσθ', ὡς πρεσ[θυτέροισιν Ερινύες αἰὲν ἔπονται. 

Τὴν δ᾽ αὖτε προσέειπε Ποσειδάων ἐνοσίχθων' 2056 
5 ΔΝ / - ”! 9 - / 

Ίρι θεὰ, μάλα τοῦτο ἔπος κατα μοῖραν ἔειπες' 
. - 

Εσθλὸν καὶ τὸ τέτυκται, ὅτ᾽ ἄγγελος αἴσιμα εἰδῇ. 
᾽Αλλὰ τόδ αἰνὸν ἄχος κραδίην καὶ θυμὸν ἱκάνει, 
9] , ης ὶ ο νου , 2] 

πποταν ισοµμορον κα ομη πεπρωµενον αισῃ 

Νεικείειν ἐθέλῃσι χολωτοῖσιν ἐπέεσσιν. 210 

᾽Αλλ) ἦτοι νῦν μέν κε νεμεσσηθεὶς ὑποείξω. 
”Αλλο δέ τοι ἐρέω, καὶ ἀπειλήσω τόγε θυµῳ" 

Αἴκεν ἄνευ ἐμέθεν καὶ ᾿Αθηναίης ἀγελείης, 

ρης, Ερμείω τε, καὶ Ἡφαίστοιο ἄνακτος, 
Ἰλίου αἰπεινῆς πεφιδήσεται, οὐὸ ἐθελήσει 215 
. / - Ν / / 2 / 
Ἐκπέρσαι, δοῦναι δὲ µέγα κράτος Αργείοισινν 
τ τθ ϱ -.. ” , λ ”’ 

στω τουύ. οτι νωιν ανΊκεστος χο ος εστα!. 

Α .. 

ὋὪς εἰπὼν λίπε λαὸν ᾿Αχαιϊκὸν ᾿Εννοσίγαιος, 
Δῦνε δὲ πόντον ἰών' πόθεσαν ὃ) ἥρωες ᾿ Αχαιοί. 

Καὶ τότ᾿ ᾽Απόλλωνα προσέφη νεφεληγερέτα Ζεύς' 220 

Ἔρχεο νῦν, φίλε Φοῖβε, μεθ’ “Έκτορα χαλκοκορυστήν' 
Ἠδη μὲν γάρ τοι γαιήοχος ᾿Εννοσίγαιος 

Οἴχεται εἰς ἅλα δῖαν, ἀλευάμενος χόλον αἰπὺν 
Ἡῑ / . άλ / ’ |) 0 9 ἀλλ 

µέτερον’ µάλα γάρ τε µάχης ἐπύθοντο καὶ ἄλλοι, 

Τ]ιε Ἰοίε δεῖπα εἰια]οπ. Ῥεο Β]οπιπε]ά”5 61οΡ5. 
οἩ 4βεῃ. ΤΠοεΡ. 68. 

194. οὔ τι Διὸς βέοµαι φρεσίν. «Ίοπ 
εΠο Ἰποεάαπι; Ἱ.θ. ποπ αὔφαπι, ἐπ δεπίεπέϊῖα 
ϱουἱ. ἨΕΥνΕ. Ὑμε Τοηπῖο Τογπι βέομαι, 
Γτοπι βάω, οσοατς ἵπ ΤΙ. Π. 682. Χ. 45]. 
Ω. 191. Το Ῥτεβδοπί 15 πετε αδεά {οχ έθ 
{αΐπ1π8. 

9035. ἢἤ τι µεταστρέψεις; Βεῖ]. τὰς φρέ- 
νας.--- στρεπταί. ᾖῬο]μο]. εὔπιστοι εἰς τὸ 
ἀγαθόν. Πιν ιο δοπϊπιεπί 6ΟΠΙΡΕΥΘ ΤΠ]. 
1. 499. Ν. 115. Τ]5 αἶδο Ηεριοά, ΟΡ. Ὁ. 

995. ἐσθλὸς ὃδ’ αὖ καὶ κεῖνος, ὃς εὖ εἰπόντι 
πίθηται. 

204. πρεσβυτέροισιν ᾿Β. αἰὲν ἔπονται. 
Φεε οἩ ΤΠ. Ν. ὁ50. 

207. ἐσθλὸν καὶ κ.τ.λ. Ῥϊπάαν τείεοις 
{ο {15 δεπέππεηί Ιπ Ῥγίῃ. ΤΥ. 499. 

219. ἄνευ ἐμέθεν. «ἀφαϊπαί πι ιο]. 
ΑΡΟΙ. Ἠ]λοςα. ΤΥ. 746. πατρὸς ἄνευθε. 

234, μάχης ἐπύθοντο. Ῥαφπαπι θεπβεγιπέν 
επρεγίζ επί. Τε Τίαπς Ἠανο αἰγεαάγ εχ- 
Ῥεγίεποεᾶ ΠΙΥ Ῥονεν ἵπ Ῥαΐθ. Αποίμεν 
Τ6Δ41Πᾳς, ἨοΟΝΕΥΕΣ, ἵ5 µάλα γάρ κε µάχης 

ι 

50 
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λ Οἵπερ ἐνέρτεροί εἰσι θεοὶ, Κρόνον ἀμφὶς ἐόντες. 

ὉΜΗΡΟΥ ἸΔΙΑΔΟΣ ο’. 

᾽Αλλὰ τόὸ ἡμὲν ἐμοὶ πολὺ κέρδιον ἠδέ οἱ αὐτῷ 
»” [ἡ / . ε η 

Επλετο, ὅττι πάροιθε νεμεσσηθεὶς ὑπόειξε 

Χεῖρας ἐμάς' ἐπεὶ οὔ κεν ἀνιδρωτί γ ἔτελέσθη. 

᾽Αλλὰ σύ γ᾿ ἐν χείρεσσι λά[᾽ αἰγίδα θυσσανόεσσαν, 
Τῇ, μάλ᾽ ἐπισσείων, φο[θέειν ἥρωας ᾿Αχαιούς' 230 

Σοἳ δ) αὐτῷ µελέτω, Ἑκατηβόλε, φαίδιµος "Έκτωρ. 

Τόφρα γὰρ οὖν οἱ ἔγειρε µένος µέγα, ὄφρ' ἂν ᾿Αχαιοὶ 
Φεύγοντες νΠάς τε καὶ Ἑλλήσποντον ἴκωνται" 
7 τθ δ) να 3 ν /΄ ” ! 

Κεῖὔεν ὁ αυτος ἐγὼ φράσομαι ἔργον τε ἔπος τε, 
ο . τ .7 ας τώ / ΄ 

Ὡς κε καὶ αὖτις Αχαιοὶ ἀναπνεύσωαι πόνοιο. 296 

ὋὩς ἔφατ” οὐὺ ἄρα πατρὸς ἀνηκούστησεν ᾽Απόλλων' 

Ῥη δὲ κατ’ Ιδαίων ὀρέων, ἴρηκι ἐοικὼς 
Ὢ /.» , ο. ὁ αὔ κα 

κέι φασσοφόνῳ, στ ὠΩὠκιστος πετεηνων 
ον .{ [ὁ, 

Εὐρ᾽ υἱὸν Πριάμοιο δαΐφρονος, Έκτορα δῖον, 
ι. »Ὁν 3 - - ’ 9 / . 

Ημενον, οὐὸ ἔτι κεῖτο' νέον ὃ ἐσαγείρετο θυμὸν, 240 
3 ,ε ’ ο - ψ. - κ ἷὸ 9 
Αμφί ἑ γιγνώσκων ἑτάρους' ἀτὰρ ἆσθμα καὶ ἱδρὼς 

Παύετ’. ἐπεί µιν ἔγειρε Διὸς νόος αἰγιόχοιο. 

᾽Αγχοῦ ὃ ἱστάμενος προσέφη ἑκάεργος ᾿Απόλλων' 
ο ςὶ ’ ’ 9 9 ’ ή 

ΈἘκτορ, υἱὲ Πριάµοιο, τίη δὲ σὺ νόσφιν ἀπ᾿ ἄλλων 
τ - -- 

Ησ᾽ ὀλιγηπελέων; ἦ πού τί σε κῆδος ἱκάνει; 945 
5“ 

Τὸν ὃ ὀλιγοδρανέων προσέφη κορυθαίολος "Έκτωρ" 
/ . - .] / 

Τίς δὲ σὺ ἐσσὶ, φέριστε θεῶν, ὃς μ᾿ εἴρεαι ἄντην ; 2 - 3 2 

Οἱ 2». ϱ/ 9 3. / ιδ 1 - 
ὺκ ἀἴεις, ὅ µε νηυσὶν ἐπὶ πρύμνῃσιν ᾿Αχαιῶν, 

| 

Οὓς ἑτάρους ὀλέκοντα, βοὴν ἀγαθὸς βάλεν Αἴας 

Χερμαδίῳ πρὸς στῆθος, ἔπαυσε δὲ θούριδος ἀλκῆς; 250 

Καὶ δὴ ἔγωγ᾽ ἐφάμην νέκυας καὶ δῶμ᾽ ᾿Αἴδαο 
"Ἠματι τῷὸ ὄψεσθαι, ἐπεὶ φίλον ἄϊον ἦτορ. 

Τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπεν ἄναξ ἑκάεργος ᾽Απόλλων' 
Θάρσει νῦν, τοῖόν τοι ἀοσσητῆρα Κρονίων 

κ.τ.λ. Ἰπ {Πῖ οα5ο ἴ]ε α]]αδίοη πη]] Ῥα 
Το ἔλπε είτασσ]ε Ῥείνεεῃ πρίίεν απἆ Νερ- 
ίππο, 15 έπο Ἰαΐΐετ Ἠαά που; τεβῖςέοἆ Ἠϊ5 νη]] : 
Άπᾶ {ο 5οη5ε ποπ]ἀ Ῥε, πα ἴ]ιε γεεί ο {ια 
σοᾶς πποι]ά Ίατε ]ιζαγᾶ οιγ οοπιραξ, απᾶ Ἠανε 
Ἰθατποᾷ ορεάῖεπςε ὮΥ {πε τεςα]6. 

938. ἐτελέσθη. Ῥεῖ]. τὸ πρᾶγμα. 
208. ᾠασσοφόνῳ. Ώοτε-μίεγ. Ῥε]ο]. τῷ 

φάσσας φονεύοντι. Ατϊξίοίε ας αρρ]ῖιεά 
Ώλε 8αΠ1θ ερῖ(μεί {ο {πε Ἠανῆς ἵπ Ηῖςί, 
Απίπι. ΙΧ. 96. 

24]. ἄσθμα. ΟΘμῖο]ς γεερὶγαίοπ. Οπ]εῃ. 
αρ. Ἴοεε. ἄποοπ. Ηἱρροσγαί. ἵπ ν. "Ασθμα" 
καλοῦσιν οὕτως οἱ Ἓλληνες τὴν πυκνὴν 
ἀναπνοὴν, οἵα συμβαίνει τοῖς δραμοῦσιν, 
ἢ ὁπωσοῦν ἑτέρως εἰς σφοδρὰν κίνησιν 
αφικομένοις. 

252. ἐπεὶ φίλον ἄϊον ἧτορ. Τ1ε νετο 
ἀίω 15 αδεᾶ πο νηετε εἶξε ἴπ {πε 8εη5ο 
ν/π]ςοἩ {πε οοπιπχεπίαίου5 αἲᾶς {ο 1ὲ 1π 015 
Ῥ]ασε, ἀεβονῖρίπς 16 45 8 Ῥοείᾶο Έοστα Του 
ἄω, ερίτο, ἐπ]αίο. ὮΏαπατα 5ασσεςίς {αΐ {πο 
γογβ τπαΥ ΡοξδῖρΙγ Ῥεασ 1ΐ5 δια] 86Π5ε, 45 
η ν. 948, νι ἴἶνε ε]ηρείς οἳ {πε Ῥτεροβί- 
{1οη κατά.: ΤΗϊ5, Ἡούψεγετ, ποα]ά Ὦε απ 
εκοθαᾶπσ]γ ΠατςἩ εοπςίγας(ίοῃ. 

9564. ἀοσσητῆρα. Όπε το]ο ἄοερ πο τοαῖξ 
Τον απ ογαοίε, δείοτε ]ιε γεπάῖετε αθθἰξίαποε 
ἔνοτα α Ργἱο. απά ὅσση, τοῦ; 1.6. α ῥτοπιρέ 
απά γεαᾶη φιρρογίε. ΤΠε ποτά οεσασβ 
ασαῖπ 1π ΤΙ]. Χ. 9989, νυηεταο 16 15 εχρ]αϊπεά 
ὮΥ ΕιδίαΏΗας: ὁ σπουδαῖος βοηθὸς καὶ 
δίχα ὄσσης ἀρήγων.-- Οἱ πε αἆ]εοᾶνε 
τοῖος, 5686 οἩ ΤΠ. Δ. 990. 
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Δ ᾿Εξ Ἴδης προέηκε παρεστάµεναι καὶ ἀμύνειν, 965 
- 2 4λλ / [ή ΄ Φοῖβον ᾽Απόλλωνα χρυσάορον, ὅς σε πάρος περ 

ε / χιώς - κ ν ϱ) Ν / Ῥύομ', ὁμῶς αὐτόν τε καὶ αἰπεινὺν πτολίεθρον. 
2 12 - 4 - 2 / / Αλλ’᾽ ἄγε, νῦν ἱππεῦσιν ἐπότρυνον πολέεσσι 

ν δ.. λ - ἐλ / ον οὐ ο ΄ Νηυσὶν ἐπὶ γλαφυρῇσιν ἐλαυνέμεν ὠκέας ἵππους 
Αὐτὰρ ἐγὼ προπάροιθε κιὼν ἵπποισι κέλευθον 2600 
Πασαν λειανέω, τρέψω ὃ ἥρωας ᾿Αχαιούς. 

Φ νι Ν η, / / / Ν τσ Ως εἰπὼν ἔμπνευσε µένος μέγα ποιµένι λαῶν. 
Ὃ νὰ ϱ/ Ν ϱ .) / ον / ς ὃ ὅτετις στατὸς ἵππος, ἀκοστήσας ἐπὶ φάτνῃ, 

9 3 δρ, θ η δί ” Δεσμὸν ἀποῤῥήξας θείῃ πεδίοιο κροαίνων, 
.. - - 

Εἰωθὼς λούεσθαι ἐὐῤῥεῖος ποταμοῖο, 906 
” ς σε Ν , ος 2 Ν Ν - Κυδιόων, ὑψοῦ δὲ κάρη ἔχει, ἀμφὶ δὲ χαῖται 

/ 2». .) 2 .ᾗ Ν ”Ωμοις ἀϊσσονται' ὃ ὃ’, ἀγλαῖηφι πεποιθὼς, 
στ), Φ - , ας Ἴ0 Ν μι 0 ὀ Ρίμφα ἓ γοῦνα φέρει µετά τ᾽ ἤθεα καὶ νομὸν ἵππων 
ια ο τ ηλ) κ” 4 ΔΝ / ΣΕ) ΄ Ὡς Έκτωρ λαιψηρὰ πόδας καὶ γούνατ’ ἐνώμα, 

-- Ν - 

᾿Οτρύνων ἱππῆας, ἐπεὶ θεοῦ ἔκλυεν αὐδήν. 970 
οἳ ὃ ο] ὸ} Ἂ ἔλ Ν Ἀ σ ο ἳ ὃ, ὥστ᾽ ἢ ἔλαφον κεραὸν ἢ ἄγριον αἶγα 
. 2 ε) - 

Ἐσσεύοντο κύνες τε καὶ ἀνέρες ἀγροιῶται" 
Τὸν μέν τ᾽ ἠλίβατος πέτρη καὶ δάσκιος ὕλη 
Εὶ / ” ὑδ / . , ” αρ π 
ἱρύσατ», ουὸ ἄρα τε σφι κιχήµεναι αἰσιμον ἦεν 

Τῶν δέ ϐ) ὑπὸ ἰαχῆς ἐφάνη λῖς ἠὐγένειος ο75 
λ ο9ὺ πτ δὲ / ε) / Ν ” - Εἰς ὑδὸν, αἶψα δὲ πάντας ἀπέτραπε καὶ μεμαῶτας 

Ν 

Ὃς Δαναοὶ εἴως μὲν ὁμιλαδὸν αἰὲν ἔποντο, 
Νύ / ’ Ν 3” ὼ / 9 ύσσοντες ξίφεσί τε καὶ ἔγχεσιν ἀμφιγύοισιν 

ε) 4 .) ΔΝ 1ὃ “ » 3 ΄ ’ .λ ὃ - 

Αὐτὰρ ἐπεὶ ἴδον Ἓκτορ ἐποιχόμενον στίχας ἀνδρῶν, 
/ - 

Τάρβησαν, πᾶσι δὲ παραὶ ποσὶ κάππεσε θυμός. 280 
- » ε) 

Τοῖσι ὃ ἔπειτ᾽ ἀγόρευε Θόας, ᾿Ανδραίμονος υἴὸς, 
Αἰ λῶ  . , .) / 8 2/ ἰτωλῶν ὄχ' ἄριστος, ἐπιστάμενος μὲν ἄκοντι, 
2 Αν ” - -- -- 

Εσθλὸς ὃ) ἐν σταδίῃ' ἀγορῇ δέ ἑ παῦροι ᾿Αχαιῶν 
- /{ Νίκων, ὁππότε κοῦροι ἐρίσσειαν περὶ μύθων. 

|) .. ’ 

Ος σφιν ἐὐφρονέων ἀγορήσατο καὶ µετέειπεν' 985 
”Ὦ πόποι, ἦ μέγα θαῦμα τόδ ὀφθαλμοῖσιν ὁρῶμαι 

Οἷον δ) αὗτ᾽ ἐξαῦτις ἀνέστη, Κῆρας ἀλύξας, 
υ / 
Ἐκτωρ' ἦ θήν µιν µάλα ἔλπετο θυμὸς ἑκάστου 

256. ὕς σε πάρος περ ᾿Ρύομ’. Τμαί 15, 
Έγ]ιο απι αοομείοπιεᾷ ἴο γοίεοί γομ. εο ΟΙ 
1]. Α. 558. 

969. ὡς δ’ ὄτετιςο κ.τ.λ. ΤΗϊ5 εἴπιῖ]α 18 
γερεαίαάἆ [τοτα ΤΠ. . 606. Ἠετε, Ἠον/ενετ, 
Έχε οοπιρασίβοη οοηβῖρί5 ἵη {με βρεεά, απά 
πο Τη {πε σα]]απέ Ῥοανίησ, οἱ {λα Ἠου5ο. 

208. ἤθεα. Ίιουάα οοπδιεία. ἼῆΠαο ννοτᾷ 
Ῥεαγ5 {Ἠε Φαπηθ 8εΏ56 ἵη Ἠεγοά. ΙΤ. 16. 

275. ἠλίβατος. Τμϊ5 ερί]νεί ας Ῥοστ 
ναγΙοιβΙγ τεπάετεᾶ γισφεᾷ, ταξί, ἐπασοσθείθᾖο, 
παπά οίμεσν]δε: Που αγο εἶί]ιευ 1{5 πιοαηίης 

ος ἀετῖναξῖοη νεσγ αρρασοπέ, Τὲ 15 α/νανς 
η Ἠοππεγ Ἰοϊηεά να πέτρη. 96. ασαϊπ 
ν. 619. Ἱππα. ΤΠ. 956. 0Ο. 1. 945. Κ. 88. 
Ν. 196. 99 αἶδο Ῥιπᾶ. ΟΙ. ΥΙ. 109. ΈἘνν, 
Ῥα)Ρ]. 80. Έμεοσν, 14. ΧΧΥΤΙ.7. Τπ Ῥμου, 
Τεχ. ΜΑ. 16 15 ίμα5 ἀεάποεᾶ : ἠλίβατος 
ὑψηλὴ, ἐφ᾽ ἧς πρῶτον διὰ τὸ ὕψος ὁ ἥλιος 
βαίνει. ἍΤ]αί 5 οπηποί Ὦα οοσγτοσί, 18 
ον]ἀεπέ {τοπι Ῥαπ, Ἠϊρρ. 799, ννετο 1έ 8 
Έχε ερ]]χεί οἳ κευθµών. 966 Μοπ]ς ἵπ ζοο, 

258. ἔλπετο. Ἀεο 4Ώονθ οἩ ν. 110. 

εΓο 
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ῴ ”’ 

Χερσὶν ὑπ᾿ Αἴαντος θανέειν Τελαμωνιάδαο. 
2 / τσ - ή 

Αλλά τις αὖτε θεῶν ἐῤῥύσατο καὶ ἐσάωσεν 900 
ο 5 τα - - 
Εκτορ’, ὃ δὴ πολλῶν Δαναῶν ὑπὸ γούνατ᾽ ἔλυσεν, 

ε κ μοι κα 0 2. . κ] Δ ” 
Ως καὶ νῦν ἔσσεσθαι ὀΐομαι' οὐ γὰρ ἅτερ γε 
Ζηνὸς ἐριγδούπου πρόµος ἵσταται, ὧδε μενοινῶν. 
) Αλ) 2/ ϱ) ς Ἆ κ ” θ ’ θ / 
Αλλ’ ἄγεθ', ὡς ἂν ἐγὼν εἴπω, πειθώμεθα πάντες. 

- τλ 

Πληθὺν μὲν προτὶ νῆας ἀνώξομεν ἀπονέεσθαι" 905 
ν] ιν δ᾽ ϱ/ ”/’ δν - α) ΄ μα) 

Αὐτοὶ ὃ’, ὅσσοι ἄριστοι ἐνὶ στρατῳ εὐχόμεθ' εἶναι, 
Στείομεν, εἴ κε πρῶτον ἐρύξομεν ἀντιάσαντες, 

ε] - 

Δούρατ’ ἀνασχόμενου τὸν ὃ) οἴω καὶ μεμαῶτα 
Θυμῷ δείσεσθαι Δαναῶν καταδύναι ὅμιλον. 

Ν ! .) Ν ή - 

ὋὪς ἔφαθ" οἳ ὃ ἄρα τοῦ µάλα μὲν κλύον ἠὃ ἐπίθοντο. 
Ν 2 -- 

Οἳ μὲν ἄρ᾽ ἀμφ᾽ Αἴαντε καὶ Ἰδομενῆα ἄνακτα, 301 

Τεῦκρον, Μηριόνην τε, Μέγην τ᾽ ἀτάλαντον  Αρηϊ, 
.ά / - 

Ὑσμίνην ἤρτυνον, ἀριστῆας καλέσαντες, 
υ ν , ι ωΕ Ὀριδραι ορ 
Έκτορι καὶ Τρώεσσιν ἐναντίον' αὐτὰρ ὀπίσσω 

ε - - .] 

Η πληθὺς ἐπὶ νῆας ᾿Αχαιῶν ἀπονέοντο. 305 

Τρῶες δὲ προὔτυψαν ἀολλέες, ἦρχε ὃ ἄρ) Ἔκτωρ 
Μακρὰ βίβας πρόσθεν δὲ κ αὐτοῦ Φοῖβος ᾿Απόλλων, 

Εἱμένος ὤμοιϊν νεφέλην, ἔχε ὃ αἰγίδα θοῦριν, 
Ν 2 δά 2 λ) ων / Ν Δεινὴν, ἀμφιδάσειαν, ἀριπρεπέ, ἣν ἄρα χαλκεὺς 

ο ἑ π- - 
Ηφαιστος Διὶ δῶκε φορήμεναι ἐς φόβον ἀνδρῶν. 310 
τὴ 915 8 ’ 3! ς / λ .. 
ἣν ἄρ᾽ ὄγ ἐν χείρεσσιν ἔχων ἡγήσατο λαῶν. 

Α - ὃ , . λλέ Ξ - υὰ 8ο 4 

ογεῖοι ὃ ὑπέμειναν ἀολλέες' ὥρτο ὃ αὐτὴ 
. - - .. 

Οξεῖ) ἀμφοτέρωθεν, ἀπὸ νευρῇφι ὃ ὀϊστοὶ 
- Ὃ -- - 

θΘρῶσκον' πολλὰ ὃὲ δοῦρα θρασειάων ἀπὸ χειρῶν, 
’ Δ, / .. - 
"Αλλα μὲν ἐν χροῖ πήγνυτ᾽ ἀρηϊθόων αἰζηῶν; 515 
Π λλὰ δὲ 9 Ν / ΄ λὸ 3 - 
ολλὰ δὲ καὶ μεσσηγὺ, πάρος χρόα καλὸν ἐπαυρεῖν, 

: - Ἐν γαίῃ ἵσταντο, λιλαιόμενα χροὸς ἅσαι. 

Ὄφρα μὲν αἰγίδα χερσὶν ἔχ᾽ ἀτρέμα Φοῖβος ᾿Απόλλων, 
ὃν 

Τόφρα μµάλ᾽ ἀμφοτέρων [βέλε ἥπτετο, πίπτε δὲ λαός" 

Αὐτὰρ ἐπεὶ κατενῶπα ἰδὼν Δαναῶν ταχυπώλων 390 
Σεῖσ'. ἐπὶ ὃ ο α 1.» λ / -- δὲ ϐ μι 

εἴσ᾽, ἐπὶ ὃ) αὐτὸς ἀὖσε µάλα μέγα, τοῖσι δὲ θυμὸν 
Ἐν στήθεσσιν ἔθελξε, λάθοντο δὲ θούριδος ἀλκῆς. 
οἳ λ) ϱ/ ολ μι -- 2 έλ Ἂ -.. ρ- 2 »-- ὃ ὃ, ὥστ᾽ ἠὲ βοῶν ἀγέλην ἢ πῶῦ μέγ᾽ οἷῶν 

- ” - 

Θἤρε δύω κλονέωσι µελαίνης νυκτὸς ἀμολγῳ, 
. 9 Ελθόντ᾽ ἐξαπίνης, σηµάντορος οὐ παρεόντος 3056 
1Ἡ .] ΔΝ ῴ ΄ 

ὋὪς ἐφόβηθεν ᾽Αχαιοὶ ἀνάλκιδες' ἐν γὰρ ᾿Απόλλων 

917. λιλαιόμενα χροὸς ἆσαι. 6ε οἩ ΠΠ. 991. θυμὸν ἔθελξε. θε οη Ἡ. Μ. 2505” 
Λ. 579. απά οἳ ἔε περεξῖοπ οἱ δὲ ἵπ {πε αροἀοβίς, 

990. κατενῶπα ἰδὼν Δαναῶν. }Τοολῖπ οἨ . Α. ὅδ. 
Γιῖῖ ἵπ ἴ]ιο ασε ο) ιο ἄστεελε. 924. νυκτὺς ἀμολγφ. Ῥεε οἨὐ ΠΠ. Λ. 179. 



928. κεδασθείσης ὑσμίνης. 

ὍΜΗΡΟΥ ΙΛΙΑΔΟΣ Ο’. 

4 ο - 

Ηκε φόβον, Τρωσὶ δὲ καὶ Έκτορι κῦδος ὅπαζεν. 

Ἔνθα ὃ ἀνὴρ ἕλεν ἄνδρα, κεδασθείσης ὑσμίνης. 

Ἔκτωρ μὲν Στιχίον τε καὶ ᾿Αρκεσίλαον ἔπεφνε' 
Τὸν μὲν, Βοιωτῶν ἡγήτορα χαλκοχιτώνων, 
Τὸν δὲ, Μενεσθῆος µεγαθύμου πιστὸν ἑταῖρον. 

/ 

Αἰνείας δὲ Μέδοντα καὶ Ἴασον ἐξενάριξεν' 

"Ἠτοι ὁ μὲν νόθος υἱὸς Οϊλπος θείοιο 

Ἔσκε Μέδων, Αἴαντος ἀδελφεός' αὐτὰρ ἔναιεν 
/ 

Ἐν Φυλάκῃ γαίης ἄπο πατρίδος, ἄνδρα κατακτὰς 
μον 99 3 .. 

Γνωτὸν μητρυιῆς Ἐριώπιδος, ἣν ἔχ᾽ ᾿Οἴλεύς' 
1” Αα 4 γ . 2 ” τν θς, 

Ίασος αὐτ ἀαρχὸς μὲν Αθηναίων ἐτέτυκτο. 

Υἱὸς δὲ Ῥφήλοιο καλέσκετο Βουκολίδαο. 

Μηκιστῆ ὃ ἕλε Πουλυδάµας, ᾿Εχίον δὲ Πολίτης 
ι) 

Πρώτη ἐν ὑσμίνῃ, Κλονίον ὃ ἕλε δῖος ᾽Αγήνωρ" 
Δηΐοχον δὲ Πάρις [άλε νείατον ὤμον ὄπισθε 
Φεύγοντ᾽ ἐν προµάχοισι, διαπρὸ δὲ χαλκὸν ἔλασσεν. 

2/ ε) ων Φα - / α) } 3/ ο ὃ) ” 9 

Οφρ’ οἳ τοὺς ἐνάριζον ἀπ᾿ ἔντεα, τόφρα ὃ ᾿Αχαιοὶ 

Τάφρῳ καὶ σκολόπεσσιν ἐνιπλήξαντες ὀρυκτῇ, 
ο] 3 

Ἔλνθα καὶ ἔνθα φέβοντο, δύοντο δὲ τεῖχος ἀνάγκῃ. 
Ῥ δὲ ολ ι, κα λ 9 κ 

κτωρ οὲ Τρώεσσιν ἐκέκλετο, μακρὸν ἀὔσας, 

Νηυσὶν ἐπισσεύεσθαι, ἐᾷν ὃ ἔναρα [ροτόεντα" 
Φ ὸ ἊἍ ) α 2 / - Έν µ / Ον ὃ' ἂν ἐγὼ ἀπάνευθε νεῶν ἑτέρωθι νοήσω, 

Αὐτοῦ οἱ θάνατον µητίσομαι, οὐδέ νυ τόν γε 
Γνωτοί τε γνωταί τε πυρὸς λελάχωσι θανόντα, 
᾽Αλλὰ κύ ἐρύ πρὺ ἄστεος ἡμετέροιο ὰ κύνες ἐρύουσι πρὸ ἄστεος ἡμετέροιο. 

9 . 9 / Ν 3 0) 
Ὡς εἰπὼν µάστιγι κατωμαδὸν ἤλασεν ἵππους, 

/ Ν - 
Κεκλόμενος Τρώεσσιν, ἐπὶ στίχας' οἳ δὲ σὺν αὐτῷ 

Πάντες ὁμοκλήσαντες ἔχον ἐρυσάρματας ἵππους 

᾿Ἠχῇ θεσπεσίῃ' προπάροιθε δὲ Φοῖβος ᾽Απόλλων 
« - 

Ρεῖ ὄχθας καπέτοιο βαθείης ποσσὶν ἐρείπων 

ἛἜς  µέσσον κατέβαλλε, γεφύρωσεν δὲ κέλευθον 
Νν - Μακρὴν ἠδ' εὑρεῖαν, ὅσον τ᾿ ἔπι δουρὸς ἐρωὴ 

Ῥησπα γεΥ 

407 

9850 

9950 

940 

9450 

950 

905 

{πο {ἴπιο ΡΓ6556ΡΒ, οΠᾶ {πε οσσαβῖοη ν]] ποῦ 
Ρίγα ἴοσα 9ραγεα. ἨΗΕΥΝΕ. 

948. ὃν ὃ' ἂν ἐγὼ κ.τ.λ. 16 βοπιεβπιεθ 
Ἰαβρεπς {λαί ο ντίίευ, ἵπ 5ροαἰίπς οἱ 8οΠ1Θ 
ῬεΙΒοΠ, 11 οη α βδαᾶάεπ Ῥραΐς ἨΙπιδε]{ 1π 
μα οίπεχ”5 Ῥ]ασς, απᾶ αοΐ5 Πὶ5 ρατέ; α 
Άριτα νν]]ο] πατ]κ5 με Ἱπαιρείιοβίίγ απά 
Ἠάτγ οἱ Ἠ]κ Ραβδίοη. ᾖΤέ ἵδ Οῖβ σσ 
Ἠοπ]εσ Ῥγας[ίθες ΙΠ {]ιοβε Υευβε5. ΤΠ Ροεί 
ΒίοΡΒ Ἠΐ5 παγτα/Ίομ, {ογρείς Ἠϊ5 ΟΨΠ ῬεΓΡΟΗ, 
Άπια Ιπβίαηί]γ, νηλιοαέ ΔΠΥ ποβῖσο, Ριίς ἐίβ 
Ῥγεοϊρ]έαίθ ππεπαοθ ΙΠίο {πε που] οἱ Πΐ8 
Ματίοαβ απά ἐγαπβροτίοᾶ Ἡετο. Το ἔτι 
πλὰ ῬτοΡοΣσ Ῥ]ασο Γον (5 βσιτο ἶ5 Ίο 

81ο; οἳ ΑΠΥ ἀεΙαγ. Ῥορε: ἔγοπι Γιουρίηαβ 
ἄε οδιωθῆῖπι. δ 27. Ῥεε αἱδο οἨ ΤΠ. Δ. 9056. 
Τ1ε ΠΙΣΣΥ απά Ιπιρείποβίέγ οἳ ἴ]ε βΡρεακετ 
νη]] 85ο αοσοοαηέ {ου {ο βενετα] «ἨπήσθβΒ 
1 (λε οοπείγασοΒοῃ, Ο{ ιο ευρ]υποίῖνο 
Ἰῃ {5 Ἠπε 566 οἩ Π. Β. 188. 

300. πυρὺς λελάχωσι. «Ῥαγοίρεπι [α- 
οἴεπέ γουῖ. Ῥο]ο]. ΥΠ]. ἀντὶ τοῦ λαχεῖν 
ποιήσουσι. ΟΕ νο οοπβἰγιςοη οἳ λαγ- 
χάνω, απᾶ {1ο Ἠ]ο Υετῇβς, νι α σεη] να, 
5εο οἩ ΤΙ]. Ἡ. 80; απᾶ οἱ ἐμο {αίατε 5εη5θ οί 
Ώιθ Ῥαξβασο, οἩ ΠΠ. Α. 184. 

967. γεφύρωσε. Οοπαρατο ΤΙ. Φ. 29456. 
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δή 5 ο κα 9 ϱέ ’ σσ 

Ύνεται, ὁππότ᾽ ἀνὴρ σθένεος πειρώμενος ᾖσι. 

Τῇ ῥ᾽ οἵἴγε προχέοντο φαλαγγηδὸν, πρὸ ὃ) ᾽Απόλλων 360 
Δὶ [ὃ᾽ 5’ ο . ιν μ.χ. .] - 

ἰγίὸ ἔχων ἐρίτιμον ἔρειπε δὲ τεῖχος ᾽Αχαιῶν 
ς - , .ο 

Ρεῖα µάλ’, ὡς ὅτετις ψάµαθον πάϊς ἄγχι θαλάσσης, 

“Ὁστ'. ἐπεὶ οὖν ποιήσῃ ἀθύρματα νηπιέῃσιν, 
ο Ά ή ’ 9 Ἅ Ν Σ / 
Ψ αὖτις συνέχευε ποσὶ καὶ χερσὶν ἀθύρων' 

6“ « }.. - .. 

Ὡς ῥα σὺ, ῆϊε Φοῖ[ε, πολὺν κάµατον καὶ ὀϊζὺν 906 
/ .) - -- - 

Ῥύγχεας ᾿Αργείων, αὐτοῖσι δὲ φῦζαν ἐνῶρσας. 
ΝΑ ἀἳ 

ὋὩς οἳ μὲν παρὰ νηυσὶν ἐρητύοντο µένοντες, 
ᾧ - - 

Αλλήλοισί τε κεκλόµενοι, καὶ πᾶσι θεοῖσι 
Χεῖ 5 λ) 5 , 9 

ειρας ανισχοντες» µεγα ευχετοώὠντο ἕκαστος. 

Νέστωρ αὖτε μάλιστα Γερήνιος, οὖρος ᾿Αχαιῶν, 370 
Εὖ ον μα ο ο . ε) Ν 2 ’ - 

ῦχετο, χεῖρ ὀρέγων εἰς ουρανὸν ἀστερόεντα 
7 ῦ ο / Ε 1 πι. ’ .) ηλ ο4 λ / 

εὖ πατερ, εἴποτέ τίς τοι ἓν ᾿Αργεϊ περ πολυπύρῳ, 
Ἆ 9 Ἀ ο. Ν / ’ ’ 

Η βοὺς ἢ ὄἷος κατὰ πίονα µηρία καίων, 
Ἐύ -- 9 δ) ς ’ . / 

υχετο γνοστησαι. συ υπεσχεο και κατενευσας», 

Τῶν μνῆσαι, καὶ ἄμυνον, Ὀλύμπιε, νηλεὲς ἦμαρ' 3750 
Μηδ οὕτω Τρώεσσιν ἔα δάµνασθαι ᾿Αχαιούς. 

ὁ ” ο) ο) ΄ . , » ’ 9 

Ὡς ἔφατ᾽ εὐχόμενος' μέγα ὃ ἕκτυπε µητιέτα Ζεὺς, 
2 ῃ ».{ ή , ἱ 
Αράων αἴων ἸΝηληϊάδαο γέροντος. 

Τρῶες ὃ’, ὡς ἐπύθοντο Διὸς κτύπον αἰγιόχοιο, 

Μαλλον ἐπ᾽ ᾿Αργείοισι θόρον, µνήσαντο δὲ χάρµης. 350 

Οἳ δ᾽, ὥστε μέγα κῦὔμα θαλάσσης εὐρυπόροιο 
9 

Νηὸς ὑπὲρ τοίχων κατα[ρήσεται, ὁππότ᾽ ἐπείγῃ 
Ἀ κα, / ; 
]ς ἀνέμου᾽ ἣ γάρ τε µάλιστά γε κύματ’ ὀφέλλευ 

ιν - / ε) - Δ - 3! 

Ὡς Τρῶες µεγάλη ἰαχῇ κατὰ τεῖχος ἔβαινον, 
ο 9 / σα / / 
ἵππους ὃ εἰσελάσαντες ἐπὶ πρύμνῃσι µάχοντο 886 
0 2 / . δὺ Φ Ν μα. 

γχεσιν ἀμφιγύοις αυτοσχεὸον, οἱ µεν αφ ππων, 
- [ή 

Οἳ δ) ἀπὸ νηῶν ὄψι µελαινάων ἐπιβάντες 
- - ο Κάλ η) Μακροῖσι ξυσταῖσι, τά ῥά σφ᾿ ἐπὶ νηυσὶν ἔκειτο 

Ναύμαχα, κολλήεντα, κατὰ στόµα εἱμένα χαλκφ. 

359. σθένεος πειρώμενος. «ΛΓαίπᾳ ἐγίαῖ 
οἱ Πῖς αἰγεπσίν. ΤΠΙ5 15ο οἳ {λε πιά α]α 
νοῖσε 5 ποίϊεεά οἩ Π]. Ζ. 466. 

969. νηπιέῃσι. ἔγοπι οἰάἰείππες; Ἱ. 6. 
οἰίαϊελίη. Ἔπε ἀαῑῑναε 15 Πεαπεπ{]γ α5εᾶ 
{ο ἀεποίε α οα15ο Ῥτοσεεάῖπσ {οπι ΑΠΥ 
αβοοίίοη οὗ ἀϊδροβ]ίοπ οἱ έε παπά. Όεθ 
Μαι. στ. αν. 5 402. 9. Βε]ο]. ἀθύρματα, 
παίγνια" καὶ ἀθύρων, παίζων. 

966. Πϊε. Ῥεμο]. τοξικέ' παρὰ τὴν ἄφε- 
σιν τῶν βελῶν. ἜΤ]ο ἔοτπι ἰήϊος οσσσβ ἵπ 
ἴπε ἄτοε]ς (γασεάίαη8. Ῥεε ΠεΣ., Ρεπό, απ. 
ὅπ Όους. 

9607. ἐπιβάντες. 
εΏἱρ». 

908. ἕυστοῖσι. Ἐτορετ]γ ξυστὸν 15 α δρεαγ 

Φοῖ]. αὐτὰς, 1.6. {ια 

ου ζαπος, νι ελα 5ια{ῖ Πἐσ]ιζὴ Γροῦἱε]ιε, ἔποτα 
ξύειν (ΠΠ. 5. 119). Ὀεο Ἡ. Λ. 260. 664. 
Ν. 497. Ἠετο, Πούγενετ, 1έ βΙσπῖπες α ἴοπᾳ 
2οἷε, {ογπηεά οἳ 5ενετα] Ρίεσες τὶνείεὰ {ο- 
σείΐμετ, απά αἀαρίεά {ογ α παναὶ εοππρα(. 
Έτοπι ν. 677. ἴεγ αρρεατ {ο Ἠαγο Ῥθεπ 
ἴννο απάἆ (νεπίγ εαΡΙί5 Ίοησ. 

989. κολλήεντα. ΦοΙ. βλήτροις. «Βοιυπᾶ 
ζοφεί]εγ το] γΙπης. Όοπηρατε ν. 678. Ἔ]α 
νεγρ κολλάω βἰση]βες Ῥτορετ]γ, {ο σἶιο {ο- 
σείιεγ; Ίτοπι κόλλα, οἴμο. Ἑαιβαπίας αρ. 
Μμρίαίμ. ἵπ 0Ο. Φ. 407. ἐκολλόπωσε, τὸ 
κόλλῃ συνήρμοσεν' ἀπὸ γὰρ τοῦ νωτιαίου 
φησὶ κόλλοπος τῶν βοῶν ἐψομένον, ἐγί- 
νετο κόλλα. 
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Πάτροκλος ὃ᾽, εως μὲν ᾿Αχαιοί τε Τρῶές τε 300 
’ ” ΄ θ ” ” θ - 

Τείχεος ἀμφεμάχοντο, θοάων ἔκτοθι νηῶν, 

Τόφρ᾽ ὄγ᾽ ἐνὶ κλισίῃ ἀγαπήνορος Ἐὐρυπύλοιο 
τ ” ο 9 ”! λό α. ἩἨ δ ελ .. λὴ - 
Ἡστό τε, καὶ τὸν ἔτερπε λόγοις, ἐπὶ ὃ ἕλκεῖί λυγρῳφ 

/ ὃν ρ .3/ , ὸ ΄ . 
Φάρμακ᾽ ἀκήματ ἔπασσε µελαινάων ὀδυνάων 

.) ΔΝ ” Ν - ε) ” ” ” 

Αὐταρ ἐπειδὴ τειχος επεσσυµένους ἐενοησε 906 

Γρῶας, ἀτὰρ Δαναῶν Ὑένετο ἰαχή τε φόβος τε, 
9) , Φα ο 34 α «Νν λή Ν 

μωξέν τ᾽ ἄρ᾽ ἔπειτα, καὶ ὢ πεπλήγετο μηρὼ 
5 ’ ϱ) .] ” 3! ὐδ α 

Χερσὶ καταπρηνέσσ᾽ ὀλοφυρόμενος ἔπος πηῦδα 
Εὲ / ν. οκ εο δύ ’ ’ ” 
ὑρύπυλ”, οὐκέτι τοι δύναμαι, χατέοντί περ ἔμπης, 

Ἐνθάδε παρµενέμεν' δὴ γὰρ µέγα νεῖκος ὄρωρεν' 400 
λλλὰ κ τὰ θ , ο Φ Ας. αν 

ὰ σὲ μὲν θεράπων ποτιτερπέτω’ αὐτὰρ ἔγωγε 

Ὑπεύσομαι εἰς ᾽Αχιλῆα, ἵν ὀτρύνω πολεμίζειν. 

"Τίς ὃ) οἵδ, εἴ κεν οἱ σὺν δαίµονι θυμὸν ὀρίνω 
’ ο θ) δὲ ’ , 3 ς ’ 

Παρειπών; ἀγαθὴ δὲ παραίφασίς ἐστιν ἑταίρου. 

Τὸν μὲν ἄρ᾽ ὣς εἰπόντα πόδες φέρον’ αὐτὰρ ᾽Αχαιοὶ 406 

Τρῶας ἐπερχομένους µένον ἔμπεδον, οὐδὲ δύναντο, 

Παυροτέρους περ ἐόντας, ἀπώσασθαι παρὰ νηῶν' 

Οὐδέ ποτε Τρῶες Δαναῶν ἐδύναντο φάλαγγας 
“Ῥηξά λισί ή ὑδὲ νέ ηξάµενοι κλισίῃσι µιγήµεναι, οὐδὲ νέεσσιν. 

ἸΑλλ) ὥστε στάθµη δόρυ νήϊον ἐξιθύνει 410 
1. . / ’ ϱ εκ) ΄ 

ῦέκτονος ἐν παλάμῃσι δαήµονος, ὅς ῥά τε πάσης 

Εὖ εἰδῇ σοφίης ὑποθημοσύνῃσιν ᾿Αθήνης" 

Ὃς μὲν τῶν ἐπὶ ἶσα µάχη τέτατο πτόλεμός τε. 

"Αλλοι ὃ) ἀμφ ἄλλῃσι µάχην ἐμάχοντο νέεσσιν' 
ο 

Έκτωρ ὃ ἀντ᾽ Αἴαντος ἐείσατο κυδαλίµοιο. 415 
νΝ .. - 9 9 3.’ ΄ .] 9 ’ 

Τὼ δὲ μιῆς περὶ νηὸς ἔχον πόνον, οὐδὲ δύναντο 
” Ω) ἃ 9 3 λά αι 3 - 9 -- 

0ὔθ' ὃ τὸν ἐξελάσαι καὶ ἐνιπρῆσαι πυρὶ να, 

0ὔ0' ὃ τὸν ἂψ ὥσασθαι, ἐπεί ῥ ἐπέλασσέ γε δαίµων. 
”/’ απ 

Ενθ’ υἷα Κλυτίοιο Καλήτορα φαίδιµος Αἴας, 

Πῖρ ἐς νῆα φέροντα, κατὰ στῆθος [βάλε δουρί; 420 
Δούπησε δὲ ὧν, θαλὸς δέ οἱ ἔ { ησε δὲ πεσὼν, δαλὸς δέ οἱ ἔκπεσε χειρός. 
6 - 

Έκτωρ ὃ) ὡς ἐνόησεν ἀνεψιὸν ὀφθαλμοῖσιν 

Ἐν κονίῃσι πεσόντα, νεὺς προπάροιθε µελαίνης, 
΄ 9 ’ . ’ 9 ος 3 ὁ 

Τρωσί τε καὶ Λυκίοισιν ἐκέκλετο, μακρὸν ἀὔσας 

Τρῶες, καὶ Αύκιοι, καὶ Δάρδανοι ἀγχιμαχηταὶ, 4325 
κ. ὃν 5 θ , ε) σος 2ὃ : 

Μὴ δή πω χάζεσθε µάχης ἐν στείνεϊ τῴδε, 

:Αλλ’ υἷα Ἐλυτίοιο σαώσατε, µή µιν ᾿Αχαιοὶ 

403. τίς δ' οἵδ', κ.τ.λ. Ἠερεαίεᾶ «οπι κανονίζεται τὸ ξύλον' ἔστι δὲ καὶ σχοι- 
ΤΠ. Α. 191. γίον λεπτὺν, ἐρυθρῷ ἢ µέλανι χρώματι 

410. στάθµη. «4 οατρεπίεγ γπῖε; οἱ κεχρισµένον.--Οί δόρυ νήϊον, 596 οἩ. ΤΠ]. 
2ἴωπιῦ-[ϊπο. Ῥομο]. ἐργαλεῖον τεκτονικὸν, ἙΒ. 1950. 
ἣ καὶ κατευθυντηρία λεγομένη' τούτῳ δὲ 419. µάχη τέτατο. Ξεε ΟΠ Ἡ, Λ. 996 
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/” ΄ - . ε) κτ ΄ 

Τεύχεα συλήσωσι, νεῶν ἐν ἀγῶνι πεσόντα. 
ιν . Ν ”’ 2 , τν κ. 
Ὡς εἰπὼν Αἴαντος ἀκόντισε δουρὶ φαεινῳ. 

Τοῦ μὲν ἅμαρθ” ὃ ὃ᾽ ἔπειτα Δυκόφρονα, Μάστορος υἱὸν, 430 
Αἴαντος θεράποντα, Κυθήριον, ὅς ῥα παρ αὐτῷ 

Ναἴ, ἐπεὶ ἄνδρα κατέκτα Κυθήροισι ζαθέοισι" 
{ ”/” κ. - Τόν ῥ ἔβαλε κεφαλὴν ὑπὲρ οὔατος ὀξέί χαλκῷ, 

ε ρα ὃν. ον 19 .ο, ὰ να » / 
Ἑσταότ ἄγχ' Αιαντος' ὃ ὃ) ὕπτιος ἐν κογίῄσι 

Νπὸς ἀπὸ πρύμνης χαμάδις πέσε' λῦντο δὲ γυῖα. 435 
”/’ » ο» στ, / δὲ ὐὃ . 

Αἴας ὃ ἐῤῥίγησε, κασίγνητον δὲ προσηύδα 

Τεῦκρε πέπον, δὴ νῶϊῖν ἀπέκτατο πιστὸς ἑταῖρος 

Μαστορίδης, ὃν νῶϊ, Κυθηρόθεν ἔνδον ἐόντα, 
γ. ’ - . ε) ΄ - 
Ίσα φίλοισι τοκεῦσιν ἐτίομεν ἐν µεγάροισι 

1... .] - 

Τὸν ὃ Ἔκτωρ µεγάθυµος ἀπέκτανε' ποῦ νύ τοι ἰοὶ 440 
2 - 

Ὠκύμοροι καὶ τόξον, ὅ τοι πόρε Φοῖβος ᾿Απόλλων; 
ΥἩ 

ὋὪς φάθ᾽ ὃ δὲ ξυνέηκε θέων δέ οἱ ἄγχι παρέστη, 
΄ 

Τόξον ἔχων ἐν χειρὶ παλίντονον, ἠδὲ φαρέτρην 
ε] - / 

]οδόκον' µάλα ὃ ὦκα βέλεα Τρώεσσιν ἐφίει' 
[4 - 

Καὶ ῥ' ἔβαλε Κλεῖτον, Πεισήνορος ἀγλαὸν υἱὸν. 445 

Πουλυδάµαντος ἑταῖρον, ἀγαυοῦ Πανθοίδαο, 
ε ’ 9 ” πα 9 , »6ο - 
Ἠνία χερσὶν ἔχοντα' ὃ μὲν πεπόνητο καθ ἵππους 

Τῇ γὰρ ἔχ᾽, ᾗ ῥα πολὺ πλεῖσται κλονέοντο φάλαγγες, 
Ἑ } πι ΄ ζ ’ ου η, 9) νο 

κτορι καὶ Τρώεσσι χαριζόµενος' τάχα ὃ αὐτῷ 
πτ Ἱ 

Ηλθε κακὺὸν, τό οἱ οὔτις ἐρύκακεν ἱεμένων πέρ. 450 
Αὐχένι γάρ οἱ ὄπισθε πολύστονος ἔμπεσεν ἰός' 
1 ὃ) ε) ε) ’ 5 ’ δέ εο 
Ηριπε ὃ ἐξ ὀχέων, ὑπερώησαν δέ οἱ ἵπποι, 

Κείν᾿ ὄχεα κροτέοντες ἄναξ ὃ᾽ ἐνόησε τάχιστα 
- / 

Πουλυδάµας, καὶ πρῶτος ἐναντίος ἤλυθεν ἵππων. 

Τοὺς μὲν ὄγ᾽ ᾿Αστυνόῳ, Προτιάονος υἱέί, Σῶκε' 455 

Πολλὰ ὃ ἐπώτρυνε σχεξὸν ἴσχειν εἰσορόωντα 
ο ν δαν .] - »ν , ο θ 
ἵππους' αὐτὸς ὃ αὖτις ἰὼν προμάχοισιν ἐμίχθη. 

Τεῦκρος ὃ ἄλλον ὀϊστὸν ἐφ ́ Ἐκτορι χαλκοκορυστῇ 
” 9 ᾧ - 

Αἴνυτο, καί κεν ἔπαυσε µάχην ἐπὶ νηυσὶν Αχαιῶν, 

Εἴ µιν ἀριστεύοντα [βαλὼν ἐξείλετο θυμόν' 460 
. - ε 

Αλλ᾽ οὐ λῆθε Διὸς πυκινὸν νόον, ὅς ῥ ἐφύλασσεν 
Ἔδ . » ο ες - ἳ π λ ’ - ” ” 

κτορ’, ἀτὰρ Τεῦκρον Τελαμώνιον εὖχος ἀπηύρα, 
|. ς ὁὓ.. , 9 Ε) αρ ’ 
Ος οἱ ἐὐστρεφέα νευρὴν ἐν ἀμύμονι τόξῳ 
{Ρ- δν ού Ημ. - / ’ ες 3 
ΡηΣ’ ἐπὶ τῷ ἐρύοντι' παρεπλάγχθη δέ οἱ ἄλλῃ 

στι ” 

]ὸς χαλκοβαρὴς, τόξον δέ οἱ ἔκπεσε χειρός. 46056 

498. ἔνδον ἐόντα. Θ6ε οἨ ΤΙ. Ν. 969. 465. Ὃς, «αρίεν. πο οοηεἰταοξῖοπ ἶ5 
440. ποῦ νύ τοι ἰοὶ κ.τ.λ. Όοπιρατο βοππενλαί Ἠατεῃ,απά χαπς ένας: ὃς ἔῤῥηξε 

1. Ε. 171. αρ. Ἐπ. Υ. 991. νευρὴν ἐν τόξῳ οἳ ἐπερύοντι (τόξον) τφ, 
447. Ὁὃ μὲν πεπόνητο καθ ἵππους. Όεσι- 1.θ. ΠΗεοίοτί. 

Ραΐμρ εναί Οπίέμς ἴτ εγιῖδ γεφεπᾶῖε. ἨΗΕΥΝΕ. 
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Τεῦκρος ὃ) ἐῤῥίγησε, κασίγνητον δὲ προσηύδα’ 

ὮὮ πόποι, ἦ δὴ πάγχυ µάχης ἐπὶ µήδεα κείρε 

Δαίμων ἡμετέρης, ὅ τέ µοι βιὸν ἔκβαλε χειρὸς, 
Νευρὴν ὃ᾽ ἐξέῤῥηξε νεόστροφον, ἣν ἐνέδησα 
Πρώϊον, ὄφρ᾽ ἀνέχοιτο θαμὰ θρώσκοντας ὀϊστούς. 470 

Τὸν ὃ ἠμείβετ᾽ ἔπειτα µέγας Τελαμώνιος Αἴας" 
ὮὮ πέπον, ἀλλὰ [βιὸν μὲν ἔα καὶ ταρφέας ἰοὺς 

Κεῖσθαι, ἐπεὶ συνέχευε θεὸς, Δαναοῖσι μεγήρας" 

Αὐτὰρ χερσὶν ἑλὼν δολιχὸν δόρυ, καὶ σάκος ὤμφ, 

Μάρναό τε Τρώεσσι, καὶ ἄλλους ὄρνυθι λαούς. 
Μὴ μὰν ἀσπουδί γε, δαμασσάμενοί περ, ἕλοιεν 

Νῆας ἐὐσσέλμους, ἀλλὰ μνησώμεθα χάρµης. 

ὋὪς φάθ” ὃ δὲ τόξον μὲν ἐνὶ Κλισίῃσιν ἔθηκεν' 

Αὐτὰρ ὄγ᾽ ἀμφ᾽ ὤμοισι σάκος θέτο τετραθέλυµνον, 
Κρατὶ ὃ ἐπ᾽ ἰφθίμῳ κυνέην ἐὔτυκτον ἔθηκεν 450 

Ἴππουριν, δεινὸν δὲ λόφος καθύπερθεν ἔνευεν' 
Εἴλετο ὃ ἄλκιμον ἔγχος, ἀκαχμένον ὀξέί χαλκφ' 
Βῆ ὃ᾽ ἰέναι, µάλα ὃ) ὦκα θέων Αἴαντι παρέστη. 
Ἔκτωρ ὃ ὡς εἶδε Τεύκρου βλαφθέντα [έλεμνα, 

9 κ. 

Τρωσί τε καὶ Λυκίοισιν ἐκέκλετο μακρὸν ἀὔσας' 455 

Τρῶες, καὶ Λύκιοι, καὶ Δάρδανοι ἀγχιμαχηταὶ, 
᾿Ανέρες ἐστὲ, φίλοι, µνήσασθε δὲ θούριδος ἀλκῆς 

ΝΠας ἀνὰ γλαφυράς' δὴ γὰρ ἴδον ὀφθαλμοῖσιν 
᾿᾽Ανδρὸς ἀριστῆος Διόθεν [λαφθέντα βέλεμνα. 
“Ῥεῖα ὃ ἀρίγνωτος Διὸς ἀνδράσι γίγνεται ἀλκὴ, 490 
2 9 πι. -. ον .) / 
Ἠμεν οτεοισιν κῦδος υπερτερον ἐγγυαλίξῃν 

Ἠδ᾽ ὅτινας μινύθῃ τε, καὶ οὐκ ἐθέλῃσιν ἀμύνειν' 
« - . ” 4 / / .. 2 αξ 

Ως νῦν ᾽Αργείων μινύθει μένος, ἄμμι ὃ ἀρήγει. 

᾽Αλλὰ µάχεσθ) ἐπὶ νηυσὶν ἀολλέες' ὃς δέ κεν ὑμέων 

Ἠλήμενος ἠὲ τυπεὶς θάνατον καὶ πότµον ἐπίσπῃ, 405 
Τ θ νο - ./ ο 3 9 3 , ον , 
Γεθνάτω᾽ οὗ οἱ ἄεικες αμυνομένῳ περὶ πατρης 

Τεθνάμεν' ἀλλ᾽ ἄλοχός τε σόη καὶ παῖδες ὀπίσσω, 

407. ἐπὶ µήδεα κείρει. Ἐοχ ἐπικείρει. Ῥο 
ἴπο ΤιαΠ8 58Υ, γωοϊάετε σοπἰζζωπι, δρεηι, 
οοπαίιη. 

475. συνέχευε. Βεῖ]. Βιὸν καὶ ἰούς. 
476. μὴ μὰν ἀσπουδί γε, κ.τ.λ. 

ΡΙΥ φυλασσώμεθα, οαυἑαπιΒ. 
479. τετραθέλυμνον. «ᾖΓουγ]οίά: Ἱ. 6, 

Ἠανίπς ἔοαχ ἨΙάθς Ἰαῖά οπς 4Ώογε αποίΠος, 
Ῥομο]. τέσσαρας θέσεις ἔχον ἐπαλλήλους. 
6ο οἩ ΠΠ. 1. 597. 

484. βέλεμνα. Τεῖα. Ἐίγτη. Μ.ρ. 194,55. 
ἔστι δὲ καὶ ῥῆμα παρὰ τὸ βέλος, βέλεμος, 
πλεονασμῷ τοῦ ν, βέλεμνος καὶ βέλεμνον. 
Το γνοτά {9 πού οἳ νετ {γεαπεπί οοςΣΥ6ΠΟΘ. 

διρ- 

49]. ὁτέοισι. Ἐου οἶστισι, απᾶ ἵπ ἴἶιο 
ποχί πο, ὅτινας Του οὕστινας. θε Ζειιπὸ 
οἨ σεν, Ρ. 21; αγά «οπρατο Ο4, Α. 47. 
απᾶ εἰδεπ]ετο. 

496. οὔ οἱ ἀεικὲς κ.τ.λ. Ἰγτί. 1. 1. 
Τεθνάµεναι γὰρ καλὺν ἐπὶ προµάχοισι 
πεσόντα ᾿Ανδρ’ ἀγαθὸν, περὶ ᾗ πατρίδι 
µαρνάµενον. Ἠοταε. 04. Τ11. 9.19. Ίος 
ἱ ἄεοογιώπι εδ το ραΐτία πιο. Όσετο ἆθ 
ΟΗ1ο. 1. Οπιπε οπιπίιιπι οἰαγίίαίο Ταΐγία 
πια οοπηρίεπα εδ: Άγο φιια φωῖ θοπις ἅαδίίεύ 
πιογίεπι ορρείεγε, δὲ εὖ δἳέ ϱγο ως 3 

497. σόη. ῥῬαι]. ἔσται. 
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π Δ - . ”/ 

Καὶ οἶκος καὶ κλῆρος ακήρατος, εἶκεν ᾿Αχαιοὶ 
”/ 9 - 

Οἴχωνται σὺν νηυσὶ φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν. 
ὀ Γ κ ”/ , 9 Ν ον Ὡς εἰπὼν ὤτρυνε μένος καὶ θυμὸν ἑκάστου. δο0 

.”/ η] ” .] Ἡ - 

Αἴας ὃ αὖθ) ἑτέρωθεν ἐκέκλετο οἷς ἑτάροισιν' 
. 9 . - - 

Αἰδὼς, ᾿Αργεῖοι' νῦν ἄρκιον ἢ ἀπολέσθαι, 
. -- - 

Πὲ σαωθῆναι καὶ ἀπώσασθαι κακὰ νηῶν. 
.ο{ η -- 

Η ἔλπεσθ', ἣν νῆας ἕλῃ κορυθαίολος Έκτωρ, 

Ἐμβαδὸν ἴξεσθαι ἣν πατρίδα γαῖαν ἕκαστος; δ05 
Ξ 5 . , 2 , ν ϱ/ 
Η ουκ οτρυνοντος ακουετε λαὸν απαντα 

6 [η Ν - ὼ -- / 

Έκτορος, ὃς δὴ νῆας ἐνιπρῆσαι µενεαίνει; 

Οὐ μὰν ἔς γε χορὸν κέλετ᾽ ἐλθέμεν, ἀλλὰ µάχεσθαι. 
ς - δ ”” - νι 9 -- ε) , 

Ημῖν ὃ) οὔτις τοῦδε νόος καὶ μῆτις ἀμείνων, 
Ἀ ) - 

Η αὐτοσχεδίῃ µίξαι χεῖράς τε μένος τε. 51Ο 
. - 

ἨῬέλτερον ἢ ἀπολέσθαι ἕνα χρόνον ἠὲ [βιῶναι, 

᾿Ἡ δηθὰ στρεύγεσθαι ἐν αἰνῇ δηϊοτῆτι, 

Ωδ αὔτως παρὰ ὶν. ὑπ ἀνδρά έ ς παρὰ νηυσὶν, ὑπ ἀνδράσι χειροτέροισιν. 
Φ 2 ν 3’ , . θ κ κ. 

ς εἰπὼν ὤτρυνε µένος καὶ θυμὸν ἑκάστου. 
}6 

Ενθ’ Ἕκτωρ μὲν ἕλε Σχεδίον, Περιμήδεος υἱὸν, δι5 

᾿Αρχὸν Φωκήων᾽ Αἴας ὃ ἕλε Λαοδάμαντα, 
Ἡγεμόνα πρυλέων, ᾿Αντήνορος ἀγλαὸν υἱόν' 
Πουλυδάµας ὃ Ὥτον Κυλλήνιον ἐξενάριξε, 

Φυλείδεω Έταρον;, μεγαθύµων ἀρχὸν ᾿ΕἘπειῶν. 
Τῳ δὲ Μέγης ἐπόρουσεν ἰδών' ὃ δ᾽ ὕπαιθα λιάσθη 620 
Πουλυδάµας' καὶ τοῦ μὲν ἀπήμβροτεν, οὐ γὰρ ᾿Απόλλων 

Εἴα Πάνθου υἱὸν ἐνὶ προµάχοισι δαμῆναι" 
Αὐτὰρ ὅγε Κροίσµου στῆθος μέσον οὕτασε δουρί: 

.] 

Δούπησε ὃὲ πεσὼν. ὃ ὃ ἀπ᾿ ὤμων τεύχε ἐσύλα. μι 9 µ 

Τόφρα δὲ τῷ ἐπόρουσε Δόλοψ, αἰχμῆς εὖ εἰδὼς, 6556 

498. ἀκήρατος. Ἐπξίαίμ. ακέραιος καὶ 
σῶος κατὰ στέἐρησιν τοῦ κείρεσθαι ἢ τῆς 
κηρός. 

502. ἄρκιον. Μοῖ].. ἔστω. «Ι/αί ἴέ ὃε ει[ῇ- 
οἶοπές 1.9. [6 5 ὃ6 ργεραγεᾶ. ΒΟΡΗ. Α]. 479. 
λα. ἢ καλώς ἕῷν, ἢ καλώς τεθνηκέναι, 
ο εὐγενῆ χρή. Όοπιρατε Η. 1. 250. Ῥ. 
251. 

605. ἐμβαδόν. Οπ [οοί; .θ. ὃν ἰαπᾶ. 
Ἐπδίαίμ. βάδην καὶ πεζῃ. Όοπιρατε Υ]πᾳ. 
Απ. Χ. 9/7. 

519. στρεύγεσθαι. Ἐτορετ]γ, {ο Ἰοιυ 
ἀγορ δή ἄπορ: Ίεπος, πιείαρ]μοσ]εα]1γ, ἴο δε 
«ΟΓΏ ἄοιση φγαάμαϊζψ, ἴο Ρῖπε απαγ. ΑΡΟΙΙ. 
Ἐμοά. ΤΥ. 985. στρευγόµενος καμάτοισι. 
αρίαίἩ. στρεύγεσθαι δὲ τὸ στραγγίζεσθαι, 
καὶ οἷον κατὰ στράγγα καὶ κατ ὀλίγον 
ἐκλείπειν, ὃ καὶ ἀπολιβάζειν φασῖν οἱ μεθ 
Ὅμηρον, οἱονεὶ κατὰ λιβάδα ὑποῤῥεϊν. 
Τ]6 γοτῦ ἵ6 {οττηεᾶ ὮΥ 5Υποορο απά πιεία- 
ἐλθβῖς ἔγοπι στραγγεύεσθαι, πλ] οσσα15 

Ἱπ Απτὶδί, Νας. 191. Οοπιρατε 0. Μ. ὁ6]. 
Τηε 5εηςε 15: {ί ἐς δείίεν εἴί]εν {ο αἀῑε οἵ {ο 
ἴἶτε αἱ οποε; ἴἶαπ ἰο δε εἰοιοὴ ποτ οί ἴπι 
ᾖσ]ή. Το ειπε 6απιο εΒεοί Ηογ. Ραΐ. Τ. 1.7. 
Ίογα ΛΓοπιεπίο οἴία Πιο οεπὶΐ αι οἰοίογία 
ἰαία. 

500. Ὁ ὃ' ὕπαιθα λιάσθη. «Πε αιήετι 
ιθίεν. «ΟΙΡοΤΘ ΠποΠπαίο, εε αλάμα ; 1. ϐ 
ετἰατί. Όοπιρατε ΤΙ. Φ. 2056. Χ. 141. Τε 
νετΏῦ λιάζειν βἰση]ῇες σεπεγα]]γ ἴο πιοτα 
αρατέ, ἴο εεραναίε:; απά ἵπ {πο Ῥαδδίνε λιά- 
ζεσθαι, {ο ὃε πιοτοά αρατί; Ἰεπος, {ο είοορ; 
απᾶ Τη γ. 6495. {ο Τα. 

522. Πάνθου. ῬτοβαβΙγ {ἴε οοττεσ 
γεαᾶϊπσ ἶ5 Πανθόου; Του {ο ποπηήπα!ῖνε 18 
άνθοος, απά {ο αεσαδα{1νο Πάνθοον. Ῥο 
αἶδο ἵπ ΠΠ. Ῥ. 11. 25. 40. 69. οσο Ῥτε[τη. 
Ου55. βεοῖ. Υ. 

620. ὄγε. Ά[ερες. 
626. τῷ. Τμαί 18, εῇείῖ, 

--”'' μμ ὓ-- 
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Λαμπετίδης, ὃν Λάμπος ἐγείνατο, φέρτατος ἀνδρῶν, 
Λαομεδοντιάδης, εὖ εἰδότα θούριδος ἀλκῆς" 

Ὃς τότε Φυλείδαο µέσον σάκος οὕτασε δουρὶ, 

᾿Εγγύθεν ὁρμηθείς' πυκινὸς δέ οἱ ἤρκεσε θώρηξ, 
Τόν ῥ' ἐφόρει γυάλοισιν ἀρηρότα, τόν ποτε Φυλεὺς 590 

Ἠγαγεν ἐξ ᾿Εφύρης, ποταμοῦ ἀπὸ Σελλήεντος. 
..” , εν ” . δ αν πι ης. 
Ἐεϊνος γάρ οἱ ἔδωκεν ἄναξ ἀνδρῶν ᾿Εὐφήτης, 

Ἔς πόλεμον φορέειν δηΐῖων ἀνδρῶν ἀλεωρήν' 
ο [ὁ αὖὶ ΄ ον 2 Ν 9 / ο τη 

Ος οἱ καὶ τότε παιδὸς ἀπὸ χροὺς ἤρκεσ ὄλεθρον. 

Τοῦ δὲ Μέγης κόρυθος χαλκήρεος ἱπποδασείης ο90 

Κύμβαχον ἀκρότατον νύξ’ ἔγχεῖ ὀξυόεντι, 
'Ῥηξε δ ἀφ᾽ ἵππειον λόφον αὐτοῦ' πᾶς δὲ χαμᾶζε 

Κάππεσεν ἐν κονίῇσι, νέον φοίνικι φαεινός. 
ἝἜως ὃ τῷ πολέµιζε µένων, ἔτι ὃ ἔλπετο νίκην, 
Τόφρα δέ οἱ Μενέλαος ἁρήϊος ἦλθεν ἀμύντωρ' 540 

Στη ὃ εὐρὰξ σὺν δουρὶ λαθὼν, [βάλε δ ὦμον ὄπισθεν' 
Αἰχμὴ δὲ στέρνοιο διέσσυτο µαιμώωσα, 

Πρόσσω ἱεμένη' ὃ δ᾽ ἄρα πρηνὴς ἐλιάσθη. 

Τὼ μὲν ἐεισάσθην χαλκήρεα τεύχε ἀπ᾿ ὤμων 
Συλήσειν Έκτωρ δὲ κασιγνήτοισι κέλευσε [ ! 546 

Πασι µάλα, πρῶτον ὃ Ἱκεταονίδην ἐνένιπτεν, " 

᾿ϊφθιμον Μελάνιππον' ὃ ὃ ὄφρα μὲν εἰλίποδας [οῦς 
Ῥόσκ' ἐν Περκώτῃ, δηῖων ἀπονόσφιν ἐόντων' 

Αὐτὰρ ἐπεὶ Δαναῶν νέες ἤλυθον ἀμφιέλισσαι, 

ἈΑψ εἰς Ἴλιον ἦλθε, µετέπρεπε δὲ Τρώεσσι, ὅσο 

Ναἴε δὲ πὰρ Πριάμῳ' ὃ δέ µιν τίεν ἶσα τέκεσσι. 
πό ο Ε, 9 ρ ., α -ξ αχ αἲ. 3 ” ζ 9 όν ῥ᾽ Έκτωρ ἐνένιπτεν, ἔπος τ᾽ ἔφατ', ἔκ τ᾿ ὀνόμαζεν 

ν) 

Οὕτω δὴ, Μελάνιππε, µεθήσοµεν; οὐδέ νύ σοί περ 
5 ὁ σσ ᾿Ἐντρέπεται φίλον ἧτορ, ἀνεψιοῦ κταμένοιο; 

Οὐχ” ὁράας, οἷον Δόλοπος περὶ τεύχε᾽ ἔπουσιν ; οσα 
2 

Αλλ’᾽ ἔπευ' οὐ γὰρ ἔτ᾽ ἐστὶν ἀποσταδὸν ᾿Αργείοισι 
Μά ϱ μ ο / ὧν ὸ» 3 άρνασθαι, πρίν γ ἠὲ κατακτάµεν, ἠὲ κατ ἄκρης 

598. ὅο. Ὠοῖορθ. Φυλείδαο. Ἰ{εφεῖε. 
506. κύμβαχον. εε οἩ Ἰ]. Β. 586. 
5090. ἕως ὃ τῷ. Φα]. Ί{εφες το] Ώοῖορα. 

Τη λε {ο]]ονίπσ Ἰπες Ἠεπε]αις πηαδί Ὦα 
ππάεγείοοά {ο βποσοιχ ἸΊ6ρεΡ, απά {ο ΙΙΙ 
Ὢο]ορβ. 

644. ἐεισάσθην. Τηγιπίέ: ἴχοπι εἶμι, εο: 
βοϊ]. Λεπείαιφ απ Ίήεφες. ο αβογε ν. 415. 
Ἡ. Λ. 968. 

669. µεθήσοµεν ; Φε]. τὸν Δολόπα. Ον 
Όιο νετ) πιαγ ἱσπ]{γ {ο εἰαπᾶ ἰάΐῑε, 48 ἵπ ΠΠ. 
Κ. 121. ΟΕ ιο γετῦ ἐντρέπεσθαι Ἱπ ἴ]ια 
Γο]]ονήπς Ἰἶπο 5οε οἩ ΤΠ. Α. 160. Οοπιραγο 
85ο ΘορΗ. (4, Τ. 1006. 1926. Α]. 90. 

Ἐ]θεοί. 619; απᾶ 5εο Ἐπιδ]ογ οπ (πά. Ο, 
154]. 

560. ἀποσταδόν. ἀἱ α ἀῑείαποε: Ένοπι 
ἀποστατέω, {ο οίαπᾷ αραγί. «βεΠ. ΑραΠῃ, 
1075. ἑκὰς ἀποστατεῖ. Ῥο]μο]. ἀποσταδὺν 
µάρνασθαι' ἀποστατεῖν μάχης. 

667. κατ᾽ ἄκρης. 3εε ο 1]. Ν. 779. Τ]ιο 
οοηβίγαοίῖοη οἱ ἐθ Ῥαβδασο πημδί δε έ]αβ 
βαρρ]ϊιεά: πρίν Υ᾽ ἠὲ ἡμᾶς κατακτάµεν 
αὐτοὺς, ἠὲ αὐτοὺς ἑλέειν Ἴλιον, κ.τ.λ. 
Τη ιο ποχέ πο, κτάσθαι 15 ἴ]θ ΙπβΠ, 809. 
πα]. {ποπ ο ο,βο]είο {ονπα κτῆμι, {ον 
κτείνω, ἴο 11. Ἀεο Ῥτε]ϊπι, 00Ρ8. 5οοῦ. 4. 
59, 
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Ἴλιον αἰπεινὴν ἑλέειν, κτάσθαι τε πολίτας. 
Ὢ Γ Ἆ τν 9 - 51 ὃν / }ο .) 40 ’ 

ς εἰπὼν, ὃ μὲν ἠρχ', ὃ ὃ) ἅμ᾽ ἔσπετο ἰσόθεος φώς. 

᾿᾽Αργείους ὃ ὤτρυνε μέγας Τελαμώνιος Αἴας" 560 

ἸΩ φίλοι, ἀνέρες ἐστὲ, καὶ αἰδῶ θέσθ’ ἐνὶ θυµφ, 
᾽Αλλήλους τ᾽ αἰδεῖσθε κατὰ κρατερὰς ὑσμίνας" 

9 - 

Αἰδομένων ὃ ἀνδρῶν πλέονες σόοι, ἠὲ πέφανται. 
΄ δ) ο ον λέ 3/ ” 3 η 

Φευγόντων ὃ) οὔτ᾽ ἂρ κλέος ὄρνυται, οὕτετις ἀλκή. 
ὋὪς ἔφαθ" οἱ δὲ καὶ αὐτοὶ ἀλέξασθαι µενέαινον, 505 

Ἐν θυµμῷ δὲ [βάλοντο ἔπος, φράξαντο δὲ νῆας 
ι, .. ’ α΄ να 9 Ν - ” 

Ερκεϊ χαλκείῳ' ἐπὶ δὲ Ζεὺς Τρῶας ἔγειρεν. 
.) [ὁ » Ν α) ν η 

Αντίλοχον ὃ ὤτρυνε βοὴν ἀγαθὺς Μενέλαος" 
. ΄ ϱ) / - ο ”/ . - 

Αντίλοχ’, οὔτις σεῖο νεώτερος ἄλλος ᾽Αχαιῶν, 
οὔύ αν θά ”/ὁ ἅλ { ον ΄ θ . 

υτὲε ποσιν ύασσων, ουτ αλκιµος, ως συ. μαχεσ αι 570 

Εἴ τινά που Τρώων ἐξάλμενος ἄνδρα βάλοισθα. 
ων . ν Φ ν 5 . / Ν 9 / - 
Ως εἰπὼν, ὃ μὲν αὖτις ἀπέσσυτο, τὸν ὃ ὀρόθυνεν 

45 κ νὰ ἔθ ’ αμ ὃ . - 
κ ὃ ἔθορε προµάχων, καὶ ἀκόντισε δουρὶ φαεινῴ, 

λ νή« ’ ο ς ΔΝ δὲ πι -  άὸ μφί ἑ παπτήνας' ὑπὸ οὲ Τρῶες κεκάδοντο, 
᾿Ανδρὸς ἀκοντίσσαντος' ὃ ὃ οὐχ ἅλιον [έλος ἦκεν, 575 

᾽Αλλ' Ἱκετάονος υἱὸν ὑπέρθυμον Μελάνιππον, 
Νισσόµενον πόλεμόνδε, βάλε στῆθος παρὰ µαζόν. 
Δούπησε δὲ πεσὼν, ἀράβησε δὲ τεύχε ἐπ᾽ αὐτῷ. 
2 / , ΑΝ ’ / Δ ϱ/ η ο 9 - Αντίλοχος ὃ ἐπόρουσε, κύων ὣς, ὅστ᾽ ἐπὶ νεβρῷ 
Βλημένῳ ἀἴξῃ, τόν τ᾽ ἐξ εὐνῆφι θορόντα σ5ο 

Θηρητὴρ ἐτύχησε [βαλὼν, ὑπέλυσε δὲ γυῖα" 
ὋὪς ἐπὶ σοὶ, Μελάνιππε, θόρ᾽ ᾽Αντίλοχος µενεχάρµης, 

Τεύχεα συλήσων' ἀλλ᾽ οὐ λάθεν "Έκτορα δῖον, 
[1 στρ ε , - / 2 Ν .. -- 

Ὁς ῥά οἱ ἀντίος ἦλθε, θέων ἀνὰ δηϊοτῆτα. 

᾽Αντίλοχος ὃ οὐ μεῖνε, θοός περ ἐὼν πολεμιστὴς, 
Εν Αλ 

5856 
23 0 9 Ν ερ τ) Ν 

ΟΥ αρ ἐτρεσξ» πρι κακον ρξέσαντι εοικως» 

"Ὅστε, κύνα κτείνας ἢ [Ῥουκόλον ἀμφὶ [βόεσσι, 
. - 

Φεύγει, πρίν περ ὅμιλον ἀολλισθήμεναι ἀνδρῶν' 
Ὃς τρέσε Νεστορίδης, ἐπὶ δὲ Τρῶές τε καὶ Ἔκτωρ 

᾿Ηχῇ θεσπεσίῃ βέλεα στονόεντα χέοντο' 590 

Στῆ δὲ μεταστρεφθεὶς, ἐπεὶ ἵκετο ἔθνος ἑταίρων. 

Τρῶες δὲ, λείουσιν ἐοικότες ὠμοφάγοισι, 

56]. ὦ φίλοι, κ.τ.λ. ἈἨερεαίεά {γοπι 
1]. Ἐ. 629. πα α 5Ἡσ]ᾗί ἀϊᾷεγεποο, πν]ο] 
ΤΕΠ4ΘΥ5 ν. 602. ΠΠΠΘΕΘΕΕΣΑΣΥ απά {αι{ο]ορί- 
οσα]. θ6111 {ποτε ἵ5 5οαγοε]γ 5α/Πεῖεπέ απ{ί]ο- 
Ι{Υ ΤΟΥ 185 οπαϊβδίοη, {Πποισῃ 16 πΙαΥ ΡοβδῖΡΙΥ 
Ῥο βρυτίοις. 

6056. ἀλέξασθαι. ῥΒοαῖ. ἀλλήλοις. Όοπι- 
Ρατο ΠΠ. ΓΡ. 9. 

67]. εἴ τινά που κ.τ.λ. Ὀίίπανι εγίας / 

Ταβπῖς: Θμιά / εἱ Γείας ἨΕΥΝΕ. 
Π. Α. 415. 

58δ. θοός περ ἑὼν πολεμιστής. 
ΤΙ. Β. 596. 

656. θηρὶ κακὸὺν ῥέξαντι ἐοικὼς, κ.τ.λ. 
γης. ἀὐπ. ΧΙ. 809. «4ο νε]αί ἀῑίε, ῥγῖις- 
σμανι έεῖα ἱππιῖσα δεφιπέγ, (οπίέΐπιιο ἴπι πιοπ- 
{65 8έ5ε αοἶις αὐαἰαΐ αἴίος, Οσοΐεο ραείοτε [πρι 
πιαφποτο /19σποο, 6οπβοῖιθ αιᾶαοῖε [αοῖϊ; δις. 

96ο ΟΠ 

ὧθε ΟΠ 
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Νηυσὶν ἐπεσσεύοντο, Διὸς δὲ τέλειον ἐφετμάς' 
[ 
Ὃς σφισιν αἰὲν ἔγειρε µένος μέγα, θέλγε δὲ θυμὸν 
2 / ν -- ε) ι -- Ν ο 8 
Αργείων, και κῦδος απαινυτο τους ὃ ὀρόθυνεν. 505 

"Ἔκτορι γάρ οἱ θυμὸς ἐ[ούλετο κῦδος ὀρέξαι 
Πριαμίδῃ, ἵνα νηυσὶ κορωνίσι θεσπιδαὲς πῦρ 

Ἐμβάλῃ ἀκάματον, Θέτιδος ὃ ἐξαίσιον ἀρὴν 

Πάσαν ἐπικρήνειε' τὸ γὰρ µένε µητιέτα Ζεὺς, 

Νπὸς καιοµένης σέλας ὀφθαλμοῖσιν ἰδέσθαι. 600 

ἛἜκ γὰρ δὴ τοῦ ἔμελλε παλίωξιν παρὰ νηῶν 

Θησέµεναι Τρώων, Δαναοῖσι δὲ κῦδος ὀρέξαι. 

Τὰ φρονέων νήεσσιν ἐπὶ γλαφυρῇσιν ἔγειρεν 
[. ’ ’ ο Ν ες) / 
Έκτορα Πριαμίδην, µάλα περ μεμαῶτα καὶ αὐτόν. 

Μαίνετο ὃ ὡς ὅτ Ὄρης ἐγχέσπαλος, ἢ ὀλοὸν πῦρ 605 

Οὔρεσι µαίνηται, [ῥαθέης ἐνὶ τάρφεσιν ὕλης' 
ϱ) Δ 9 9 ΄ / κ ή ε » 

Αφλοισμὸς δὲ περὶ στόµα γίγνετο, τὼ δέ οἱ ὅσσε 
Δαμπέσθην βλοσυρῆσιν ὑπ ὀφρύσιν' ἀμφὶ δὲ πήληξ 
Σμερδαλέον κροτάφοισι τινάσσετο µαρναμένοιο 
ο . ως , ο 2 5 »σΩ - Φορ 
Εκτορος αὐτὸς γάρ οἱ ἀπ᾿ αἰθέρος ἦεν ἀμύντωρ 610 

. ο 

Ζεὺς, ὃς µιν πλεόνεσσι μετ’ ἀνδράσι μοῦνον ἐόντα 
Τίμα καὶ κύδαινε' µινυνθάδιος γὰρ ἔμελλεν 
"Ἔσσεσθ”. ἤδη γάρ οἱ ἐπώρνυε µόρσιμον ἦμαρ 
Παλλὰς ᾿Αθηναίη ὑπὸ Πηλείδαο [ίηφι. 

5095. Διὸς δὲ τέλειον ἐφετμάς. (οπιρηχε 
Π. Α. ὅ; απά 5εε ποίθ ἴπ [οο, 

594. θέλγε δὲ θυµόν. Ἀοο οἩπ Ἡ. Μ. 
2556. 

598. Θέτιδος δ) ἐξαίσιον ἀρήν. ΊΤιε ἱπὶ- 
φιίοις ΡΥαγεΥ οἱ Τα. Βο]ο]. ΥΠ. ἐξαί- 
σιον’ ἄδικον' τοὐναντίον γὰρ ἐναίσιμα, τὰ 
καθήκοντα καὶ δίκαια. Ἠεπορ {ιο Ὕνοτα ἶ5 
τεπάετεᾶ Ὦγ Ώαπιπι, ὑπίφιτις, ἐπιπιοάεγαίις, 
ὑπ]ωκίας, ὑπ]ωγίης. ἩἨοππες 186Ῥ ία γνογά 
ηοΝετο εἶδε ΙπΠ {πα Π]αά ; απᾶά οη]γ νῖσα 
1η πε Οἀγβεεε (Δ. 690. Ῥ. 677): ἵπ Ῥοῦ] 
Ισ] Ῥαδδαρες 16 Ώομχθ ἴλο βἰση]Ποαίίοῃ 
Ισ] 15 αββισπεᾶ {ο 16 Ὦγ Ώαπιπι απᾶ (να 
ῬοποΠαδές απά Υπ] 1 ἀοιλρίέ]εδς Ῥεατβ ἵπ 
ἐΙβ Ῥ]ασε αἶςο. Το οοπιπΙΘΠ{Α{ΟΥΣ, 1ου- 
ονος, χοπάεσ 16 ἱπροτίαπέ, νλῖομ, α5 Μτ. 
Ῥεπη οΏβεννες (Β/ύπιαγη 4γουπιοπί, οἩ. ΤΝ. 
Ρ. 91), 15 εβδεη/{Ια]]γ Ἱπουχγεοῦ. Το ΡΥαγετ 
ν/α5 απάοαΡρίεάΙγ ἀπΙαπϊίοαδ, Ἱπαρτπιςσ] α5 
16 βοασΏύ {ου αν οππηρε 1π {ο ἀῑνίπε ρ]απ8; 
απά αοσεοτάιηρΙΥ ααρίίεν οοπηρ]ίες γη] 16 
5ο {αγ οΠΙγ, 45 16 ἄοες πού Ιπίεγζετο νηί] 
έΊοςε Ῥ]απ8: Ἱ. ο. απ] {ιο Ττο]απ5 ἀτίνο 
{πο ἄτεσίαπς {ο ἐπεῖς 911Ρ5, απά Ῥαΐτος]α5 
{4115 ὮΥ ἴλο Ἠαπά οἱ Ἠεείοι. θε αφονο 
οἩ ν. 61. 

599. τὸ γὰρ μµένε κ.τ.λ. «Ιηρεσαδαί 
ίαπφμαπι Ππει, σὲ «ιο ΕΥ οπυζιι αἴῖιις 
ογίο ῥγουεάετεί. ἨΕΥΝΗ. Ίγμε: Ῥιί {118 

15 οὐ Υλγίαπος γη ἐο δαρροβῖέίοτ ἐλαξ 
Ώιο Ῥταγεν οἱ ΤΠείῖ5 ἵπ Τ]. Α. 509. ννας {α]- 
ῃ]εἆ {ο 1έ5 {α]] εχἰίοηέ; απᾶ, α8 βπο], οΠι- 
Ῥταςσςς ίΠε Ρτίπιατγ αγσαππεηέ οἱ ἴ]με Ῥοεπῃ. 
Τπ Έλα Ἱνογάς αρὴν πᾶσαν ἐπικρήνειε, 
έπετε ἵ5 τπαπΙ{εδί]γ α Ἰαΐοπὲ πιεαπίης, ςἰπη]- 
Ίαν {ο λα ἵπ Ῥ5, ον]. 15. ἔδωκεν αὐτοῖς τὸ 
αἴτημα αὐτῶν, καὶ ἐξαπέστειλε πλήησμο- 
νὴν εἰς τὴν ψυχὴν αὐτῶν. ΟΕ ἴ]ιε εο- 
5ίγαοίῖοπ οἱ ἴε ἹπβπΙάνε α{ίἰας µένε, 568 
οἩ ΤΙ. 1. 449. 

601. παλίωξι». Θεα αβογε οπ γ. 69. 
607. ἀφλοισμός. Ἅ«οαπ. ἘτοραρΙγ ἃ 

πνονᾶ οἳ {με οἷά Ἠε]]ειίο Ἰάπριηρο, Ἐν- 
Ρίαΐµ. ἀφλοισμός' ὁ ἀφρὸς κατὰ Αἰτωλούς. 
ΤΈμας αἶδο {με οίμεν σγαπτηαγῖαἩ5. εθ 
ΦοἨπείά, Ἰμεχ. ἵπ νου. φλέω απᾶ φλοῖσβος. 
Έμοατα 15 α Εἴπιῖ]αν ἀεβογ]ρίοι ἵη Οἷς, Ο5, 
1η Ὑονν, ΠΠ. 4. 66. έἶνιπ ΑΡιώπας αφεγεί ἵπ ογε, 
αταεγοπέ οσιζῖ, 9οσο πιααῖπια οἶπι πο δὶθὶ 
α[εγγα οἰαπιαγεί, ὅ-ο. 

610. "Έκτορος' αὐτὸς κ.τ.λ. Ἠεγπο 
γεραχάβ 5 απά πο ἔοιν {ο]]οννίης 1πεβ 
35 αη Ιπίεγρο]αίίοη ; 48 ἀῑά αἴβο ἔ]λε Α]εκ- 
απάνίαα οτ]ήςδ Ῥείογε Ἠτη. Ἠ[βδ ΤΘΔΡΟΠΡ, 
38 ΕΠΕΒΙϊ οΏβεσνςβ, αγ. ποῦ νΕΡΥ ν/αϊρ]ίγ; 
απά 90 {41 15 {ο Ῥαδβασο {τοπ Ῥεῖηπς οὔ- 
5ουγο απά 5αρεγβποιβ, (ας 16 Ίας α νετγ 
086 οοππαχίοἩ γηέ] ιο πιαῖη αγρυπαθηῦ 
οἱ ένο ῬοεΠῃ. 
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Καί ῥ ἔθελε ῥῆξαι στίχας ἀνδρῶν πειρητίζων, 

ΟΜΗΡΟΥ ἸΔΙΑΔΟΣ ο’, 

Ἠι δὴ πλεῖστον ὅμιλον ὅρα καὶ τεύχε ἄριστα" 

Ἴσχον γὰρ πυργηδὸν ἀρηρότες, ἠύτε πέτρη 

Ἠλίβατος, µεγάλη, πολιῆς ἁλὸς ἐγγὺς ἐοῦσα, 

τε μένει λιγέων ἀνέμων λαιψηρὰ κέλευθα, 

ε] ὃ) .”! ε) ς [; -- - δα ’ 

Εν ὁ ἔπεσ., ὡς ὅτε κύμα θοῇ εν νηϊ πέσῃσι 

Λάβρον ὑπὸ νεφέων ἀνεμοτρεφὲς, ἣ δέτε πᾶσα 
"Αγνῃ ὑπεκρύφθη, 

Ἱστίῳ ἐμβρέμεται, 

ὋὪς ἐδαῖζετο θυμὸς ἐνὶ στήθεσσιν ᾿Αχαιῶν. 

οἱ ο λ.) . πο) ΄ ’ Αἵ ῥά τ᾽ ἐν εἰαμενῇ ἔλεος µεγάλοιο νέµονται 
/ . / -. ν 3”! / ΝΑ 

Μυρίαι, ἐν δέ τε τῇσι νομεὺς οὕπω σάφα εἰδὼς 
Γ - 

Θηρὶ µαχέσσασθαι ἕλικος βοὺς ἀμφὶ φονῆσιν' 
Ἠτοι ὃ μὲν πρώτῃσι καὶ ὑστατίῃσι [όεσσιν 

ΝΑ .) 

Αἰὲν ὁμοστιχάει, ὃ δέ τ᾽ ἐν 

Θεσπεσίως ἐφόβηθεν' ὑφ᾽ Ἔκτορι καὶ Διὶ πατρὶ ς η ρ ρ 
Δ 

Πάντες ὃ 

Κοπρῇος φίλον υἱὸν, ὃς Ἐὐρυσθῆος ἀέθλων 

᾽Αγγελίης οἴχνεσκε [ρίῃ Ἡρακληείῃ. 

/ Παντοίας ἀρετὰς, ἡμὲν πόδας ἠδὲ µάχεσθαι, 
Καὶ νόον ἐν πρώτοισι Μυκηναίων ἐτέτυκτο" 

Ὃς ῥα τόθ Ἔκτορι κῦδος ὑπέρτερον ἐγγυάλιξε. 

615 

ῴ . Δ κ 

Αλλ᾽ οὐδ ὣς δύνατο ῥῆξαι, µάλα περ µενεαίνων" 

620 
7 / μον μα ΄ ιά / .] / - Κύματα τε τροφόεντα, τά τε προσερεύγεται αὐτήν 

Ἡ -- 

ὋὪς Δαναοὶ Τρῶας µένον ἔμπεδον, οὐδὲ φέβοντο. 
Αὐτὰ κ λ ιό ν , θ ” η σος ίλ ὐτὰρ ὃ, λαμπόµενος πυρὶ πάντοθεν, ἔνθορ᾽ ὁμίλῳ, 

625 
ΕΦ Ὃν θα }Σ/ 
ἀνέμοιο δὲ δἐινὸς ἀήτης 

τροµέουσι δέ τε φρένα ναῦται 
Δειδιότες τυτθὸν γὰρ ὑπ ἐκ θανάτοιο φέρονται 

Αὐτὰρ ὄγ᾽, ὥστε λέων ὀλοόφρων βουσὶν ἐπελθὼν, 630 

µέσσῃσιν ὀρούσας 635 
ὖν ἔδει ὃ δέ - ο ροζ λα) ν 

Ῥοῦν ἔδει, αἳ ὁέτε πασαι υπέτρεσαν' ὣς τότ Αχαιοὶ 

ὃ) οἷον ἔπεφνε Μυκηναῖον Περιφήτην, 

640 
-- ’ ος, Ν λὺ ΄ εν 2 / Τοῦ γένετ’ ἐκ πατρὸς πολὺ χείρονος υἱὸς ἀμείνων 

645 Στρεφθεὶς γὰρ μετόπισθεν ἐν ἀσπίδος ἄντυγι πάλτο, 
Ν . . ” ὃ . ϱ/! ” ” ο 

Την αυτος φορέεσκε, ποὀηνεκες ἕρκος ἀκόντων 

ΤΠ ὅγ᾽ ἐνιβλαφθεὶς, πέσεν ὕπτιος' ἀμφὶ δὲ πήληξ 

Σμερδαλέον κονάβησε περὶ κροτάφοισι πεσόντος. 

618. ἠύτε πέτρη κ.τ.λ. Οοπιραγο στα, 
Απ. ΥΤΙ. 56. Χ. 695. Ονιᾶ. Μεί. ΙΧ. 99. 

621. προσερεύγεται. Ῥεβο]. μετὰ ἤχου 
φέρεται. Ο8 {πε αά]εοίῖγε τροφόεντα, 8ε8 
οἩη ΠΠ. Λ. 907. 

6527. τροµέουσι δὲ τε κ.τ.λ. Ἰοπσῖπαβ 
οἶίες (5 Ῥαδδασο (46 δηὐ[ἶπι. Χ. ὅ.) ἴοσοε- 
λεν ση αποίποτ, ννη]οῖ Ἡε ΞΙΡΡΟΣΕΡ {ο 
Ῥε {οππάεἆ απροπ Τε, ίτοπι Αταζ. Ῥμερη. 100. 
ὀλίγον δὲ διὰ ξύλον ἀῑδ᾽ ἐρύκει. 

654. πρώτῃσι καὶ ὑστατίῃσι. «Ιοᾶο 
Ῥτϊπαϊς, πιοᾷο ιἱηιῖ. ΟΑΕΚΕ, 

640. ἀγγελίης οἴχνεσκε. Ἰιποῖις ἐδαί : 
ςυρααά. ἕνεκα, α5 η ΠΠ. Ν. 262. Τ]ε Ῥτε- 
Ροβ!Ι6ίοη περὶ Ὠχιδί αἶδο Ῥο 5αρρ]]εὰ Ῥείοτα 
ἀέθλων, Νο 15 ἨΗεγπε”5 γεαᾶῖπς, 84)- 
Ῥοτίεά ὮΥ ο {6η σουᾷ Μ355. απά οἴἶνεν 
αιέλοτίεςδ, απά ὮΥ Ἡ. Θ. 965. Τ. 195. 
Αξ {λα 5απιο {ππε, ἴπο Ίαχσε πια]οτΙίγ οἳ 
εορίες Ἠανο ἄνακτος. 

642. µάχεσθαι. Ἐοσ µάχην. Ῥεε οἨ ΤΠ]. 
Α. 268. Εεΐοτε ίπεςδο αοοιδαίῖνες κατὰ ἵ5 
ππάετείοος, 
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"Έκτωρ ὃ ὀξὺ νόησε, θέων δέ οἱ ἄγχι παρέστη, 
Στήθεϊ ὃ) ἐν δόρυ πῆξε, φίλων δέ µιν ἐγγὺς ἑταίρων 650 

-- Δ Ἱ] 3 ἐδύ ν 3 ’ , ς , Κτεῖν” οἳ ὃ) οὐκ ἐδύναντο, καὶ ἀχνύμενοί περ ἑταίρου, 
- ο Χραισμεῖν' αὐτοὶ γὰρ µάλα δείδισαν "Έκτορα δῖον. 

-- η] / 

Εἰσωποὶ ὃ ἐγένοντο νεῶν' περὶ ὃ ἔσχεθον ἄκραι 
ΝΠες, ὅσαι πρῶται εἰρύατο' τοὶ ὃ ἐπέχυντο. 

᾽Αργεῖοι δὲ νεῶν μὲν ἐχώρησαν καὶ ἀνάγκῃ 655 
Τῶν πρωτέων, αὐτοῦ δὲ παρὰ κλισίῃσιν ἔμειναν 
᾿Αθρόοι, οὐδὲ κέδασθεν ἀνὰ στρατόν' ἴσχε γὰρ αἰδὼς 
Καὶ δέος ἀζηχὲς γὰρ ὁμόκλεον ἀλλήλοισι. 

Νέστωρ ὃ αὖτε μάλιστα Γερήνιος, οὖρος ᾿Αχαιῶν, 
/ Ἡ Α 

Λίσσεθ) ὑπὲρ τοκέων γουνοήµενος ἄνδρα ἕκαστον 660 
ὮὮ φίλοι, ἀνέρες ἐστὲ, καὶ αἰδῶ θέσθ᾽ ἐνὶ θυμῳ 

Ἕλλλων ἀνθρώπων' ἐπὶ δὲ µνήσασθε ἕκαστος 
Παίδων, ἠδ ἀλόχων, καὶ κτήσιος, ἠδὲ τοκήων, 

Ἠμὲν ὅτεῳ ζώουσι, καὶ ᾧ κατατεθνήκασι. 
- / 

Τῶν ὕπερ ἐνθάδ ἐγὼ γουνάξζοµαι οὐ παρεόντων, 065 
- - ή 

Ἑστάμεναι κρατερῶς' μηδὲ τρωπᾶσθε φόβονδε. 
Φ . Ν 2/ / ὶ ϐ Ν εν β 
Ὡς εἰπὼν; ὤτρυνε μένος καὶ ὕυμὸν ἑκάστου. 
τσ ον ο) - . 

Τοῖσι ὃ ἀπ᾿ ὀφθαλμῶν νέφος ἀχλύος ὧσεν ᾿Αθήνη 
νὰ.) 

Θεσπέσιον’ µάλα δέ σφι φόως γένετ᾽ ἀμφοτέρωθεν, 
-- . 

᾿Ἠμὲν πρὸς νηῶν, καὶ ὁμοίου πολέμοιο. 67ο 
Δ 

ἝἜκτορα ὃ ἐφράσσαντο [οὴν ἀγαθὸν καὶ ἑταίρους, 
α) 

Ἠμὲν ὅσοι μετόπισθεν ἀφέστασαν οὐὸ ἐμάχοντο, 
᾿ΗἨδ) ὅ ὴ ὶ µά ἐμά ο θοῇσι ὕσσοι παρὰ νηυσὶ µάχην ἐμάχοντο θοῇσιν. 

Οὐ ὃ ἄρ᾽ ἔτ᾽ Αἴαντι µεγαλήτορι ἥνδανε θυμῷ 
Ἑστάμεν, ἔνθα περ ἄλλοι ἀφέστασαν υἴες ᾿Αχαιῶν' 675 
᾽Αλλ) ὄγε νηῶν ἴκρυ ἔπῴχετο, μακρὰ βιβάσθων, 

6055. εἰσωποὶ δ) ἐγένοντο νεῶν. ΤΠιαῖγ 
7αοσε, 5ο. οἳ ἴλο ἄτοε]ς5, Ίτέγο ἀϊγεοίεα {ο ἐ]ιο 
ε]ήμδ. Ἑπρίαίι. ἐν ὄψει ἔχοντες διὰ τὴν 
ἧτταν τὰς πρὸς τὸ τεῖχος νῆας, ἃς εἶχον 
κατὰ νῶτον πρὸ τούτου. 1Τὲ βποπ]ά 66εΠχ 
ἐλαί {Πεγ Ἰαὰ τείγεαἰεὰά Ῥε]ίπά {πο Ετεδί 
τον’ οἱ ἴ]ο Υεββο]ς, ἐἶο Ῥτον5 οἱ υΙοἩ 
ν/ΕΓθ α ΠΙΟΙΠΕΠίΑΣΥ ἀείεπος {τοπ {Πα Ρυσ- 
βαν οἳ ἴο Τγο]απβδ. Ό6εε οἩ Τ]. 5. 9]. 
Ῥε]μο]. ἄκραι νΠες' αἱ πρῶραι. Ἠεηςα, 88 
Τ16Υ 5/1] {αοεᾶ ἐ]ιθ 6ΠΟΠΑΥ. {11εγ ]οοκεᾶ αἱδο 
{ουνατάβ {λα ΦΗ1Ρ8, ν/μ]ο] Ίνοτε ἀνγασνη αρ 
ηθαγεβύ {ο {πο για]. Ίπ ν. 055. ἴπεγ αὖα 
ἀπίνεη {ο {πε {επίςδ, ν]]ο] Ίνετε Ῥ]ομεά 
Ῥελ]πά {]ε νεββε]ς ἑον/αγάς {με 5οα. 

654. τοὶ δ’ ἐπέχυντο. οι]. Τγο]απῇ. 
669. ἐπὶ δὲ µνήσασθε κ.τ.λ. Υ1ρ. η. 

Χ. 250. πιιπο οοπ]ιφί εδίο Θ)ΐκηιισ φιιῶ ἴεο- 
ἐἶφιο ΊπΕΠΙΟΥ. Φα]. ἙΒ. 0.6. «ῑῖις αἰἴιπη 
ογίαγ, Ἰιοβΐδις οὐοίαηι ἵγε ἠρεγίαίεπι, γα- 

ἐφίαπι ραγεπίεξφιιο αγππῖς {εῦογα, 
Τπασγά. ΥΤΙ. 69. Νε]ιεπη. 1ν. 14. 

664, ὅτεφ. Ῥαγπο ΙπὶσΠί τεραγάς {ΠΒ 
{οτπι 35 αἴϊεπ {ποπ {πο Ἠοπιετίιο ἀῑα]εοί, 
απᾶ τε]εσίδ ίε ν]ο]ε πε 48 α 118ε]οΒβ 
Πποαπιρταπςς. 

668. νέφος ἀχλύος. ΟΕ ες πιῖθί πο- 
Όήηρ Πας ῬοεἩ ϱαἱά Ῥείοτο, απᾶ 16 18 α]{ο- 
βεί]εν αποετίαϊπ {ο ν]ηαῦ ἴμο ροεί α]]αᾶςς, 
ΎΠετα οαπ Ῥο πο αι]λογίγ, Ἠον/θυετ, {ον 
ἴπο α]]οσοτῖσα] Ππευργείαίίοπ γν]ήο] Ίαβ 
ΒΟΠΙΘΩΤης5 Ἓσεπ. αλχεᾶ {ο Ι6ς ὮΥ σνμ]ο]ι 
16 15 υπάετδίουά {ο ἀοβίσπαίο ἴ]ο {ογτου 
απᾶά οοη{αδῖοΠ οἱ πο (πγοε]β, ν/ῖο] ννεγα 
ἀϊδρεγβδεά ὮΥ πο Ῥνυάεπέ αἀπιοπ]ῖοι οἳ 
ΝεΡίος, 

676. νηῶν ἴκρια. Τα ἄεοιε οἵ ια οεξ- 
Φε. ΤΠ ἰμεβο εατΙγ πιες, ἐἶα οη]γ Ρατί5 
οἳ έλα βΗΜρ ννῖο] ννεγο εογετεᾶ ν/εγθ {ο 
Ἠενά απά βίονπ. Τπ χο πι]άᾶ]ε, νυμίο]ι ν/δβ8 

Οοππρασθ 
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Νώμα δὲ ξυστὸν µέγα ναύµαχον ἐν παλάμῃσι, 
Κολλητὸν βλήτροισι, δυωκαιεικοσίπηχυ. 
Ὡς ὃ) ὅτ᾽ ἀνὴρ ἵπποισι κελητίζειν εὖ εἰδὼς, 

ιό) .] 

Οστ', ἐπεὶ ἐκ πολέων πίσυρας συναείρεται ἵππους, 680 

Σεύας ἐκ πεδίοιο µέγα προτὶ ἄστυ δίηται 
Δαοφόρον καθ’ ὁδὸν, πολέες τέ ἑ θηήσαντο 
᾿Ανέρες ἠδὲ γυναῖκες' ὃ δ᾽ ἔμπεδον ἀσφαλὲς αἰεὶ 

Θρώσκων ἄλλοτ᾽ ἐπ᾽ ἄλλον ἀμείβεται, οἳ δὲ πέτονται’ 
Ν Δ - 

ὋὪς Αἴας ἐπὶ πολλὰ θοάων ἴκρια νηῶν 

Φοίτα, μακρὰ βιβὰς, φωνὴ δέ οἱ αἰθέρ᾽ ἵκανεν' 
Ὁ - Αἰεὶ δὲ σμερὸνὸν [Ροόων Δαναοῖσι κέλευε 
λ / 2 

Νηυσί τε καὶ κλισίμσιν ἀμυνέμεν. Οὐδὲ μὲν Έκτωρ 
Μίμνεν ἐνὶ Τρώων ὁμάδῳ πύκα θωρηκτάων' 

.] .] - 

᾽Αλλ) ὥστ᾽ ὀρνίθων πετεηνῶν αἰετὸς αἴθων 690 

Εθνος ἐφορμαται ποταμὸν πάρα [ῥοσκοµενάων, 
- α 

Χηνῶν, ἢ γεράνων, ἢ κύκνων δουλιχοδείρων' 
Θ υ, ! Ν ’ 

Ὡς Έκτωρ ἴθυσε νεὸς κυανοπρώροιο, 
. 

᾽Αντίος ἀϊξας' τὸν δὲ Ζεὺς ώρσεν ὄὔπισθε 

Χειρὶ µάλα µεγάλῃ, ὄτρυνε δὲ λαὸν ἅμ αὐτῷ. 
τ 9 ὃ κ / Δ 9 ο δε 

Αὖτις δὲ δριμεῖα µάχη παρὰ νηυσὶν ἐτύχθη. 
-- . 

Φαίης κ᾿ ἀκμῆτας καὶ ἀτειρέας ἀλλήλοισιν 
.Ν ϱ) ε) λό ο «ἂν ὦ / ο 

ντεσθ’ ἐν πολέμῳ' ὣς ἐσσυμένως ἐμάχοντο. 
.. Ν 2 ϱ ντ ΄ ες: 2 Δ 

Τοῖσι δὲ µαρναμένοισιν ὅδ ἦν νόος' ἦτοι ᾿Αχαιοὶ 

Οὐκ ἔφασαν φεύξεσθαι ὑπ᾽ ἐκ κακοῦ, ἀλλ᾽ ὀλέεσθαιυ 700 
Δ 

Τρωσὶν ὃ ἔλπετο θυμὸς ἐνὶ στήθεσσιν ἑκάστου 
» μμ ] 

-- . 

Νῄας ἐνιπρήσειν, κτενέειν ϐ) ἥρωας ᾿ Αχαιούς. 
” 

Οἳ μὲν τὰ φρονέοντες ἐφέστασαν ἀλλήλοισιν. µ ] 

168 οΡοῃ, ννεγο {με ζυγὰ, ος Ῥεπο]ες ος {μα 
ΣΟΝΕΙ5. Ί]ε ἴκρια πρώρης ατα πιεπβοπεά 
Ἰη 04. Μ. 229. 

678. κολλητὸν βλήτροισι. 6ο 3ὔονα 
οἩ Υ. 969... Επδίαίμ. ἔστι δὲ βλῆτρον ὁ 
σιδηροῦς κύκλος, δι οὗ τὰ δύο ἕυστὰ εἰς 
ἓν συμβάλλονται δόρυ ναύµαχον. 

679. κελητίζειν. Το γἰᾶε οπ ᾖογδερασ : 
βἶησ]ο Ίου5ες Ῥεῖησ οπ]]εά κέλητεο. ΤΗϊ8 
Ῥαᾶξσασε, 4ΠΙΟΠς 08ου», ψΙ] Ῥτονο Οιαί 
ἨοτβεπιαΠ5ΗΙρ να πού ππΚκποα ΤΠ {1ε 
Άρο οἳ ἴιε Τγο]απ νασ; ἔποισῃ 16 ν/α8 ποῦ 
πβθᾶ α5 α π]ΠίαγΥγ οχογςῖ5θ. Όοπιρατο οἆ. 
Ἐ. 971 : απάἆ 5996 ΟΠ ΤΙ. Β. 654. Κ. 519. 
Τα ουδίοπα Ἠεγα α]]αάεά {ο, οἱ ναπ]έΐπς 
ἔτοπα {πε Ῥασο]ς οἱ οπθ ου5θ, ἴο ἐπαί ο{ αἩπ- 
οίμετ, 45 5ενεγα] Ίνετε ἀτίνεπ {οσεί]μογ, ἶ5 
β{Π] ρτασβῖθεά νὰ σγεαί ἀεχίετίόγ ἵη ια 
Ἐαςθί. 1 οαηποξ, ΠοἵγενεΥ, «Ώαγσε ΠΙΥ Π1θ- 
ΙΠΟΣΥ ψηέ]ι ἔπε ννοτ]ς ἵη νΠΙο 1 Ἠανε 8θ6επ 
16 ἀρδοτῖρεά. 

080. πίσυρας. 
{01 τέσσαρες, οι. 

ΤΗΙ5 19 {πο ἆλο]ίο {ογπα 
Τὲ οοσατς ἵπ ΠΠ, Ψ. 17]. 

Ω. 295. 0Ο. Ε. 70. Τ. 249. Ἐοτ συναείρε- 
ται, ΑΠΟίΠεΣ τεαᾶῖπς ἶ5 συναγείρεται. 

690. αἴθων. «Αγάσπί; Ἱ. ο. δοἰᾶ, ἴπιρε- 
έποι. Ῥομο]. ὁ κατὰ ψυχὴν ἔμπυρος, 
ὀξὺς, σφοδρός. ἘῬ]αίο ἄε [νεριω. ΥΠ. Έ. 
8. Ρ. 915. εᾱ. Βιροπί. αἴθωσι θηρσὶ καὶ 
δεινοῖς. ΒορἩ. Α]. 1088. αἴθων ἡβριστής. 
Έαπάρ. ἘἨ]αθΒ. 192. αἴθων γὰρ ἁ νὴρ, καὶ 
πεπύργωται θράσε. ἈῬτιάαουί. ἨΠαπιατί, 
546. [ηδη ἐπαοπέωτη, Φεο Ἰοβες]ς οἩ 
ΦΟΡΗ. Α΄]. ἴοο. οἵδ. 

696. ὁριμεῖα. «Ίδρετα. Ἐπδίαί]ι. ἐκ µετα- 
φορᾶς εἴρηται τῶν τοιοόύτων βρωµάτων 
ἢ φαρμάκων. Τ1ε ννοτὰ 15 πδεά ἴπ α οἰπῖ]ατ 
αοοερίαοπ Ιπ 495εῃμ. Ασ. 1478. ΟποερΗ. 
900. Τμοοσνέ. ΤάγΙ. Τ. 18. ΧΙ. 66. 

705. ἐφέστασαν αλλήλοισιν. ᾖὈγερεῦ 
οπιναγᾶ οπε αφαϊποί {ο ολο. ΤΠί5 15 πο 
οηΏ]γ Ραβ2ασο ἴπ γ]]οι ἐφίστημι Ἠα8 ἐπῖς 
Ππιροσθ. Ἐ]βονγπετε 16 βἰσπΙῇος, α5 Ίπ οίπον 
Ψ/ΤΊΓΕΥΒ, {0 είαπᾶ πεαγ ΟΥ ῇΡοη. Ῥεο ΤΠ]. ᾱ. 
915. Μ. 199. Ν. 196: απἀὰ «οπιρατο Χεῃ. 
ΑΠΡ. 1. δ. 7. 
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Ἔκτωρ δὲ πρύµνης νεὺς ἥψατο ποντοπόροιο, 

Καλῆς, ὠκυάλου, ἣ Πρωτεσίλαον ἔνεικεν 705 

Ἔς Τροίην, οὐδ αὗτις ἀπήγαγε πατρίδα γαῖαν. 

Τοῦ περ δὴ περὶ νηὺς ᾿Αχαιοί τε Τρῶές τε 

Δῄουν ἀλλήλους αὐτοσχεδόν' οὐδ ἄρα τοί γε 
΄ σεο . .) ή ῴ7 ) ΄ 

Τόξων αἰκὰς ἀμφὶς µένον, οὐδέ τ) ἀκόντων, 
2 . α) . 

Αλλ’᾽ οἵγ ἐγγύθεν ἱστάμενοι, ἕνα θυμὸν ἔχοντες, 7ι0 

᾿Οξέσι δὴ πελέκεσσι καὶ ἀξίνῃσι µάχοντο, 

Καὶ ξίφεσι µεγάλοισι, καὶ ἔγχεσιν ἀμφιγύοισι. 
Πολλὰ δὲ φάσγανα καλὰ, µελάνδετα, κωπήεντα, 

”Αλλα μὲν ἐκ χειρῶν χαμάδις πέσον, ἄλλα ὃ ἀπ᾿ ὤμων 
᾿Ανδρῶν μαρναμένων' ῥέε ὃ αἵματι γαῖα µέλαινα. Τ15 

Έκτωρ δὲ πρύμνηθεν ἐπεὶ λάβεν, οὐχὶ µεθέει, 
” 

Αφλαστον μετὰ χερσὶν ἔχων, Τρωσὶ δὲ κέλευεν' 
ο) - ) . . 

Οἴσετε πῦρ, ἅμα ὃ αὐτοὶ ἀολλέες ὄρνυτ᾽ ἀὐτήν. 
Νῦν ἡμῖν πάντων Ζεὺς ἄξιον ἦμαρ ἔδωκε, 

ΝΠας ἑλεῖν, αἳ δεῦρο θεῶν ἀέκητι μολοῦσαι 720 
{ - : : , ν 
Ημῖν πήµατα πολλὰ θέσαν κακότητι γερόντων, 

ϱ . ἐθέλ ’ θ μας / / 
Οἵ μμ. ευελοντά μαχεσ αι επι πρυµνγησι γεεσσινο 

η) ’ Σο , . , Αα. 
Αυτόν τ ἰσχανάασκον, ἐρητύοντό τε λαόν. 

᾽Αλλ) εἰ δή ῥα τότε βλάπτε φρένας εὐρυόπα Ζεὺς 
ε η - 9, «ν .) / ὁ 3 ’ 
Ημετέρας, νυν αυτος εποτρυνει και ανωγει. 

ὋὩς ἔφαθ” οἳ 

725 

᾿ ἄρα μᾶλλον ἐπ᾽ ᾿Αργείοισιν ὄρουσαν. 
Αἴας ὃ οὐκέτ᾽ ἔμιμνε, [βιάζετο γὰρ [βελέεσσιν, 
᾽Αλλ) ἀνεχάζετο τυτθὸν, ὀϊόμενος θανέεσθαι, 

Θρῆνυν ἐφ᾽ ἑπταπόδην, λίπε ὃ ἴκρια νηὺς ἐΐσης. 

Ἔνθ) ἄρ᾽ ὅγ᾽ ἑστήκει δεδοκηµένος' Εγχεϊ ὃ) αἰεὶ 750 

Τρῶας ἄμυνε νεῶν, ὅστις φέροι ἀκάματον πΏρ. 
Δἱεὶ δὲ σμερδνὸν βοόων, Δαναοῖσι κέλευεν’ 
ὮὮ φίλοι, ἥρωες Δαναοὶ, θεράποντες "Αρπος, 

06. ὠκυάλου. Ῥε]μο]. τῆς ταχέως πλεού- 
σης. πε ερϊπεί 18 ἴπ {αοί ΒΥΠΟΠΥΠΙΟΙΒ 
ψη(Ἡ ὠκύς. Ῥεε Φο]ποῖά. Τεχ. η ν. 

708. τόξων ἀἴϊκάς. ΑΡο]. Ἠ]οα. ΤΥ. 820. 
ἀνέμων ἀῑκάς. ΑΡρο]. Ἰμεκ. ἀῑκάς' τὰς 
φορὰς καὶ τὰς ὁρμὰς, ἀπὸ τοῦ ἀῑσσειν. 
Τ]νε βαΐηο ποιῃ, ἄῑξ, οεσαχς ἵπ ΑΡο!!. Ἐμοά: 
1ΠΠ. 1974. Ἠεπσε αἱ5ο {πε αἀ]εσείῖνες πο- 
λυαϊξ, κατάϊξ, απᾶά ἴπε κα. Τμο αἀνετρ 
αμφὶς Ίετε βἰσηῖβες ειίπις, ἵη ορροβΙΊοπ 
{0 αὐτοσχεδόν. 

715. µελάνδετα, Κωπήεντα. Τ]ιαξε ἔννο 
ορῖέ]οίς (οσείλες ατε εφιϊνα]επί {ο µελαί- 
νας κώπας ἔχοντα, 1.6. ανίπα δίαο]ς Ιζίς. 
Φεε Ἰμεχ. Ῥοπί. άχ. ν. µελάνδετος. 

714. ἄλλα δ' ἀπ ὤμων. Μοςί ρτοβαΡ]γ 
ἔιοβε ν’ἩίοὮ νγετε »Ἠ]γεγαά ΡΥ βἰν]ῖπς αροπ 

ἴ]ε Ὀνεαςίρ]αί6ς οἱ {Πε εΠΕΠΙΥ: απ]θςβ, 
Ἰπάθεᾶ, ἴε ΠΙΟ σεπογα] {6γπΠ ὅπλα ουἳ 
τεύχεα 5Που]ά Ῥε 5αρρΠεᾶ. 

Τ17. ἄφλαστον. Ἀ6εε οἩ ΤΙ. 1. 241. 
718. οἴσετε πὂῦρ, κ.τ.λ. τρ. Απ. ΤΥ. 

594. Εεγίο ο Πανπαδ. ΈΤ]ε νετὸ 15 ποῦ 
η {με {Πίατο; Ῥαέ {Πο Ἱπιρεγαίῖνε οἳ α πδνν 
{οῦτη, ἀετινεὰ ἴτοπι ἴμο {αίατε οἳ ἔπε ον]- 
σῖπα] νεο. Ῥεέ Εσεβπι. 0855, εεοί. 1Υ. 
59, 

728. ὀϊόμενος θανέεσθαι. θε οἩ ΤΙ]. Δ. 
12. 

129. θρῆνυν. Ἐτορετ]γ, α [οοί-Μουί; 38 
1π ῆ. 5. 940. Σ. 990. Ἠετο 1 βἰσηῖβοξ οπθ 
ΟΕ εἶπε Δεπο]εΒ, προη νυπίοἩ ἐμα Τόπους βαΐ. 
0οπιρατο γ. 676: απά 5εξ Βδμπεῖά, Τμεχ. 
1π ν. 

αξ 
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᾿Ανέρες ἐστὲ, φίλοι, µνήσασθε δὲ θούριδος ἀλκῆς. 
᾿Ηέτινάς φαµεν εἶναι ἆ ἤρας ὀπί 735 µεν εἶναι ἀοσσητῆρας ὀπίσσω, 
᾽ / - 1” ϱ/ »-ν / Ν 3 /΄ Ηέτι τεῖχος Αρειον, ὅ κ᾿ ἀνδράσι λοιγὸν ἀμύναι; 

Οὐ μέν τις σχεδόν ἐστι πόλις πύργοις ἀραρυῖα, 

΄Πι κ᾿ ἀπαμυναίμεσθ, ἑτεραλκέα δῆμον ἔχοντες' 

᾽Αλλ) ἐν γὰρ Τρώων πεδίῳ πύκα θωρηκτάων. 

Πόντῳ κεκλιµένοι, ἑκὰς ἥμεθα πατρίδος αἴης. 740 

Τῳ ἐν χερσὶ φόως, οὐ µειλιχίῃ πολέµοιο. 
π. .. ’ 3 3΄3ἳ .. ΄ Η., καὶ µαιμµώων ἔφεπ᾽ ἔγχεῖ ὀξυόεντι. 

στις δὲ Τρώων κοίλῃς ἐπὶ νηυσὶ φέροιτο 
Σὺν πυρὶ κηλείῳ, χάριν Ἔκτορος ὀτρύναντος, 

Τόνὸ Αἴας οὕτασκε, δεδεγµένος, ἔγχεῖ µακρῷ" 745 
Δώδεκα δὲ προπάροιθε νεῶν αὐτοσχεδὸν οὗτα. 

Ἴ2δ. ἀοσσητῆρας. 68 αΆονθ οἨ ν. 758. ἑτεραλκέα δῆμον ἔχοντες. Ῥεε οπ 
254. ΤΙ. Ἡ. 26: απᾶ οοπΊρατε Υρ. Έπ. ΤΧ. 191. 

56. ἠέ τι τεῖχος "Αρειον, κ.τ.λ. Ὑχρ. 8]. Χ. 677. 
Απ. ΙΧ. Ἴ8[. (ο ἱεπαΜίςᾷ ἵπφωέ; ϐΘιος 740. πόντῳ κεκλιµένοι. 3εε 0Ἠ 1]. Β., 
αἴῖον ΠΠΊΤΟΒ, φις Ίαπι αἰίτα πιαπία Ἰανείίελ Ἴ09. 
Φοθε 45ο ο Τ]. Δ, 407. 741. φόως. εεοῃ Ἡ. 7.6. 



ΤΗΣ 

ΟΜΗΡΟΥ ΙΔΙΑΔΟΣ 

ῬαΑψωδία, ἢ ΓΡΑΜΜΑ, Π’ 

Ἔπιγραφα[ί. 

ΠΑΤΡΟΕΛΕΙΑ. 

Ἕβλλως. 

ΠΙ, Πάτροκλον ἔπεφνεν ἀρήϊίον Έκτορος αἰχμή. 

ΤΗΕ  ΑΚάῦΜΕΝΤ. 

ΤΗΕ ΘΙΧΤΗ ΒΑΤΤΙΕ, ΑΝΡ ΤΗΕ ΑΟΤΡΘ ΑΝΡ ΡΕΑΤΗ ΟΕ ΡΑΤΕΟΟΙΌΡ. 

Ῥαΐτοσ]αβ, ἵπ Ῥιχδιαποο οἱ ἐπ τεφιεςδί οἳ Νερίου ἵπ ἴἶο Ἐ]ενεπί]ι Ῥοο], επίτεδίβ 
Λολί]]ε5 {ο βιῇΤεν Ἠϊπα {ο ρο {ο ἴἶο αθαθίαησο οἳ ἴπο θε] νι ΑοΠί]]ερ) έγοορΒ 
απᾶ ΑΤΠΙΟΙΣ (νν. ]---47). Ἡο αρτεεΒ {ο 165 Ῥαέ αὖ {πο Ρ4Π1Θ {πιο οἨαχσες Ἠϊπι {0 
οοπίεπέ Ἠϊτηδε]Ε νηζ] τεβοπῖπρ {ο Πεοαί, νηθ]οιί {ασε Ῥαγβαϊν οἱ {ο ΘΠΕΠΙΥ (48---- 
100). Τη {λε τπεαΠ {πιο Α]αχ 15 ογετρονεγεᾶ, απά {1ο ἄτοοῖαπ 5Η1ρ56 Πγεᾶ; γ/ΊΕΓΕΡΥ 

Αολί]]εθ 15 ἀἱδροξεά γαί {αγία {ο Ῥτοπιοίο {πο νενβ οἱ Ῥαΐτοσϊας (101---129). 
ΤΠε αππποιΣ, Ίού56Β, 8οΙ416Υ5, απᾶ οβ]σοστς, οἳ Αολί]]ες ατα ἀερδοτῖρεά (190---197). 
Α{ίεν απ]πιαίησ Ἠ]5 {γοορ5, ΑοΏί]]ες οβετς α Πραίίοπ {οΥ πε 5ιιοςθϱ85 οἳ Ηΐ5 {ποπά ; 
βίου γνηῖο] Ῥαΐτοσ]ας Ἰοαάς πε Μγτπιἆοπς {ο Ῥαδί]ε (198-- 277). ΤΠο Ττο]απβ, αξ 

πε βἱσΏί οἳ Ῥαΐτοσ]ας ἵπ Ααμ]]]οβ) ατπιοΆγ, ἐα]ς1Πς Ἠϊπα {οΥ (ναί Ἠεγο, 4γα σαςί Ἰπίο έλα 
πίπηοςδύ οοπβζεγησ/ίοη (278--285). Ἠο Ῥεαίβ (επι οϐ ἔροπι {Ἠο νεββεῖ: Ἠεοίος 
Ἠήπηβε]{ Πας, απά Βητρεᾶοπ. 18 Κ]εᾶ; ἐΠοιρ] ο αρίέου γναΒ 3Υ6ΥΦΘ {ο Ἠΐ5 {αΐθ (284-.. 
507). Ῥετοτα] οἴ]εγ ραγοσ]ατς οἳ ένα Ῥαίί]ο αγε ἀθδονῖρεά ; ἵπ ἔπο Ἠεαί οἱ νΥπίοἩ, 

Ῥαΐτοσ]αβ, πορ]εσίῖπσ ἔἶο ογἀάθτβ οἱ Ασ]]]]ο8, Ραγθαεβ {ο {09 {ο ἔπε πνα]]ς οἱ Ττογ 

(508---697). Αγρο]]ο περα]βος απά ἀΐβαγπιςδ Ἠϊπα, ἘαρΠοσριαβ πουπᾶς Ἠΐπι, απά Ἠοοίος 
1118 Ἠΐπα; νημοἩ οοπο]αᾶες {με Ῥοοχ (698---867). 

Ὢσ  οἳ μὲν περὶ νηὺς ἐὐσσέλμοιο µάχοντο. 
Πάτροκλος ὃ ᾽Αχιλῆϊ παρίστατο, ποιµένι λαῶν, 
Δάκρυα θερμὰ χέων, ὥστε κρήνη µελάνυδρος, 
τε κατ αἰγίλιπος πέτρης δνοφερὸν χέει ὕδωρ. 
Τὸν δὲ ἰδὼν ῴκτειρε ποδάρκης δῖος ᾽Αχιλλεὺς, 6 

Καΐ µιν φωνήσας ἔπεα πτερύεντα προσηύδα' 

3. ὥστε κρήνη µελάννδρος, κ.τ.λ. ΤΗΙ8 ἰπαϊ] 15 ψερεαίεᾶ ἔγοπα ΤΠ. 1. 14: 
ασ 
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Τίπτε δεδάκρυσαι, Πατρόκλεις, ἠὔτε κούρη 

Νηπίη, Πθ' ἅμα μητρὶ θέουσ᾽ ἀνελέσθαι ἀνώγει, 
- ιά 

Εἰανοῦ ἁπτομένη, καί τ᾿ ἐσσυμένην κατερύκει, 
5 

Δακρυόεσσα δέ µιν ποτιδέρκεται, ὄφρ ἀνέληται; 10 

Τῇ ἴκελος, Πάτροκλε, τέρεν κατὰ δάκρυον εἴβλεις. 
Ἠέτι Μυρμιδόνεσσι πιφαύσκεαι, ἢ ἐμοὶ αὐτῷ; ρμ » η ἓμ 5 

Ἠέτιν ἀγγελίην Φθίης ἐξ ἔκλυες οἷος; 
” 

Ζώειν μὰν ἔτι φασὶ Μενοίτιον, Ακτορος υἱὸν», 

Ζώει ὃ Αἰακίδης Πηλεὺς μετὰ Μυρμιδόνεσσι, 15 

Τῶν κε µάλ᾽ ἀμφοτέρων ἀκαχοίμεθα τεθνηώτων. 
᾿Ηὲ σύ γ᾽ ̓ Αργείων ὀλοφύρεαι, ὡς ὀλέκονται 

Νηυσὶν ἐπὶ γλαφυρῆσιν, ὑπερβασίης ἕνεκα σφῆς; 

Ἐξαύδα, μὴ κεῦθε νόῳ. ἵνα εἴδομεν ἄμφω. 

Τὸν δὲ [αρυστενάχων προσέφης, Πατρόκλεις ἱππεῦ' 20 

ΊὮ ᾿Αχιλεῦ, Πηλέος υἱὲ, μέγα φέρτατ᾽ ᾿Αχαιῶν, 
Μὴ νεµέσα' τοῖον γὰρ ἄχος [ε[βρίηκεν ᾿Αχαιούς. 

Οἳ μὲν γὰρ δὴ πάντες, ὅσοι πάρος ἦσαν ἄριστοι, 
. 1 

Εν νηυσὶ κέαται [εβλημένοι οὐτάμενοί τε. 

Βέβληται μὲν ὁ Τυδείδης κρατερὸς Διομήδης" 20 

Οὕτασται ὃ ᾿Οδυσεὺς δουρικλυτὸς, ἠὸ ᾿Αγαμέμνων' 

Ῥέβληται δὲ καὶ Εὐρύπυλος κατὰ μηρὸν ὀϊστῳ. 
9 εν τς 9 9 λ , ε) , 

Τοὺς μέν τ ἰητροὶ πολυφάρµακοι αμφιπένονται», 

"Ἔλκε' ἀκειόμενοι σὺ ὃ ἀμήχανος ἔπλευ, ᾿Αχιλλεῦ. 

Μὴ ἐμὲ γοῦν οὗτός γε λάβοι χόλος, ὃν σὺ φυλάσσεις. 30 

Αἰναρέτη, τί σευ ἄλλος ὀνήσεται ὀψίγονός περ, 
”’ . } , . , ν 2 / 

Αἴ κε μὴ ᾿Αργείοισιν ἀεικέα λοιγὸν ἀμύνῃς: 
Νηλεὲς, οὐκ ἄρα σοί γε πατὴρ ἦν ἱππότα Πηλεὺς, 

7. δεδάκρυσαι. Α]ιοασἩ δακρύειν ἵ5 
οοπιπποπ]Υ επιρ]ογεὰ αββοἰαϊε]γ, {πε ραδρῖνε 
δακρύεσθαι 15 εἰβενηετε ἑουπά νι α 5αὺ- 
1εοί ποπιπαῖνες α5 ἵπ Ἡ. Χ. 491. δεδά- 
κρυνται δὲ παρειαί. Όοπιρατε 45ΟΥ. 204. 
958. 

90. Αποίμετ τεαᾶῖησ, προσέφη Ἱατρο- 
κλῆς ἱππεὺς, ἵ5 Ἱπάϊσαίεά Ὦ} α {ευ ΝΤΡΡ.Σ 
Ῥαΐ ἴε νοσανο {οτπι ἶ5 τερεαίεᾷ Ιπῃ νυν. 
744. 154. 87. 819. 849. Όοπιρατο ἄἶξο Ἡ. 
Ἡ. 104. Ο. 965. τσ. ἄεοτρ. ΤΙ. 277. ΑἈπ. 
Η1. 706. Ονῖἀ, Μεϊ. 1. 720. 

23. μὴ νεµέσα. Ῥορε απᾶ οίπετς παρα. 
εβίαπά ἔλπεςδε νοτάς, α5 επἰγεαῖησ ΑεΠῖ]]εΒ 
{ο τεργεςς Ἠϊ5 γεδεπαπεπί ασα]ηξί Ασα- 
ΙΠΕΠΙΠΟΠ απᾶ ἴ]ε ἄτεεκς; ππετεας {εγ 
απο εγἰάεηί]γ Ιπίεπᾶεά {σ ἀερτεσκίε Ἠ15 
8ΏΡεσ ασαϊηξί Ῥαΐτοσ]ας Ἠϊπηδε]{, {ου γεῃ- 
ἑατίης {ο Ρ]ομᾶ ἐΠεῖτ «856. Όοπιρατε Ἡ. 
Κ. 145. 

99. ἀμήχανος. Τη : 
9]. αἰναρέτη. Ὁπ[οτίιπαίεῖη ὕχαυε; 1.6. 

Όπατο {ο {ιο πιϊς[ογέιπε οἵ οἱᾖεγ. Ἠπδίαϊμ. 
ὁ ἐπὶ κακῷ τὴν αρετὴν ἔχων. ΤΠε {ογτι- 
αΜοη οἳ {πο νγογᾶ 15 απα]οροις {ο ἐμαί οἳ 
αἰνόπαρις, αἰνελένη, αἰνόμορος, απᾶ πε 
κο. Ῥοπιε τεαά αἰναρέτης 1π ἴἶιε ποπηῖ- 
πανε, απά ]οἵπ 1ὲ ννῖ]ι χόλος, ἵηπ {Πε Ῥγε- 
οεάἶπσ Ιπε; Ῥαέ ἐμο νοσαΏνε 15 εγΙἀεπί]γ 
εοττεςξ. 

95. νηλεὲς, οὐκ ἄρα κ.τ.λ. ΤΠεοστῖθ. 
Τάγ]Ι. ΤΙ. 15. ἡ ῥα λεαίνας Μασδὸν ἐθή- 
λαξε, δρυμῳῷ τέ µιν ἔτραφε µάτηρ. Ειτίρ. 
Ῥαος]μ. 946. Τίς ἄρα νιν ἔτεκεν; Οὐ γὰρ 
ἐξ αἵματος γυγαικῶν ἔφυ' Λεαίνας δὲ γε 
τινὸς, ἢ Γοργόνων Λιβυσσᾶν, γένος. ΥΙ- 
ρῖ. Εε]οσ. ΥΠ. 48. ΓΠιγῖς ἵπ οοέίδις ἐἴζιηι 
4 Τπιατας, απί Πνλοᾶορε, αμί ἐαἰγοιπὶ (ζα- 
απιαπίες, Λίο φεπετὶς πιοβγὶ ΤΕΥΗΗ, Ίιες 
εαπφµϊπῖς, εαωπί. «π. ΤΥ. 965. Ίεο ηδὲ 
Πΐτα Ίαγεπε, φεπεγὶς πεο αγαπας αμοίον, 
Ρεγῄ/άε; κε ἁιτίε φεπιῖέ ἰε οαιεῖναε ΠιογγέΠ8 
6αισαςας, Ἠητοεαπαφιε αἀπιογαπὲ ανετα 
ἐἴφγεε, Οκ], Ομττα. ΧΙΗΠΠΙ. 154. Θια- 
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Όυδὲ Θέτις µήτηρ' γλαυκὴ δέ σε τίκτε θάλασσα, 
3 

Πέτραι τ’ ἠλίβατου ὅτι τοι νόος ἐστὶν ἀπηνής. 350 

Εἰ δέ τινα φρεσὶ σῇσι θεοπροπίην ἀλεείνεις, 
Καΐ τινά τοι πὰρ Ζηνὸς ἐπέφραδε πότνια µήτηρ, 

᾽Αλλ) ἐμέπερ πρόες ὧχ᾽, ἅμα ὃ) ἄλλον λαὺν ὅπασσον 
Μυρμιδόνων, ἤν πού τι φόως Δαναοῖσι γένωμαι. 
Δὸς δέ µοι ὢμοιϊν τὰ σὰ τεύχεα θωρηχθῆναι, 40 

. 

Αἴ κ᾿ ἐμέ σοι ἴσκοντες ἀπόσχωνται πολέµαιο 
- 5 ος τω πτ Ὀ - 

Τρῶες, ἀναπνεύσωσι ὃ ἀρήίοι υἷες ᾽Αγαιῶν ΄ » 

3 9 / 

Τειρόμενου ὀλίγη δέ τ᾿ ἀνάπνευσις πολέμοιο. 
ε 9 ” - / ος - 

Ρεῖα δέ κ᾿ ἀκμῆτες κεκµηότας ἄνδρας ἀὐτῇ 
/ ο Ἡ -” 3/ ν λ / 
ὥσαιμεν προτι αστυ νξεων απο και κΛισιαΩγ. 456 

Ὃς φάτο λισσόµενος, µέγα νήπιος' ἦ γὰρ ἔμελλεν 
Οἵ αὐτῷ θάνατόν τε κακὸν καὶ κῆρα λιτέσθαι. 
Τὸν δὲ μέγ᾿ ὀχθήσας προσέφη πόδας ὠκὺς ᾽Αχιλλεύς" 
Ὦ µοι, Διογενὲς Πατρόκλεις, οἷον ἔειπες; 
»/’ , .) , 6/ ἷὸ 

Ουτε θεοπροπίης ἐμπάξομαι, Ίντινα οἶδαν 

οσ« ος τρ 
ζα4ε δ0 

Οὕτετί µοι πὰρ Ζηνὸς ἐπέφραδε πότνια µήτηρ" 

᾽Αλλὰ τόδ αἰνὸν ἄχος κραδίην καὶ θυμὸν ἱκάνει, 
Ὁππότε δὴ τὸν ὁμοῖον ἀνὴρ ἐθέλ ιμέ ) τὸν ὁμοῖον ἀνὴρ ἐθέλῃσιν ἀμέρσαι, 

ν , Ελ) λ δα ϱ/ ο). οφ , Καὶ γέρας ἂψ ἀφελέσθαι, ὅ τε κράτεϊ προβεβήκῃ. 
/ - 

Αἰνὸν ἄχος τό µοι ἐστὶν, ἐπεὶ πάθον ἄλγεα θυµῷ. 56 
ων α - 

Κούρην, ἣν ἄρα µοι γέρας ἔξελον υἷες ᾿Αχαιῶν, 
ο λνο ες / όλ Αλ κὐρ / 

Δουρὶ ὃ᾽ ἐμῷ κτεάτισσα, πόλιν εὐτείχεα πέρσας, 
Ἆ - ῴ7 

Τὴν ἂψ ἐκ χειρῶν ἔλετο κρείων ᾿Αγαμέμνων 
᾿Ατρείδης, ὡσεί τιν᾿ ἀτίμητον µετανάστην. 

᾽Αλλὰ τὰ μὲν προτετύχθαι ἐάσομεν, οὐδ' ἄρα πως ἦν 

παηι ἴο φοπιύ φοῖα φιῦ Ίιρε ἴεαπαβ Ῥεο 
ΜαονοΡρ. βαέατη. Υ. 11. 

94. γλαυκὴ θάλασσα. 
206. 

96. εἰ δὲ τινα κ.τ.λ. Ἠερεαίεᾶ {γοπι 
Νερίος΄5 εχΠογ{ωίίοἩ {ο Ῥαΐτοσ]ας 1π Ἡ. ΛΑ. 
795. 

51. οὔτε τί µοι. Τμαῦ 15, ΙΥοἰλύπᾳ πει; 
ποἰλίης νι ννΠ]ο] Ἡς απ Ῥαΐτοσ]άβ Ίνετε 
ποῦ αἰτεαάγ αοφιαϊἰπίεά. ΤΠεῦϐ ιά ἆἱδ- 
ο]οβεά {ο Αο]ι]]]ες έλα {αΐε ννΠ]ο ανναϊθεά 
Ἠϊπι. Ῥεε ΤΠ]. 1. 410. 

65. Τ]1ο νετ ἀμέρδω βἰσπΙΠεδ Ῥτορεσ]γ, 
αδ Ἰπ {π]ς Ῥ]ασε, ίο ἄεργῖοε οπο ο Μις ᾖιδέ 
Λογίΐοη; Ίχοπι α Ῥγΐο. απᾶ µείρω {ο ἀῑοίάς. 
Ἐπδίαίμ, ἀμέρσαι µερίδος στερῆσαι. 
Ἠεπος, {ο ἀοργίνε οἱ εἰφμέ; απᾶ 5ο, ἴο ἆαβ- 
αἷε; 85 Ιπ Ἡ. Ν. 940. Όοπιρατε 04. Θ. 64. 
πε οοηβίγπσῖοη 16: ὁππότε δὴ ἀνὴρ, ὅ 
τε κράτεὶ προβεβήκῃ, ἐθέλῃσιν ἀμέρσαι 
τὸν ὁμοῖον κ.τ.λ. 

55. αἰνὺν ἄχος τὸ κ.τ.λ. Ἠεγπο Ροϊιίβ 

Ὅεε οἩἳ 1], ΑΔ. 

60 

αἱ ἐστὶν, ]οϊπῖπρ ἐἶιο Ἰαΐέου οἶαιιδο νε] ἐἶιθ 
{ο]]ονήπρ βεπίεησθς γνηῖο]ι ἵ5 Παγξδη απ 
ΤΠΠΘΟΕΡΡΑΥΥ. ΤΠ δια] Ρραποπαίοι 18 
ΠΊΟΥΘ 6ΑΒΥ απΏά οοττθοί; ἀπᾶ περααίς, νε] 
αἀἀῑθίοπα] επαρ]ηθῖς, {λε ΒεΠ8ο οἵ ν. 69. 

66. κούρην. Τῃῆο αεοαβαῖνο αὐβο]αίε ; 
ἃ5 ἵη ΤΠ. 7. 425. 

69. µετανάστην. Ὀ66 οἩ ΤΠ. Τ. 644: απᾶ 
οἱ ὕιε ἀουρ]ε αεοαδαΐΊνο, οἩ ΤΠ]. Α. 189. 

60. οὐδ' ἄρα πως ἦν κ.τ.λ. ΑΦ ἰμεδο 
πονάς Άγε τεπάοτεὰ Ὦγ ἨΗεγπε απᾶ {Πε ρε- 
ποτα]1έγ οἳ ϱοπηπΙΘΗ{Φ{ΟΥΒ, {Πογ 60ΠΝΘΥ 1ο 
ΠΟΙΟ {μας ΑοΠί]]ος Ἰαᾶ Ῥεσαπ {ο τε]οπέ, 
νι νο] ἴμο Βάναρε νν]δ]ι αἲ ιο επ οἳ 
5 βροσες] ἵς ἀεοϊάσά]γ αἱ ναχίαπσθ. Τ]θ 
Νοχάς ἐνὶ φρεσὶ ἄο ποῦ Υε{ίΕΥ {ο κεχολῶσ- 
θαι, ΠΙΟ 18 {ου (ια πιοβί ρατί αδεὰ αὔδο- 
Ἰα{ε]γ ἵη Ἠοππετ; ές ἐς ουπβίγιοβῖοη ἵ5, 
οὔ πως ἦν ἐνὶ φρεσὶν ἀσπερχὲς κεχολῶσ- 
θαι, 1.6. Πέ τά ποί πι ὑπίεπίίοη πεΌεγ {ο 
ἴαψ αεἰᾶό Πι αηφεν. Ὁοπιρατο ΤΠ. 1. 519. 
ΑΕΠΙ68 πεορβδαχ]γν {οί ἴἶιε Ἰηριίσο οἳ 
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᾿Ασπερχὲς κεχολῶσθαι ἐνὶ φρεσίν' ἦτοι ἔφην γε 

Οὐ πρὶν μηνιθμὸν καταπαυσέµεν, ἀλλ᾽ ὁπόταν δὴ 
Νῄας ἐμὰς ἀφίκηται ἀὐτή τε πτόλεµός τε. 

Τύνη ὃ) ὤμοιίν μὲν ἐμὰ κλυτὰ τεύχεα δύθι, 

”Αρχε δὲ Μυρμιδόνεσσι φιλοπτολέμοισι μάχεσθαι, 05 

Εἰ δὴ κυάνεον Τρώων νέφος ἀμφιβέβηκε 

Νηυσὶν ἐπικρατέως, οἳ δὲ ῥηγμῖνι θαλάσσης 

Κεκλίαται, χώρης ὀλίγην ἔτι μοῖραν ἔχοντες, 

᾿Αργεῖοι, Τρώων δὲ πόλις ἐπὶ πᾶσα βέβηκε 
Θάρσυνος' οὐ γὰρ ἐμῆς κόρυθος λεύσσουσι µέτωπον 70 

᾿Εγγύθι λαμπομένης' τάχα κεν φεύγοντες ἐναύλους 

Πλήσειαν νεκύων, εἴ µοι κρείων ᾿Αγαμέμνων 
” - . 

Ηπια εἰδείη νῦν ὃὲ στρατὸν ἆ 
/ 

ίμα νται. 

Οὐ γὰρ Τυδείδεω Διομήδεος ἐν παλάμῃσι 
- εν) - 

Μαίνεται ἐγχείη, Δαναῶν ἄπο λοιγὸν ἀμῦναι 
Οὐδέ πω ᾿Ατρείδεω ὀπὸς ἔκλυον αὐδήσαντος 

Ἐιχθρῆς ἐκ κεφαλῆς' ἀλλ᾽ ἝἜκτορος ἀνδροφόνοιο, 

Τρωσὶ κελεύοντος, περιάγνυται' οἳ ὃ ἀλάλητῷ 
Παν πεδίον κατέχουσι, µάχῃ νικῶντες ᾿Αχαιούς. 
ε] ων - ή » 

Αλλὰ καὶ ὣς, Πάτροκλε, νεῶν ἄπο λοιγὸν ἄμύνων 80 
3 33 / 9 Δ Ν 16 ’ 
Έμπεσ ἐπικρατέως., μὴ δὴ πυρὸς αἰθομένοιο 

.. : 5 
Νῆας ἐνιπρήσωσι, φίλον ὃ ἀπὸ νόστον ἕλωνται. 

Πείθεο δ᾽, ὥς τοι ἐγὼ µύθου τέλος ἐν φρεσὶ θείω, πι 
4 τε Ὡς ἄν µοι τιμὴν μεγάλην καὶ κὔδος ἄρηαι πι ) 

/ - 3 Α ο ᾗ ω 
Πρὸς πάντων Δαναῶν' ἀτὰρ οἳ περικαλλέα κούρην 

ΆΑψ ἀπονάσσωσι, προτὶ ὃ ἀγλαὰ δῶρα πόρωσιν. 
.- -- ῃ ’ Ξ 
Ἐκ νηῶν ἐλάσας. ἰέναι πάλιν εἰ δέ κεν αὖ τοι 

Δῴη κῦδος ἀρέσθαι ἐρίγδουπος πόσις Μρης, 

{πο τερα]κο οἳ Ῥαΐτοσ]ας, απά επάεατοασ5 
{ο οὔ εν α 5οτέ οἱ Ῥα]]αοπ οὗ εχο5ε; 
ν/μ]ε] 15 ενιἀεπέ ἔτοτα 5 βποσεεάῖπσ οἳ- 
βεγνα(ῖοπ, Το]]ογίπς αρ {πε Ιάεα ἵπ {ο 
5απ1ο πίταῖπ τ---ογ αἄἰά Ι πρ {ο γείαϊπ 
πι απσεγ θεγοπᾶ α οεγίαῖπ ρεγιοά. Όπ ἴἶπα 
οίπετ Ἠαπά, ἦν ἵ5 σεπεγα!]]γ ἴα]κεπ 8Ρ5ο- 
Ἰαέε]γ 1πΠ ἴ]ιο 5επΠ5ε οἳ ἔξεστι. 3ε6 Ῥεπῃ Ο0ἩἨ 
{πο Βγήπατη 4γιιπιεπί οἱ {ιο ΓΠἱαᾶ, εἶ. ΤΥ. 
Ρ. 124. 

68. κεκλίαται. θα οἩπ ΤΙ. ΕἘ. 709. Ο. 
740: απᾶ «οπιρατο Ὑ1σ. Έπ. Χ. 977. 

ΤΙ. ἐναύλους. ολες. Ειδίαίῃ. τὰ 
ἐν τοῖς πεδίοις κοιλώματα, καὶ αἱ στεναὶ 
διώρυχες. Όοπίρατε ΤΙ. Φ. 985. 

Ἴὸ. ἤπια εἰδείη. ὍΤ]μας δ, ἤπιος εἴη. 
Όοπιρατε ΤΙ. Θ. 40: απἆφεε οη Π. Ε. 956. 

77. ἐχθρῆς ἐκ κεφαλῆς. Ῥεε οπ Θ. 281. 
78. περιάγνυται. Ῥεῖ]. αὐδή. Τ]σ τοῖσε 

οἱ Ηεσίοτ ὑτεα]ς αγουπᾶ; 1.6. 15 γε-εσ]ιοεῖῖν 
γενεγθεγαίεζ. Ἠεδιοά. Ῥοαΐ. Η. 279. περὶ 

δὲ σφισιν ἄγνυτο ἠχώ. (Οοπιρᾶχε Υγ. 203. 
948. 

79. κατέχουσι. «οπιρίεπί. Ἔμο τετρ 
κατέχειν ἵδ πδεά 1Π {πε ΕΠΕ 8εΠ56 Ιῃπ 
«Ἐδεῃ. Ῥετ5. 492. οἰμωγὴ ὃδ) ὁμοῦ Κωκύ- 
µασιν κατεῖχε πελαγίαν ἅλα. ὮἘπτιρ. 
Α]οθςί, 304. μοῦσαν., Ἡ κατεϊχ᾽ ἐμοὺς δό- 
µους. Ττοιᾶ. 557. βοὰ κατεῖχε Περγά- 
µων Έδρας. 

82. Αἴῑετ {]ς Ἰϊπο, ἴ]ε Γο]οπῖησ ἶ5 ἵπ- 
5ογίθᾷ 1π ἴε εἀ]ῖοη οἳ Βατπες, πε] 18 
Ῥτεδεσνεά ὮΥ Ὠϊοσεπες Ταετῆας. Τί 15 πού 
{ο Ῥε {οαπᾶ, ἩονΓεΥεΣ, Ιῃ ΑΠΥ οἳ {πε οορῖθς, 
ΠΟΥ ἀ49οθ68 {Πε οοππεχῖοη οἳ {Πε Ῥαξβασο 
αἀταϊε οἳ 15 Ιπίγοάποβοτ ἵπ {Π5 Ῥ]ασθ. 
Τοὺς ἄλλους ἐνάριζ, ἀπὸ ὃ Ἕκτορος 
ἴσχεο χεῖρας. 

8δ. πρὸς πάντων Δ. 366 ΟΠ ΤΙ. Α. 159. 
87. ἴέναι πάλιν. Ἰπβπϊᾶνε {ου Ίπιρο- 

τανε ; απᾶ 5ο {λτοαρμοαῦ. Θεο οἨ Ἡ. Α. 
20. 



ὉΜΗΡΟΥ ἸλΙΑΔΟΣ Π'. 45δ 

Μὴ σύ γ᾿ ἄνευθεν ἐμεῖο λιλαίεσθαι πολεμµίζειν 
Τρωσὶ φιλοπτολέμοισιν’ ἀτιμότερον δέ µε θήσεις. 
Μηδ ἐπαγαλλόμενος πολέμῳ καὶ δηϊοτῆτι, 
Τρῶας ἐναιρόμενος, προτὶ Ίλιον ἡγεμονεύειν, 
Μή τις ἀπ᾿ Οὐλύμποιο θεῶν αἰειγενετάων 
Ἐμβήη)---µάλα τούς γε φιλεῖ ἑκάεργος ᾽Απόλλων---- 

᾽Αλλὰ παλιν τροπάασθαι, ἐπὴν φάος ἐν νήεσσι 

Θήης, τούσδε ὃ ἐᾷν πεδίον καταδηριάασθαι. 

Αἲ γὰρ, Ζεῦ τε πάτερ, καὶ ᾿Αθηναίη, καὶ "Απολλον, 

Μήτετις οὖν Τρώων θάνατον φύγοι, ὅσσοι ἴασι 
στ Μήτετις Αργείων νῶϊν ὃ ἐκδύμεν ὄλεθρον, -'--, 

”φρ) οἷοι Τροίης ἱερὰ κρήδεµνα λύωμεν. 
ὀ Δ 9 - 9 ε) / 2 , 
Ως οἳ μὲν τοιαῦτα πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον. 

Αἴας ὃ οὐκέτ' ἔμιμνε, βιάζετο γὰρ [ελέεσσυ 

97. αἲ γὰρ, Ζεῦ τε πάτερ, κ.τ.λ. ΑοΠί]- 
15, ἔγοπα Ἠϊ5 ογεγβονΊησ σα], νεπίς (5 
εχεσγαδῖοπ : {πο Ττο]απ5 Ἡε Ἰαΐίες α5 Ῥτο- 
{εββεὰ επειλΙε5, απᾶ Τε ἀείερί5 έ]ο ατοοῖαπβ 
35 Ῥεορ]ο Πο Ἠαά γη «4ΙΠΙΠθΒΒ ΟΥΕΙ- 
Ἰοοκεά Πῖ6 Ἡτοηπρς. Θοπιθ οἳ {πο απεϊεπίέ 
ογ]ςᾳ5, πο επίετίηςσ Ιπίο {ο ΤΙΑΠΠΕΙΡ ο{ 
ΑΕΠΙ]165, πνοα]ά Ἠανε εχραηπσεᾶ {5 ἵπῃι- 
Ῥτεσθ{ίοῃ, α5 α{(ετῖῃπςσ απ απίνειδα] πια]ο- 
νο]εποε {ο πιαπ]ίπᾶ. Τ]ϊ5 νο]επος αργθϱΒ 
Ῥεγ[εσίΙν ση Ἠῖ5 Ἱπιρ]ασαρ]ε «ἨΠαγαςσίευ, 
Πέ Ἠα5 Ῥεεπ τεπιατ]κοά αἱ5ο, προπ έμε αὐ- 
βιγα1έγ οἳ πε νηῖδῃ, ναί 1 οπρίίεν λαά 
ρταπίοεά 16, 1{ αἲ] νε Έτο]απς απά (Τοοε]β 
ν/ογο ἀθδίτογεᾶ, απά οπΙγ ΑοΠί]]ο5 απά Ῥα- 
{οσ]αςδ Ἰε[ί (ο «οπαπες Ττογ, ἔπενε ννου]ά 
Ἠανε Ῥεεπ πο ν]οίοτΥγ πλοιί αΠΥ επεΠηΙεΡ, 
απᾶ πο Παπιρῃ πνλοαί βρεοίαίοῦ. Βιαΐ 
Όια ΑΠΡΥΥΕΥ 15 νετγ οὐνίοιδ. Ἠοπιογ Ἱπ- 
{επᾶς {ο ραϊπύ α πΊαΠ 1Π Ρ8ΞΒΙΟΠ; με πνΙθΗεΒ 
απά 8εΠεπιες ο{ 816] 4Ώ 9Π6 4γε 5ε]άοπα 
οομ{οτπΙαΡ]ε {0 ΥΕΒΡΟΝ: απᾶά {πε ΠΙΑΠΠΕΥΒ 
αγθ Ῥγεδεσγεᾶ {Πε Ῥείίεν, {πε 1ε5ς {Πεγ ατθ 
περτεβεπ{εᾷ {ο Ῥε ο. Τῆἱ5 Ῥτῖηρς Ιπίο πιΥ 
πηπά {παί οπγςε ἵπ ὢμα]κβρεατο, νετο {λα 
αἀπηταβ]ο πααδίετ οἳ παίατο πιακες Νοτί]ι- 
απηρεσ]απᾶ, ἴπ ἴπο Ταρο οἱ 5 ῬαδδίοΠς, 
νθ]ι {ος απ ἹπΙνεγβα] ἀθβίγασίοι: Άοιο 
16 ποί ΙΝαίιγες Ἰαπᾶ Ικεορ ἴε ωἰιά Που 
οοπ[πεᾶ ! {εί ογᾶεν αεί «4παᾶ [οί ἐς αογίᾶ 
110 [ΟπΦΕΥ ὃᾳ α 5ίαφε Το ]εεᾶ οοπἰσπίίοη ἴπ α 
ἱπφεγίπα αοί; «Βιίΐ ἰεί οπε κρὶγέ οἵ ἴ]ιο [γεί- 
θογη (αἶτ Ινεῖση πι αἲζ δοβοΊηβ, ἐ]ιαί οαοἷν ᾖιεατί 
δεῖπᾳ εί Οπ δἱοοᾶψ οοιγες, ἴ]ιο γιιᾶ6 8οεπε πια 
επᾶ, πιά ἆατ]οπεδε ὃε έ]ιο ὑιγίογ οἱ ιο ἄεαά ! 
Ἠοπ. ΤΥ. Ῥ. ΤΙ. Αοΐ ]. Βο. 1. ῬορΕ. Έπετα 
16 4η ΕΧΡΤΕΕΒΙΟΠ οἳ ΠΓΙοππεᾶ, α]πιοδί εφ δ]]γ 
Ἠγρετβρο]σα], ἵη ΤΙ. Τ. 47. 

99. νῶϊν δ' ἐκδύμεν ὄλεθρον. Ῥαραιᾶ. 
δότε. 8εε οἩ ]. Β. 419. Τί 15 πιογε {Παπ 
Ῥτοβραβ]θ, ἨοΊγενεσ, {λαί {ο ἰταο τεαᾶῖης 
ἱ6 νῶϊ δ’ ἐκδῦμεν ὄλεθρον, ν]ιεγείη ἐκδῦμεν 

90 

96 

ξαι 100 

ἵ6 Ῥαί, ὮΥ 5ΥΠοοΡε, {ΟΥ ἐκδύοιμεν. Ἠεπορ 
Όπε Θο]ο]. ἐκδῦμεν' διαφύγοιµεν. 

100. κρήδεµνα. Ἐτορετ]γ κρήδεμνον ἵ8 
α ΠΙΙαί Του {ια ιεαά; α5 ἵπ Ἡ. 5. 184. Ἠεπεο, 
ππείαρΠοτίσα]]γ, α οοθεγῖπφ 6εΠΟΤΑΙΙΥ ; 45 ἵπ 
Οα. Τ. 992. πίθου κρήδεµνον, {λε ἴἰά οί α 
τεδοί; Ίετο {ο οορῖπα ο α μα; απᾶ 
ἔπεπσε {ο Ἰτα[1 1ἱβεί]. Ῥομο]. κρήδεµνα" τὰ 
τείχη μεταφορικῶς' ἰδίως γὰρ κρήδεμνον 
καλεῖται τὸ τῆς κεφαλῆς κάλυμμα. ΊΤΠο 
ἀενῖνα ο 18 {ΤΟΠ κρᾶς απάἀ δέω. 

103. Αἴας ὃ᾽ οὐκέτ' ἔμιμνε, κ.τ.λ. ΤΗΙ8 
ἀεβοτίρβοη οἱ Α]αχκ, νοατιεά ους νι 
Ῥαΐέε, ἵ5 α Ῥαξβαρο οἱ εχαιβῖίε Ἠΐο απά 
Ῥεαιίγ : γεί ναί Ι Οπίπ]ς πορ]ετ {Παπ {ια 
ἀεβοτ]ρίίοτ 1ΐ8ε], 15 ννλαί Ἡε βαΥ5 αἲ ἴπα 
οπᾶ οἳ 14, ἐ]ιαί Πῖ5 Ἠετο, εΥεπ ἵπ {15 εχοες5 
οἱ {αραο απᾶ Ἰαηπσαογ, οου]ά 8οαχοε Ὦθ 
πιονεά ποπ Ἠ]5 Ῥοδύ ὮΥ ἴ]ε εΠοτίς οἱ α 
ψ/ηο]ε αΠΙΥ. ὨὙρι] Ἠας οορίεά {1ε ἆε- 
βοτ]ρίῖοη νεχΥ οχασί]γ: ἄππ. ΙΧ. 806. [γφο 
πεο οἴγρεο Ἰινεπῖς φιὐκἰκίογε ἑαπίωπι, Νεο ἄει- 
ἔγα οαἰαί, ὑπ]εοίῖς οἷο τπαΐημο {οί Ορταϊατ. 
ίχερῖέ αξείἅμο σατα {επιρογα οἵγοιπι 1 ἱπδέι 
φαἴεα, εἰ βαχῖ5 δο]άα οργα {αϊβουπό; Ρἱ8- 
οἩβδεβ( πο Ίαραο οαρΙ, πεο 5αβ1οΙό ἹΠΠΡο 
1οίραβ ; ὑπφειπίπαπέ ιακίῖ εἰ Ίγοες, εἰ ἔρεε 
Σωπιύποις 3 πιεκί]ιειις ; {πι {οίο σΟΥΡΟΥΕ ΑᾶΟΥ 
1ἱφμϊίωγ, εἴ ρίοσιηπι (6ο γεβρίγαγε γῬοίΐερίας) 
Επι αρῖέ; 5ο φιαδέ «φεν απ]είις 
αγά Ἔπε οἴγοι"Ἱβίπσθες ννηῖοὰ Τ Ἠανο 
πιατ]|κθά ἵπ α. ἀῑΠετοπί εματασίαν, αὖγε ἵπῃι- 
Ῥτογεππεπί5 Ἱροηπ Ἠοπιες; απᾶά {πε Ἰαδί 
νεχβο εχοε]]επί]γ ΕΧΡΙΕΒΡΟΒ, ἵπ {πο β]οτέ 
οαίεμῖης αρ οἱ με ΠΙΠΙΡΕΥΒ, ἴπο απαῖε]ς 
ΒΠοτέ ραπίίηςσ περγεβεπίθά 1η {]ε ἵπ]αρο, 
ῬοΡΕε. ἜΠε Ῥαβεασε Ἠαβ αἶδο Ῥεεπ {8Π- 
Ἰαίεά ὮΥ Ἐππίας (Αππα]. ΧΥ): ἴπαίφιε 
οοποεπζπέ, τε]ιέ Ππόεν, {εῖα ἐγίνιπο; (οπ- 
Πσιπέ ραγπιαπις ἐπί ᾖακίθις «πιο, 
«Ἠγαίο εοπίίω φαΐεω; κεᾷ πεο ᾖγοΐε Φιῖε- 
φμαπι [παάϊφισ πἰεπᾶο οοημι ἀἱκοεγρετο 
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Δάμνα µιν Ζηνός τε νόος, καὶ Τρῶες ἀγαυοὶ 

ὉΜΗΡΟΥ ἸΛΙΑΔΟΣ Π’. 

Ῥάλλοντες' δεινὴν δὲ περὶ κροτάφοισι φαεινὴ 
Πήληξ ββαλλομένη καναχὴν ἔχε' βάλλετο ὃ᾽ αἰεὶ 1056 

Καπφάλαρ᾽ εὐποίηθ” ὃ δ᾽ ἀριστερὸν ὦμον ἔκαμνεν, 
” ὼν μή / 9” » κ / Έμπεδον αἰὲν ἔχων σάκος αἰόλον' οὐδὲ ἐύναντο 
᾽Αμϕ) αὐτῷ πελεμίξαι ἐρείδοντες [βελέεσσιν. 
Αἰεὶ δ᾽ ἀργαλέῳ ἔχετ᾽ ἄσθματι' καδδέ οἱ ἱδρὼς 
Πάντοθεν ἐκ µελέων πολὺς ἔῤῥεεν, οὐδέ πη εἶχεν 10 
2 - - ’ 9 9 -- / Αμπνεῦσαι' πάντη δὲ κακὺν κακῷ ἐστήρικτο. 

” - -- 

Εσπετε νῦν µοι, Μοῦσαι, Ολύμπια δώματ᾽ ἔχουσαι, 
Ὅππως δὴ πρῶτον πῦρ ἔμπεσε νηυσὶν ᾿Αχαιῶν. φ 

Ἕκτωρ Αἴαντος δόρυ μείλινον ἄ ἄγχι παραστὰς «-:ϐ 

Πληξ’ ἄορι µεγάλῳ, αἰχμῆς παρὰ καυλὸν ὄπισθεν, | 

᾽Αντικρὺ δ ἀπάραξε' τὸ μὲν Τελαμώνιος Αἴας 

ΠΠηλ᾽ αὕτως ἐν χειρὶ κόλον δόρυ, τῆλε ὃ ἀπ᾿ αὐτοῦ ο 

Αἰχμὴ χαλκείη χαμάδις βόμβησε πεσοῦσα. ]. πλονεὺ ν' 

Γνῶ ὃ Αἴας κατὰ θυμὸν ἆ αμύμονα» ῥίγησέν τε κ μι . .. 

Ἔργα θεῶν, ὅ ῥα πά ίγχυ µάχης ἐπὶ μήδεα κεῖρε ᾿ 

Ζεὺς ὑψιβρεμέτης, Τρώεσσι δὲ [βούλετο νίκην. 
Χάζετο ὃ ἐκ βελέων' τοὶ ὃ' ἔμβαλον ἀκάματον πῦρ 
Νπὶϊ θοῇ" τῆς ὃ) αἶψα κατ ἀσβέστη κέχυτο φλόξ. 

ὋὪς τὴν μὲν πρύμνην πῦρ ἄμφεπεν' αὐτὰρ ᾽Αχιλλεὺς 

Μηρὼ πληξάµενος Πατροκλῆα προσέειπεν' 

Ὄ0ρσεο. Διογενὲς Πατρόκλεις, ἱπποκέλευθε' 

1256 

ολ”. 

Λεύσσω δὴ παρὰ νηυσὶ πυρὺς δηίοιο ἰωήν. ο 

Μὴ δὴ νῆας ἕλωσι, καὶ οὐκέτι φυκτὰ πέλωνται. 

Δύσεο τεύχεα θασσον, ἐγὼ δέ κε λαὸν ἀγείρω. 
9 ρε , νο ος , .- 
Ὡς φάτο' Πάτροκλος δὲ Κορύσσετο νώροπι χαλκῷ. 

Ίεγγο:. ΕΠΙΡΕΥ αἰπηιάαπίος Ἰαείας ᾖαπηιί- 
φις φιαίϊέφια. ἸΤοίωπι εµᾶογ ]ιαεί οὐγΡΊς, 
ππιέππιφιε ζαθογαί; Ίεο τεερίγαπαϊ Πέ ουρία 
ΊηΦρείο Πσηγο. Τ]ε αοαίῖοπ τείατης {ο ΠΠ. 
Ο. 745. 

106. καπφάλαρα. ὮἘος κατὰ φάλαρα. 
Της 16 {πε να]σαν τεαάϊηπσ; απᾶ {Πεγο ἴ5 
ΠΟ ΤΕΑΡΟΠ {ο ἀοαλρέ 1{5 σεπιπεπεςδς. ὮῬτο- 
Ῥοβϊθῖοπ5 απο {Υε(πεΠΕΥ οοπαασεᾶ ὮΥ 
Όνε Ῥοείς5 Ἱπίο {πε 5απιε ποτά ουν ἐπεῖτ 
«5. Ἴῆας νε Ίανο κακκορυφὴν, Ἱ. 
Θ. δὺ: ἀμβωμοῖσι, 441: ἀμφόνον, ἀν- 
νέκνας, Κ. 998; κακκεφαλῆς, Σ. 94. Βἰπη- 
Ἰμτ]γ ἵπ ἴ]ια εοππροβ!ῖοι ΟΙ γΥεΓΡΑ, {ιο 
νονε] οἳ ια Ῥγεροβίέῖοι 15 Γπεππεπί]ν Υ6- 
1εσίεᾶ; 5 Ιῃ ἔμπεσε Του ἐνέπεσε, Ἱπίτα Υ. 
119. ὥοο Μαΐ. ατ. αν. 5 68. 085. 1; απᾶά 
οοπἹραγο Ῥϊπά. Οἱ. ΥΤΠΙ. 47. Ῥναι. τι 7. 
ΙΥ. 110. 940. ΙΧ. 75. Νεπι. ΥΠ. 159. 
ΡαρΡΗ. {. 9. Αἱο. {ν. 1. 20. Ῥαΐδαπ. ΤΤΙ. 
23,1. Ἠογπε, ΠΟΝΝΕΥΕΣ; Ροϊπίδ αἲ αἰεὶ Ιηπ 

190 

Ώιε Ῥτεσεάίπσ Ἠπο, απά τεαάς καὶ φάλαρ᾽ 
εὐποίηθ', 5οἳ]. 6οπΗπι ἀεβεγιπῖ. 

112. ἔσπετεκ.τ.λ. Θεε οἩ Π. Α. ]. 
125. τῆς ὃ) αἶψα κ.τ.λ. Ῥετ λαπο αιίεπε 

πΆνεπη Παπηπια ἀἰ[γικα εί: επραπά. διά. ΤΗε 
οοηδίγασ{ῖοα ἵ5: αἶψα δὲ φλὸξ ἀσβεστη 
κατεκέχυτο διὰ τῆς νῆος. 

196. ἱπποκέλευθε. Ἀομο]. ἐφ᾽ ἵππων 
ποιούµενε τὴν κέλευθον. Τπε ερῖίπεί 18 
αΡΡΗεά {ο Ῥαΐτοσ]ας αἱοπε, απά οπ]γ πι {Πῖβ 
ῬοοΚ. Ἐπδίαίας 5ασσεςίς ἰπαί Τὲ βΙπυρ]γ 
Ππρ]θς ἐλαί ἔλο ννἈγτῖοχ ἀῑὰ ποί Πσηί οπ [οοῦ, 
νλῖο]ι 5ΘεΠΙ5 {ο Ὦε οογτεοί. Αοσοτᾶῖης {ο 
Ἠεβγοεμίας 1ὲ 15 εαι]να]επέ {ο ὃς ἵπποις 
κελεύεις. ῬαοἩἈ α ἀετίνανο, Πονενετ, 15 
αἱἐοσείπετ αἲ νατίαποε γη ια παίατο οἳ 
Όπε Ίαπσαασε; που 15 Ῥεπί]εγ”5 οοπ]εσίπτο 
ἱπποκελευστὴξ εἴ]ιετ ρτοβαβ]ε ος ΠεσθβδασΥ. 

128. μὴ δὴ κ.τ.λ. Τε νετΏ δέδοικα ἵ8 
ππάετρίοοᾶ. {αγ ζεί έ]ιο [εί ὃε ἀεείγοφεᾶ, 
απᾶ ἐ]ιο Ίπεας ο εδοαφε ργενεπέες. 
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Κνημῖδας μὲν πρῶτα περὶ κνήµηῃσιν ἔθηκε 
Καλὰς, ἀργυρέοισιν ἐπισφυρίοις ἀραρυίας» ο  σ - 
Δεύτερον αὖ, θώρηκα περὶ στήθεσσιν ἔδυνε 

Ποικίλον, ἀστερόεντα, ποδώκεος Αἰακίδαο" 

᾽Αμϕὶ ὃ ἄρ᾽ ὤμοισι βάλετο ξίφος ἀργυρόηλον, 

Χάλκεον' αὐτὰρ ἔπειτα σάκος μέγα τε στι[δαρόν τε 
Κρατὶ ὃ' ἐπ ἰφθίμῳ κυνέην ἐὔτυκτον ἔθηκεν 

156 

» ο αἱ 

ππουριν, δεινὸν δὲ λόφος καθύπερθεν ἔνευεν' 

Εἴλετο δ᾽ ἄλκιμα δοῦρε, τά οἱ παλάμηφιν ἀρήρει. 
Ἔγχος ὃ οὐχ ἕλετ᾽ οἷον ἀμύμονος Αἰακίδαο, 

Βριθὺ, μέγα, στιβαρὸν, τὸ μὲν οὐ δύνατ’ ἄλλος ᾽Αχαιῶν 

Πάλλειν, ἀλλά µιν οἷος ἐπίστατο πῆλαι Αχιλλεύς" 

140 

Πηλιάδα µελίην, τὴν πατρὶ φίλῳ πόρε Χείρων 

Πηλίου ἐκ κορυφῆς, φόνον ἔμμεναι ἠρώεσσιν. 

ἵππους ὃ) Αὐτομέδοντα θοῶς ζευγνύµεν ἄνωγε, 

Τὸν µετ᾽ ᾽Αχιλλῆα ῥηξήνορα τῖε μάλιστα" ῥ 
145 

(μὲ ’ ’ - ἐδηςσ.ς Πιστότατος δέ οἱ ἔσκε µάχῃ ἔνι μεῖναι ὁμοκλήν. στο)” ] 
- 2 ! 

Έῷδε καὶ Αὐτομέδων ὕπαγε ζυγὸν ὠκέας ἵππους, 
/ - 

Ξάνθον καὶ Βαλίαν, τὼ ἅμα πνοιῇσι πετέσθην' 
Τοὺς ἔτεκε Ζεφύρῳ ἀνέμῳ "Αρπυια Ποδάργη, 

145. Πηλιάδα µελίην. «4π αεί, οιὲ οτι 
2Τουπί Ῥεϊίον; 35 Τε 15 ἹπιππεάιαίεΙγ οκ- 
Ῥ]αϊπεά Ὦ} ια Ῥοεί πε]. Ὀεο, Ἠον- 
ευεν, οἩ Τ. Β. 645. ΡΗΠ. Ν. ΗΠ. ΧΥΙ. 24. 
Εγαπίπας, πι ζέμήι Εοππογὶ ΡγΦοοπίο, εἰ «4 ο]ιῖ- 
1ἱ8 ιαφία ποδἰαία. Οἱ 5 οε]ερταίεά 8Ρεατ, 
5οε {16 Ρᾶδεαρες οἶθεά {γοπι Αρομοάσταςδ απά 
Ἠερ]μαβίίον οἩ ν. 149. ᾖΤὲ νναβ α τιαττίαρε 
Ῥγεδεηέ {ο Ῥε]εις. 

149. Ξάνθον καὶ Βαλίον. Ἐπδίανίαβ 
Ἰαςδ α πιγἰπο]οσῖοα] {α0]ε τεβρεοῦίηρ ἔλεδα 
Ἠος5εβ, οἶίεᾶ ἔγοπα Ὠϊοᾶστβ, ἐ]αῦ ἔΠπεγ νγετε 
Ώννο οἱ πο ΤΙίαπΒ, 'ν]ια Ἠαά αἰίασ]εὰ {ἐπεπι- 
5ο]νες τεδρεοίνε]γ {ο Σα αρίΐεν απᾶ Νερίαπε, 
Ἀπᾶ {οο]ς {Πα {οσπι οἳ ΠοΥβ6Β, ]μαί {Πεγ 
πηϊσΏέ πο Ῥο γεοοσπἰθεᾶ, νεΠ ορβοβεά {ο 
ἐλεῖσ Ῥτοίπενς ἵπ (Παῖσς γναν ννίἩ «πρίδεγ. 
1Ε ϱο, 16 6εεΠΙ5 {Παῦ ἴπεγ ενεν α[τενννανβ 
τοίαϊπεςά ἐλμεῖτ εαιήπε ἔοσπη ; απά γετε 51ῇ- 
βεᾳπεπ{]γ Ῥγεδεπίες Ὦγ Νερίιιπε {ο Ῥε]ειι5. 
Έποπα Ῥε]εις ἴεγ Ῥαβθδεᾶ {ο Αο]]]εΒ, απᾶ 
{νοπι Ἠϊπα {ο Νεορίο]επχας, νΤέ]ι νν]λοπα {Ί1εγ 
ἀεβδοεπάεά Ιπίο Ε]γδίαπα. Θεο Φι]π{, ΘΠΙΥΤΗ. 
1ΠΙ. 740. Ἐπτίρ. Ἐμες. 187. 2940. Ῥίο]επῃ. 
Ἠερμερεί. ΥΠ. Αγροϊ]οά, ΕΙΡ]. ΙΤ. 19. δ. 
απᾶ Ἠεγπε ὑπ ἴοο ἜΤ]ο πατηες οἳ Ῥοΐ] οἳ 
ἔπεπα ἆγο πιοδί Ρτοβαβ!γ ἀετίνεά ἔτοπι ἠλαῖτ 
εο1οας, 35 {]αί οὗ ἴἶπε {οσππευ 15 οΙδατ]Υ Ρο. 
Τ]ε αἀ]εοίῖνε βαλίος, Ἡούγενευ, ο6σΓ5 Τ6- 
Ῥεαίεά!]γ ἵπ Ἐππίρίάες, νΥπετε 16 15 σεπετα]]γ 
απάργ»ίοοά {ο ἀεποίε εισί[ἔπεβ. ΟΌοπιρᾶχα 
Ἠεο. 90. Ἠπρρο[. 918. Τρῃ. Α. 921. ἘλιοἙ. 
905, Τη η Υειςθ οἷίεὰ ὮΥ Φι]άας, ἐπ 9οσς, 
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Ἡ ἀεοῖάςᾶ]γ Ἱπιρ]ίες ευ[ή; λήγετε πνοιαὶ 
βαλιῶν ἀνέμων. ΊΤ]Πε βομο]αδί οἩ πε 
ἨεοιΡα, Ἰαβ Ῥοῦ] ΙπέετρτείαίΙοη8: βαλίαν" 
κατάστικτον, ταχεῖαν. 0 85ο Ηεδγεμίας, 
Φυ]άας, ᾶο. Τί πιαΥ Ὄο τεππατ]κεά αἱδο, έλα 
Ῥεάαβας, {Πε παππο οἱ {πο πποτία] Ἠουγβδο ος 
ΑοΠι]]ες (ν. 159), 18 ἀετινεά ἀπὸ τοῦ 
πηδᾷν, Ίοπι ΠΒ 5ρεεά. ἜΤΠε εχρτεδεῖοπ 
ἅμα πνοιῇσι ἵδ ἀϊΠετεπί]γ αρρ]ιεά ἵπ Ἡ. 
Μ. 207. Όοπιρατο 45ο ΠΠ. Κ. 407. Τ. 415. 
Ω. 942. 04. Α. 98. Ε. 46. 

150. τοὺς ἔτεκε εφύρῳ κ.τ.λ. ΤΠ ἶδα 
ῬοεαιΗ{α] Ἱπγεπίίοη οἱ ἰμο Ῥοεί, {ο Τερτε- 
5επί {πε νγοπάετ/{αἱ ϱπΗππεβς οί {λε ἨουβεΒ 
οἳ ΑοἨϊ]]ες, ΡΥ δαγΊπς ΌΊεγ ψεγο Ῥοεροίίετ 
οἱ {μπο υεβίετῃ ν]πᾶ. ΤΠ Ποίίοι 15 (τπ]γ 
Ῥοείῖσα], απᾶ ΥετΥ ΡΥΟΡΟΤ 1Π {Πε ν/αΥ ο παία- 
τα] αἸ]εσοτΥγ. Ἠοννενετ, 1έ ἶ5 ποί αἰίορείπεν 
Ιπιρτορβαβ]ο {παί ος απίπος πιϊσηί Ἠλγο 
ἀρβῖσπεά 16 ἵπ {πε Ηίεγαὶ ΒΕΠ86 ; που οασρ]Ώέ 
ἰπε ποίῖοπ {ο Ῥο {λοασΠέ νενγ εχγαναραπύ 
η α Ῥοεῦ, 8ἴΠπορθ ϱΥἍΥε παίιγα[Ιδί5 Ἠαγο 5ε- 
ΤΙΟΜΒΙΥ νοισ]ιεὰ Γον ἐπ ἐπί οἳ {πἱ5 ῑπά 
οἳ σεπεγαΒοΠ. Ῥὴπ. Ναΐ. Ἠϊε, ΥΤΠ. 49. 
6οπβίαί ἵπ Ιμιαίαπία οἴγοα ΟΙψεείροπον ορ- 
Ρἰάωπι, σ Ίαφμπι απιποπι, ας Ιαυοπίο 
Παπίε οὐυεγεας απἰπια[ειι οοποίμεγο φρϊγέωπε, 
Ίάφμε γαγίωπι επί εἰ φἱφπί μεγπίοἰφεϊπιιτη. 
Φθε αἱ5ο {πε Β4Π1θ απίᾖος, ΠΡ.1Υ. 19. ΧΝΙ. 
25. ῬυβεϊΡΙγ Ἠοπιεν Ἠαά 5 ορϊπίοι ἵπ 
νίθυν, πνΠΙο] Ίνα 860 Ἠδβ αι(]ονΙέγ πποτθ 
Ώιαη βυβΠοἴεπέ {ο ρῖνο 16 Ῥ]ασο 1π Ῥοείτγ. 
γαρ 8 ρῖνει Ἡ8 ο ἀρβοχῖρίίου οἳ ΟχῖΒ 
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Ῥοσκομένη λειμῶνι παρὰ ῥόον Ὠκεανοῖο. 
Ἐν δὲ παρῃμορίῃσιν ἀμύμονα Πήδασον ἵεω η 
Τόν ῥά ποτ᾽ Ἠετίωνος ἑλὼν πόλιν ἤγαγ Αχιλλεύς 

ὉΜΗΡΟΥ ἼἸλΙΑΔΟΣ ἩΠ’. 

«“{ 

υ. Ν σον ολ [/  ϱ! } ΄ 

Ος και θνητὸς εων ἔπεθ ιπποις ἀθανάτοισι. 

Μυρμιδόνας ὃ ἄρ᾽ ἐποιχόμενος θώρηξεν ᾽Αχιλλεὺς 155 

Πάντας ἀνὰ κλισίας σὺν τεύχεσιν' οἳ δὲ, λύκοι ὣς 

ὨΏμοφάγοι, τοῖσί τε περὶ φρεσὶν ἄσπετος ἀλκὴ, 
"3 Ν / ./ ιά 

Οἵτ᾽ ἔλαφον κεραὸν µέγαν οὔρεσι δῃώσαντες 
Δάπτουσι πᾶσι δὲ παρήϊον αἵματι φοινόν' 
Καί τ᾿ ἀγεληδὸν ἴασιν, ἀπὸ κρήνης μελανύδρου 160 

Δάψοντες γλώσσῃσιν ἀραιῇσι µέλαν ὕδωρ 
” λ ΄ ΄ 5! μα) / μα Άκρον, ἐρευγόμενοι φόνον αἵματος' ἐν δέ τε θυμὸς 
Στήθεσιν ἄτρομός ἐστι, περιστένεται δέ τε γαστήρ' 

Τοῖοι Μυρμιδόνων ἡγήτορες ἠδὲ µέδοντες 

᾽Αμϕ' ἀγαθὸν θεράποντα ποδώκεος Αἰακίδαο 

ζ- 
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Ῥώοντ” ἐν ὃ ἄρα τοῖσιν ἀρήϊος ἵστατ᾽ ᾿᾽Αχιλλεὺς 

᾿Ὀτρύνων ἵππους τε καὶ ἀνέρας ἀσπιδιώτας. 

Πεντήκοντ᾽ ἦσαν νῆες θοαὶ, ᾖσιν ᾿Αχιλλεὺς 

ἛἜς Τροίην ἡγεῖτο Διῖ φίλος ἐν δὲ ἑκάστῃ 
/ 3 οδ ”/’ ὃ 3, τα Ἂ: .. , - . 

Πεντήκοντ εσαν ανδρες επὶ κληισιν εταιροι 

ΠΙΑΠΠΕΣ οἱ οοποερΒοη Σ ἄεονς. ΤΙ. 27]. 
(Ὡπέίπποφιε αοἰαἰε αὐί εανάδα Παπιπια πιο- 
ἄω]ίε, Ἔετε πιασὶς ((μΐα τεγε εαίοτ τεαῖέ 
οεείρις), ἐ]α, Οτο ΟΠΙΠΕΕ τέτε ἵπ Ζερ]η/γαπεν 
εἰαπέ γαρίδις αἴεῖς, Ππουρίαπίφμε ζετες αμ γας, 
εἰ «αγε εἶπε είς (οπ]ισῖίς οεπίο αγατίάα 
(πϊγαδί]ε ἀῑσίι) Φααα εν εἰ εεοριζος εί ἀε- 
τεσκας οοπταῖ]εε Ρἱ[Γασίωπί. ῬορΕ. ΤΗϊ5 15 
αἶοπε φαβῃεῖεπί {ο εκΡροςε {πε {α]]αςΥ οἳ {με 
Βγδίοπι, πν]]ο]ι πνου]ά τεργεδεηί {ο Ῥοεπι5 
οἳ Ἠοπιες α5 α εοπΏπιαεᾶά α]εσοτγ. Τῃε 
Ῥοεί ἀοαῦί]εςς ἐοοῖς ἔπε παγ(]ο]οσίσα] ἐταά]- 
Έοπς οἳ Πῖ5 οοππ{ίσγ αξ Ἡε {ουπά ἴπεπι; απά 
ἐγεαίεά ἴποεπι α5 {ΠεΥ νγετο τεεεϊνεά απᾶ 
Γο]]οτνεά ὮΥ {Πε Ρεορ]ε {οχ ποπ Πε πὦτοίθ. 
ΟΕ πο Ἠατρῖες, 5εε Ἠεσῖοά. Έμεος. 267. 
Ἠεγπε ον τα. Απ. ΤΠ. Έχετε. ΥΤΠΙ. 
Τε 5ηοπ]ά 5εεπι ἴλαί Γοάατσε α5δαπιεὰ πε 
ἔοττα οἳ α πατε, ἵπ ογάεσ Εῑιαί 5Ηε πηῖσηέ 
Έδοαρε {µε Ῥαγςαῖέ οἳ Ζερῃγτις. 

1569. ἐν δὲ παρῃορίῃσιν. Ό6ε οπ ΠΠ. Θ. 
87. 

169. ᾿Ἠετίωνος ἑλὼν πόλιν. ΟΕ ἄιε «αρ- 
έαρε οἳ πεβα, 5εε οπ Ἡ. Β. 691. 

166. οἳ δὲ, λύκοι ὣς κ.τ.λ. Τπετε 15 
βοατεθ αΠΥ Ρἰοίαγε ἵπ Ἠοππες 5ο πιο] ἵπ 
Ώιο βανασε απά {εττῖρ]ε γναγ, 35 5 «0Π1- 
Ρατῖδοπ οἳ {με Μγχπιϊάοης {0 Ἰο]νεδ. Τε 
Ρτϊποῖρα] ἀεβῖση 15 {ο τεργερεπέ {πε βίετῃ 
Ίουί5 απᾶ Βογορ 4ΡΡεασαποε οἱ ἔιε λῆγτπηϊ- 
ἀοπ5; Ὀπέ Ῥερίάθς ἐς, έπε Ῥοεί 5εεπ15 {ο 
Ίατνο 8οπιθ ΕΙ{Ί16Υ ν1εύν ΤΠ 59 ΠΠαΠΥ ἀῑετεπέ 
Ρατάσι]αχς οἳ ἐἶιο οοπηρατίδοη. ἘΤΠεῖχ εἂρετ 

170 

ἀεεῖτο Τοτ Πσ]αί 15 Ἠϊπίέοα αἲ ὮΥ (νε πνοῖνες 
ἐΙτείπς αἴθετ ναίθετ; απά {είν εἰγεηρίπ 
απά νίσοιτ {ον {με Ῥαΐ{]ε 15 περτγεδεπίεᾶ ὮΥ 
ἐεῖτ Ῥεϊπςσ Ε]]εά νι {οοά. ΤΗϊ5 Ίπιασε οἳ 
Επεῖτ οἰγεησίἩ 15 Ιποα]σαξεά ὮΥ 5ετετα] εκ- 
ΡΤΕΞΕΙΟΠΕ., ῬοίἩ 1π ἔπο αἴπ]]ε απ αρρ]ίσα- 
Ώοπ. απά 5εετῃς ἀερῖσπεά 1π {πε οοπίγαςδέ 
{ο ἴπε οίπεν (Τοθε]ζς, νο ατπε αἲὶ νναδίεά 
απᾶ 5ρεπί νη(]Ἁ {οἳ]. ῬοΡΕ. Οοπιρατε Υ1τᾳ. 
Απ. ΤΙ. 956. 

157. περὶ φρεσίν. 
απά εδονπετο. 

160. ἀγεληδόν. ἴπ εγᾶ. Ἐπδίαίμ. ἰδιό- 
τητα λύκων ἱστορεῖ συναγελαστικὸν γὰρ 
καὶ αὐτοὶ ζῶον. καὶ οὐ, κατὰ λέοντας καὶ 
παρδάλεις, ἐρημάζει µονάζοντα. 

16]. λάψοντες. Το [αρ. Ῥε]ο]. πιόµενοι. 
ΑΡο]Ι. Ἰμεχ. τῶν ἅπαξ λεγομένων' ἔστι 
δὲ µίµηµα τῶν κυνῶν καὶ τῶν λύκων τοῦ 
γινομένου ἤχου ἐν τῷ πίνειν. Ῥεε Ῥεμπεῖᾶ. 
1μεκ. ἵπ ν. 

109. περιστένεται. 19 ἀῑείεπᾶεῖ. Ῥε]ο]. 
περιστενοχωρεῖται, περισσῶς στενοῦται. 

168. πεντήκοντ᾽ ἦσαν κ.τ.λ. Ἠεποε ἴἵε 
ΔΡΡεαΙΕ, θ]ιαί {πο παπρετ οἳ ππεη ππάεσ 
Έχε οοπιππαπά οἱ ΑοἨ!]]ες, τνας 2.000. Οέ 
ἴπε επᾶτε ππηΡετ οἳ {πε Ετεσῖαη αΤΠΙΥ, 5ε6 
οἩ ΤΠ. Β. 494. 

170. ἐπὶ κληϊΐσιν. «4ἱ έ]εᾖεποιθ. Άδα 
πατπΏῖσα] {ἔεσπι, κληΐδες βἱση]Πες Ῥτοροτ]γ 
ἴιε τοιυ-ἴοο]ο, οἙ Ίο]ιες {τοιρἩ νε] πε 
χονετ5 Ῥαέ ἠιεῖτ οα15: απά Ἠεποε, {6 
θεπο]ες οἩ. νἨ]οὮ {Πεγ βαΐθ. εε οἩἳ ΠΠ. Β. 

Οοπιρατε ΤΙ. Ρ. 29. 

7 2. 214-.γὅν 
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Πέντε ὃ ἄρ) ἡγεμόνας ποιῄσατο, τοῖς ἐπεποίθει, 

Σημαίνειν αὐτὸς δὲ μέγα κρατέων ἤνασσε. 
Τῆς μὲν ἰῆς στιχὸς ἦρχε Μενέσθιος αἰολοθώρηξ, 
Υἱὸς Σπερχειοῖο, Διϊπετέος ποταμοῖο" 

Τὸν τέκε Πηλῆος θυγάτηρ, καλὴ Πολυδώρη, 1756 

Σπερχειῷ ἀκάμαντι, γυνὴ θεῷ εὐνηθεῖσα, 
Αὐτὰρ ἐπίκλησιν Βώρφ. Περιήρεος υἷί, 
ο {2 3” ιν ”/ Ν ῶ ΄ [1] 

Οςρ ἀναφανδὸν Οπυιε, πορὼν απερείσια ἕδνα. 

Της ὃ᾽ ἑτέρης Ἐὔδωρος ἀρήϊος ἡγεμόνευε, 

Παρθένιος, τὸν ἔτικτε χορφ καλὴ Πολυμήλη, 
Φύλαντος θυγάτηρ' τῆς δὲ κρατὺς ᾿Αργειφόντης 
ε] ’ 7 ᾧ - .] Ν Ν / 

Ηράσατ’, ὀφθαλμοῖσιν ἰδὼ»' μετὰ μελπομένηῃσιν , 

Ἐν χορῴ ᾿Αρτέμιδος χρυσηλακάτου, κελαδεινῆς' ! μνν 
Αὐτίκα ὃ, εἰς ὑπερῷ ἀναβὰς, παρελέξατο λάθρη 

αλ Ῥ , ” , - ΄ δέ ο.» λ 9 εν ”/ 

8 ρµείας ακάκητα' πὀρε 9έ οι αγλαον υιον - Ίκκενς 185 

Εὔδωρον, περὶ μὲν θείειν ταχὺν, ἠδὲ µαχητήν. 

Αὐτὰρ ἐπειδὴ τόν γε µογοστόκος Ειλείθυια 
ε) ΄ ιν ” ο / ”/ ) 9 

Εξάγαγε πρὸ φόωσδε, καὶ ἠελίου ἴδεν αὐγὰς, 

Τὴν μὲν Εχεκλῆος κρατερὸν µένος ᾿Ακτορίδαο 
Ἠγάγετο πρὸς δώματ’, ἐπεὶ πόρε µυρία ἕδνα" 

74. Ἠεπορ ἴὃ ΑΡΡΘΑΥΞ αἱξο ἐλαί {πο ϱο]- 
ἀῑετς ννετε επιρ]ογεᾶ π τοννίπρ {λε νεβρε]. 

174. Διιπετέος. Ἀεμο]. ἤτοι ὑπὸ Διὸς 
πεπτωκότος, διὰ τὸ ὑπὸ τῶν ὀμβρίων 
ὑδάτων πληροῦσθαι τοὺς χειµάῤῥους. Ὦο 
35ο {1ο Ἰ,οχ. ΑΡροϊ]. οχρἰαῖπ5 ἴμο ερἰ(]εῦ 
Ὦγ ἀπὸ Διὸς πεπληρωμένος. «αρίίον Εἴι- 
οἷης 15 οἱ οοασ5ε πιεαπόΣ ΝΠΟ να5 {Πο 
{αΐμογ οἱ ἐἶια τίνεν Χαπίας. Ῥεο ΤΠ. 5. 
454. Ίπ Ἰϊκα ΠΙΔΠΠΟΥ, πποιη{αῖπ {ογγεπίβ 
ἆτο οαθ]]οά Διπετεῖς ἵπ Ἠετοά. ΤΠ. 20. 
πε ρεγολεῖις ννας α. τῖνεν οἳ Τηθβεα]Υ. 
Ἠετοά. ΥΤΙ. 198. πρώτη μέν νυν πόλις 
ἐστὶ ἐν τῷ κόλπῳ ἰόντι ἀπ᾿ ᾿Αχαιΐης Αν- 
τικύρη, παρ’ ἣν Ὑπερχειὸς πύταµος ῥέων 
ἐξ ᾿Ἐνιήνων ἐς θάλασσαν ἐκδιδοι. Ὦεθ 
Βααῦ. ΤΧ. δ. 

175. Πηλῆος θυγάτηρ, καλὴ Π. ὮῬεθ 
ΑΡοϊ!. ΒΙ0]. ΤΠ. 19: απά Ἠεγπο αἆ Ίος, 

Ἰ7. αὐτὰρ ἐπίκλησιν Βώρφ. οι]. τέκε. 
ἨΗΠι ἐπίκλησιν ἴπο Ῥτεροβίίοπ κατὰ πηαβύ 
Ῥε εαρρ]εά. 

179. Ο6 Εάογας, ἴἶιε 5οπ οἱ Μετοιτγ ὮΥ 
Ῥο]γππε]α, 5εε Αροϊ]. ΒΙΡ]. ΤΙ. 65. 6; 7. ὃ. 
Τπε {επι παρθένιος Ἰα5 Ῥεοπ Ι]αδίτα(εά 
ὮΥγ α τείετεησε {ο ἴλε 5οπ8 οἱ ίππο Βρατίαη 
νΙχρίΠΒ, νΥἩο Ίγεγε {ο {οαπάεις οἱ Τατεῃ- 
{απι. Ῥεο βίαρ. ΥΠ. 5. οαδάπ. ΤΠΙ. 4. 
Φο]ο]. παρθένιος ὁ ἐκ νοµιζομένης παρ- 
θένου γεννηθεὶς, φθαρείσης λαθραίως. 

180. χορῷ καλή. Ῥε]μο]. ἐν τῷ χορεύειν 
καλλίστη. Επβίαίμ. καλλίχορος. Ἠεποε ἵδ 
ΔΡΡΕΑΙΒ {λαί ἴε νετρ µέλπεσθαι, ν. 185, 

190 

βΙσπίῃεί {ο ἄαπορ, 45 νε] α5 {ο εἴπο; οἨ, 
ταίμετ, ἱππρ]εά απ απῖοπ οἱ Ῥοίμ. Οοπιρασθ 
11. Η. 240, 

198. χρυσηλακάτου. 3ο]ο]. καλλιτόξου, 
ἢ χρυσῷ τῷ βέλει χρωµένης. Έτοροετ]γ, 
ἠλακάτη βἱσηπΙῇθς α αρἰπάἰίο. Όεε οἩ ΠΠ. ἆ. 
491. Τϊιε Ιπίεγργείαίῖοπ οἳ ἴπο Ῥε]μο]αςί, 
Ἠοψεγετ, 15 βαβΠεΙεπί]γ οοπβτπιεά ὮΥ {πο 
αἀάϊβοπια] ερϊλεί, κελαδεινῆς, ναί 15, οό- 
παϊγίο, παρὰ τὸν Ὑγιγνόμενον ἐν τοῖς 
κυνηγίοις κελαδόν. 3εε ΠΠ. 1. 645. 

184. εἰς ὑπερῷ ἀναβάς. 386 οἩ Π. Β. 
614. 7. 244. Ἴπο ερἰ(πεί ἀκακήτης ἵ8 
ὮΥ 8Βοπιθ 5πῬΏροβεά {ο Ῥα ῥῖνεπ {ο Μει- 
οἱγ, {τοπι «4 σαοεριπι, Αν οἵίγ πθαν Μουπί 
σασμε, ἵπ Ατοβᾶῖαη. ἈῬεο Ῥαπραπ. ΥΠ. 
9. 90. Οα]ϊπι. Ἡ. ἵπ ὨίαἨ. ν. 145: απᾶ 
Ἰπίετρρ. 1π ἷοο.. ΟίµετΒ, Ἠον/ενετ, πιδίῃ- 
{αΐΠ {ηαέ νε σοᾷ 15 5ο οα]]θᾷ, νηέ]ι α πεσα- 
Ώνο τοίεγεποθ΄{ο ἴλπο νανΊοι5 Ῥεπεβίς νν]ο]ι 
Ἡε εοπ{εττγεά οἨ τηπη]]πᾶ. Της {Πο Φο]ο- 
Παθί: Ἑρμείας ἀκάκητα"' ὁ μὴ δυνάµενος 
κακωθῆναι ὑπὸ ἑτέρου, µήτε δὲ κακῶσαί 
ἄλλον, διὰ τὴν οἰκείαν ἀρετήν' ὕθεν καὶ 
Δῶτορ ἐάων, ὅ ἔστιν ἀγαθῶν. Ἀεε Οἆ. Θ. 
8956. Οοπιραχθ 45ο ἔ]ιε ερ](ποί ἐριούνης, ἵπ 
ΤΙ. Ύ. 94. Ίο. ἩΜοτθογετ Ῥτοπιείμεις 8, 
Τπ Ί]κε ΤΙΔΠΠΕΣΥ, ομ]]εά ἀκακήτης ἵπ Ηεβῖοᾶ. 
ΤΈπεοςρ. 614. 

187. µογοστόκος Ἐἰλείθυια, Ῥεο οἩ ΠΠ. 
Λ. 270. 

190. ἠγάγετο πρὸς δώµατα. Τ]αί ἴβ, 
πιαγγὶοά; Ἱπ νγλῖο]ι 8εΠ5θ ἄγεσθαι γυναῖκα, 



400 ΟΜΗΡΟΥ ἸἼλΔλΙΑΔΟΣ Π’. 

νΝὸ τν ον [ .Ἡ / ΄ ιτ Ἱ κ... 

μμ ”-- Τὸν ὃ' ὁ γέρων Φύλας εὖ ἔτρεφεν ἠδ ἀτίταλλεν, 

᾽Αμϕαγαπαζόμενας, ὧσεί ϐ) ἐἑὸν υἱὸν ἐόντα. 

Της δὲ τρίτης Πείσανδρος ἀρήϊος ἡγεμόνευε, 

Μαιμαλίδης, ὃς πᾶσι µετέπρεπε Μυρμιδόνεσσιν, 

᾿Εγχεϊ µάρνασθαι;, μετὰ Πηλείωνος ἑταῖρον. 195 

Της δὲ τετάρτης ἤρχε γέρων ἱππηλάτα Φοῖνιξ. 

Πέμπτης ὃ ᾽Αλκιμέδων, Λαέρκεος υἱὸς ἀμύμων. 
Αὐτὰρ ἐπειδὴ πάντας ἅμ ἡγεμόνεσσιν ᾿Αχιλλεὺς 

Στῆσεν ἐῦ κρίνας, κρατερὸν ὃ ἐπὶ μῦθον ἔτελλε' 
Μυρμιδόνες, µήτις µοι ἀπειλάων λελαθέσθω, 900 

"Ας ἐπὶ νηυσὶ θοῇσιν ἀπειλεῖτε Τρώεσσι 

Πάνθ) ὑπὸ μηνιθμὸν, καί μ ἠτιάασθε ἕκαστος.--- αν 

Σχέτλιε, Πηλέος υἱὲ, χόλῳ ἄρα σ᾿ ἔτρεφε µήτηρ', 2725: 7 

ηλεξς, ὃς παρὰ οκ ο ο ὰ 

Οἴκαδέ περ σὺν νηυσὶ νεώµεθα ποντοπόροισιν 205 
Αὖὗτις' ἐπεί ῥά τοι ὧδέ κακὸς χόλος ἔμπεσε θυµῳῷ.--- 

Ταῦτά μ’ ἀγειρόμενοι θαμὰ [βάζετε νῦν δὲ πέφανται 
Φυλόπιδος µέγα ἔργον, ἕης τὸ πρίν γ΄ ἐράασθε' 

Ἔνθα τις ἄλκιμον ἧτορ ἔχων Τρώεσσι µαχέσθω. 

ὋὪς εἰπὼν ὤτρυνε µένος καὶ θυμὸν ἑκάστου" 210 

Μαλλον δὲ στίχες ἄρθεν, ἐπεὶ [βασιλΏος ἄκουσαν. 
-Ἔ- ωἔγεε-σ ε » 8 Αλ - οκ ως - ῃ 

ως ὃ οτε τοιχον ανηςρ αραοΏ πυκινοισι λίθοισι ας ας Γκ... 
Δώματος ὑψηλοῖο, βίας ἀνέμων ἀλεείνων' ρα. / 
Ὃς ἄραρον κόρυθές τε καὶ ἀσπίδες ὀμφαλόεσσαι. “245: 
' ο ο κοώσοέν , ο αν κο ρε. 
Ασπὶς ἄἂρ ἀσπίὸ ἔρειδε, κορυς κὀρυν, ανέρα ὃ ανηρ᾽ 515 

Ψαὖον ὃ’ ἵππόκομοι κόρυθες λαμπροῖσι φάλοισι ἔπεόίὃ.. 
Νευόντων' ὣς πυκνοὶ ἐφέστασαν ἀλλήλοισι. 

Πάντων δὲ προπάροιθε δύ᾽ ἀνέρε θωρήσσοντο, 
Πάτροκλός τε καὶ Αὐτομέδων, ἕνα θυμὸν ἔχοντες, 

Αὐτὰρ ᾽Αχιλλεὺς 220 

Ρη ῥ ἴμεν ἐς κλισίην' χηλοῦ ὃ ἄπο πῶμ) ἀνέῳγε 
Καλῆς, δαιδαλέης, τήν οἱ Θέτις ἀργυρόπεζα 

Πρόσθεν Μυρμιδόνων πολεμιζέµεν. 

ΟΣ εἰπιρ]γ ἄγεσθαι οοπϊπια]]γ οσσατ. Τηα5 
3]6ο ἄμοετε Ἱπογεπι απᾶ ἄμσετε ἵπ ΤιαΏῃ. 
Φε Τα]οκη. αἆ Ἠετοά. ΤΥ. Τ8. 

199. κρατερὸν μῦθον. 3ε6 οἩ ΤΠ. Α. 26. 
203. πανθ᾽ ὑπὸ µηνιθµόν. ΤΠιγίπφ (λε 

μγιοῖε Ρεγίοᾷ οἱ πι γεκεπέπιεπἰ. Ῥομο]. ὑπὸ 
πάντα τὸν τῆς ὀργῆς χρόνον. ο ἵπ ΠΠ. 
Χ. 103. νύχθ’ ὑπὸ τήνδῦ’ ὁλοήν. Ῥεε Μαέ. 
στ. ατ. ξ 695, ο: απᾶ «οπιραγθ ΑΡοΙΙ. 
Ἐλος. 1. 5δ7. 1100. 

209. χόλφ. Ῥεμ]ο]. νῦν ἀντὶ τοῦ χολῇ. 
Ἐπδίαϊμ. χολὴν ἐθήλαζες ἀντὶ γάλακτος, 
καὶ διὰ τοῦτό σοι ἐκ χόλου οἷον τὸ σῶμα 
συµπέπηκται. Όοπιρατε ΑΡο]!, Ἠ]οα, ΤΙ. 
1104: απά 5εο Ῥο]ιο]. 1π Ἰοο, 

207. πέφανται. οτί. ρα5ς. 9. εἶππ. ἔγοπι 
φαίνω, αρβατεο; 1.6. αἄδιππ. εε ον Ἡ. Β. 
122. Κ. 2556. 

911. ἄρθεν. ΈἘον ἤρθησαν, ἴποπι ἄρω, 
Ἴπφο. ἈῬελο]. ἠρμόσθησαν, ἐπυκνώθησαν 
ἐξίοντες. Όοπιρατε 0Ο. Ἐ. 252. ΑΡΟΙ. 
Ἐ λος. ΤΙ. 1078. 

9156. ἀσπὶς ἄρ᾽ ἀσπίδα κ.τ.λ. Ὀεε οἩ Τ]. 
Ν. 190. 

992]. χηλοῦ πῶμα. Τ]ε Τζ ο α οἶνεκί ; 
{γοπΙ πάοµαι. . Δ. 116. πώμα φαρέτρης. 
ΦΟΠΠ ἀετῖνε χηλὸς ἔτοπι χαλᾷν. ΑΡο]. 
Ίιεχ. χηλός' ἡ κιβωτὸς, ἀπὸ τῆς διαστα- 
σεως τῆς κατὰ τὴν ἄνοιξιν γινοµένης. 
Ῥεε, Πονενετ, Ῥεμπεῖά. Τμεκ. ἵπ ν. 



ΟΜΗΡΟΥ ἼλΛΙΑΔΟΣ ΤΠ’. 

Θηκ᾽ ἐπὶ νηὸς ἄγεσθαι, ἐν πλήσασα χιτώνων, 

461 

΄ ον] ή ./ / ο 

Χλαινάων τ) ἀνεμοσκεπέων, οὔλων τε ταπήτων 
ή / 

Ἔνθα δέ οἱ δέπας ἔσκε τετυγµένον, οὐδέτις ἄλλος 996 
ο) ουχ ὃ -- / δι ον ε) -- 16 5 

Ὀυτ αν ρων πινεσκεν απ αυτου αισοπα οινΟον» 

- Ἆν 

Οὔτε τέῳ σπένδεσκε θεῶν, ὅτε μὴ Διὶ πατρί. 
Τό ῥα τότ᾽ ἐκ χηλοῖο λαβὼν ἐκάθῃρε θεείῳ. 

-- -- επ - 

Πρῶτον, ἔπειτα δὲ νίψ᾿ ὕδατος καλῇσι ῥοῇσι ῤυ 

4 ΄ ν - 

ο. .-ᾱ . ώς 

ο ελνον ῥ”-- ια. 

ο » δν - / οἱ 
Νίψατο ὃ) αὐτὸς χεῖρας, τν στρ αἴθοπα οἶνον' 930 ᾖ ὅ- 
Εῦ » 3 9 ’ 6! .. λ - δὲ πτ 

υγεΕτ ἔπειτα στας µεσῳ ἕρκει, ειε Οε ΟΙΝΟΥ. 

Οὐρανὸν εἰσανιδών' Δία ὃ οὐ λάθε τερπικέραννον' 
Ζεῦ ἄνα, Δωδωναῖε, Πελασγικὲ, τηλόθι ναίων, 

Δωδώνης µεδέων δυσχειµέρου' ἀμφὶ δὲ Σελλοὶ 

Σοὶ ναίουσ᾽ ὑποφῆται ἀνιπτόποδες, χαμαιεῦναι" 9356 

9500. νίψατο. ΤΠ 15ο οἱ ἴ]α πι]άά]ο 
νοῖςο ἶ5 Ίετο ἀῑδιποί]γ πιαχ]κοά, ΟΌοπιρατο 
ἴπο ρτεσεᾶῖπρ πο, 

90]. µέσῳ ἕρκει. ἈἨείοτε πε {επί οἳ 
ΑοἨ]]]65 {πογε Ίν45 απ επε]οδαγο, ἵπ ΥΙΟ] 
1να5 Ρτοβαδ!γ α δἰαίπο οἳ ο αρίίεν ΓΠεγοσις. 
Ῥεο Ἠεγπο Εχουν. ΧΙ. οἳ Ὑἱπς. Απ. ΠΠ. 
519. 

909. πεῦ ἄνα, Δωδωναῖε, κ.τ.λ. Τ]α 
ογασ]ε οἳ Ώοᾶοπα, ννα8 {ο πιοδί αποϊαεπέ ο 
ἄνεεσα. Ῥίναβο, 1ο 5 οοπβγπιεά ὮΥ {ΠῖΡ 
Ῥαββασο ο{ Ἠοππεσ, αἰτ]ραίεςΒ 15 οτἳρῖη {ο 
{πο Ῥε]αςσί. Τὲ ννας »Ιααίεά αἲ ἰπο {οοί οἱ 
Μουπέ Ῥοπααγας, ἵη {1ο πάς οἳ α 6χονα 
οἳ βαοτεᾶ οαβ, ὮΥ ΥνμΙοἩ ία ογασ]ες γεγο 
5α]ά {ο ϱο ἀε]ινετεά πα Πάπα νοῖσθ. Πέ 
Ῥαὰ ον]άεπ{]γ ασααἶγεὰ ριγοαί οεΙεβτῖζγ 6ΥεῃΠ 
1η {πο αρα οἩἳ Ηοπεν; (λοισῃ 16 βΒ6ΕΠΙΒ 
Ἀ{ἴεγνγατάβ {ο Ἠανε εκροτίοποεά οοπβΙοΥ- 
αρ]ε οἨαηπσαο ἵπ 15 βαρεγιπίεπάεηπσςε απᾶ 
πηαπασεπιεηὀ. Τ]αε δετνῖσε, αεσογάῖηπς {ο 
Ἠετοάοίας, νναδ Ῥετ[ογπιεᾷ ὮΥ ΝΟΠΙΕΠ 2 
ν/εγθαβ, ἵπ {5 εατ]γ Ῥετίοά οί 15 ερίαρ- 
Ἰδμππεη{, 16 νναδ οοπάποίεᾷ Ὦγ ππεη. ΤΗ 
ΑΦεἰζὲ, ννιο αγο πετε ππεπ]οπες ας Ι{5 Ρτ]θβίβ, 
ν/ογε ΡγοβαΡ!γ α. {1ο ο{ Ῥε]αδσῖο βοί{]ετς, 
νο ἀϊδηπσαϊ]ιεὰ {Ποπηρε]νες Ὦγ στεαίέ αιι- 
ἰετῖέγ οἱ Ι16,---α5 ἔμε ερϊ]είδ ἀνιπτόπο- 
δες, χαμαιεῦναι, 56ΕΠ1 ἴο ΙΠΙΡΙΥ;--ἔου ἴ]πε 
Ῥάγροβθ, πποβύ ῥτοβαβ!γ, ο ννοτ|κῖπςσ ποσο 
εΠεσθια]]γ προη πα 5αροεγβΗοπ οἱ έοδο 
ν/Ἡο οοηβα]έεᾶ {πε ογας165. Βορβοσ]ες αἱβο, 
Ἰ Τταςᾖ. 1169, 6Ρρεα]κς οἱ πε 36]Η 48 ἴ]α 
Ῥτ]θβί5 οἳ Ὠοάσπα, ἵπ 1είετεποε {ο {με αρο 
οἳ Ηετοι]εδ; απά ἴἶνε Φο]ο]αξί οἩ {Πε ῬΡαδ- 
Ρησθ οἶίεν α {Γαρπιεπί οἱ Ἠερῖοά {ο ἴλο 
ΡΑΠΙΘ εΏεοί. Ἠετο αἶδο {Πεγ ατε ἀεδοτῖρεά 
35 χαμαικοίται, απά ας Επτὶῖρ. Εγεοίῃ. 
4, ἐν ἀστρώτῳ πέδῳ Ἐὔδουσι, πηγαῖς δ' 
οὐχ ὑγραίνουσιν πόδας. Όοπαρατο (α]]ΐπα, 
Ἠ. 1η Ώο]. 286. ΟΕ {πε οτ1ρίπ απᾶ ρχοσγςθ6 
οἱ οτασ]ε5 ἵπ 6εηοτα], 5εο ΜΙήονά5 Γ18ΐ. 
οἳ ἄγεισε, νο]. 1. Ῥ. 2015 απᾶ τεβρεοίίπρ 

ἐπαῖῦ οἱ ὨῬοάσπα ἵπ ραχβου]ασ, ἴπο {ο]ουῖπς 
ΥΘ{ΘΥΘΠςΘΒ γΥΙ]] α Ποτά οοπαρ]είο Ἱπ[ογππα{1οἨ, 
Ἠεχοςά. ΤΙ. 52. 544. ΒίΤαΡβο. ΥΠΙ. 7. Ρ. 927. 
Ῥαπβαῃ. ΥΠ. 21. Ἱπσαῃ. Ῥματ». ΤΙ. 190. 
Αρο]]οά. ΕΒΙΡΙ. 1. 9. Ῥετνίαςδ οη Υ1μ. Ἐσ]ορ. 
ΙΧ. 12. ἄὐπ. ΤΠ. 4060. απ. Υ. Ἡ. 1. 15. 
ἄπτοπον. οἩ Φίερῃ. ἆε Ὀτρ. Ὠοάομ. 5 90. 
Ἐπο Ῥε]αςσίο {οιπάετς ο ἐῑιο ογασ]ε Ίνετα 
α Ῥοάγ οἳ ΤΠεδδι]ΙαΗ5, Υπο ννουο ἀγίνεπ 
ᾖποπαι λεῖτ οουπίγ ΡΥ Ώεποπ]οῃ ; 8ο {λα 
Ασμ]]]ε ῬτοροετΙγ αἀάγεβδερ «πρίίεν ὮΥ 
ἴπερο αΡΡρε]]α{ΙοΏΒ, α5 {Πε Ῥτοδιάϊηπσ ἀεΙίγ 
οἱ 5 οοιπίτΥγ. ΤΠε νογάβ τηλόθι ναίων 
419 επιρ]ογεά ἵπ τείετεπορ {ο ἴἶιε τε]αίῖνο 
ἰθπσί]οπ οἱ Ώοάοπα απά Ττογ. 

206. ὑποφῆται. 1 Όχπ]ς Οχ5 νιογᾶ οἵπ- 
σα]αχ απά γεπιαχ]καβ]θ.  οαπποῦ ἐ]π]ς ἐ]ναί 
16 να Ῥαΐ ΑΙΠΙΡΙΥ {ου προφῆται, Ῥι6 απα 
Ῥετγεπαάεά ναί Όμς {ετπι Ιπο]αάεβ 8οπ1θ 
ρατοι]αχ 6ΕΠ5Ε, απά ΘΠΟΥ/5 5οππς οπδίοπα 
Ραΐ Ηίί]ο Ἰκποννη. ΤΠ {Πο Φοπομα οἳ Ριάγ- 
της {πετε 15 ἐ]ς τεπιαν]ς: Τε οαζειί ἐ]ιοδα 
Ίο]ιο θεγ τες ἴπι ἴ]ιό ἰεπιρίες, απ ο επρἰαϊπεςα 
ἐᾖο ογασἰε γεπαεγεα ή ἴ]ο γε, Ὑποφῆ- 
ται, ΟΥ πάεγ-ργορ]ιεί. 1Τὲ 15 οστίαϊπ {λα 
{εχθ Ί6Υθ ΙΠ {ο ϐεπρ]οβ φεγο(ίογς, φιῦ- 
αἰίεγη πιζηϊδίογ», νο, {01 {με βαἷκα οἱ ραῖπ, 
ππάοτγίοο]ς {ο εχρ]αῖηῃ {πο ογαςἱ65, νε 
ομβοαχθ. Τμ]5 οπδίοπι Β6ΕΠΙΘ ΥΕΣΥ υνε]!] εδ- 
{αρ]ηβηεᾶ 1π ια Το οἱ Επαπίρίάεβς νΊπεγθ 
Ενα! γουπς ολ]]ά,---αἴνες Ἠανίης ραϊά μα 
πο Ῥχϊοβίοβς ἶ5 Εραίεά οἩ ἴμα ροᾶ, απά 
ΥΕΠ4ΕΥΒ {1ο οΥ46]68 ἸνΠῖοἩ ΑΡροϊιο ἀῑοίαίοῬ 
1ο Ἰ6υγ,---44άχοβδες Ἠϊπιβε]Ε {ο {]ιο5ς Ἱν]ο 
5ογνο ἴπ {λθ {επηρ]ε, απ Ῥ]ά5 ἔ]χεπι σο απᾶ 
ν/αδΗ 1π {ο (αβία]αη {ουιπίαίη, {ο 60Π1Θ 
αραῖη Ιπίο {νε {θπιρ]ε, απᾶ οχρ]αῖη {1θ 
οΥασ]ε5 {ο {]οβο Ὕν]ο 5Που]ά ἀετπαπά {ιο 
εχρ]οπίΊοηπ οἳ ἴλετ. ἩἨοπιος {λογοίογθ 
ΏΊΘΔΗΡ {ο 5Ίονν, ἐμαῦ ἴ]ιε ΘΒ6]]1 Ίνογο, ἵπ {θ 
ΤΕΠΙΡΙ οἳ Ώοάσπα, ἴεδο βαρα]έεγη πηη]β- 
{6Υ5 νο Ἱπίενρτείσά {λε ογαςσ]ε5. Βιέ 115, 
Λ{{οτ α)], ἆοθΒ ποί αΡΡΕΑΣ {ο αρτοο νηέ]ι ιο 
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πτ 9 3 

Η μὲν δή ποτ ἐμὸν ἔπος ἔκλυες εὐξαμένοιο. δν, 

Τίμησας μὲν ἐμὲ, μέγα ὃ ἴψαο λαὸν ᾽Αχαιῶν'. ἵ { 
μμ" 

. . - 9) 3 / ] 

Ηὸ᾽ ἔτι καὶ νῦν µοι τόὸ ἐπικρήηνον ἐέλδωρ. 
ασ ζς ν αά ν ιο ΕΕ με ή 

Αὐτὸς μὲν γὰρ ἐγὼ µενέω νηῶν ἐν ἀγῶνι, 
2 .) 

Αλλ᾽ ἔταρον πέµπω, πολέσι μετὰ Μυρμιδόνεσσι, 240 
/ - - -- 

Μάρνασθαι' τῷ κῦδος ἅμα πρόες, εὐρυόπα Ζεὔ, 
, - ο 

Θάρσυνον δέ οἱ ἦτορ ἐνὶ φρεσὶν, ὄφρα καὶ Έκτωρ 
”/ νο λ 5 νλδωνις / Εἴσεται, ἤ ῥα καὶ οἷος ἐπίστηται πολεμίζειν 

ε - 

Ημέτερος θεράπων, ἤ οἱ τότε χεῖρες ἄαπτοι 
ε] - 

Μαίνονθ’, ὁππότ᾽ ἐγώ περ ἴω μετὰ μῶλον ρηος. 2450 
Αἱ Ν ϐ) ρε ών - / .) / δί 
υταρ επει κ απο ναυφι μαχην ενοπτΏην τε οιηται. 

η) θὴ 3! Ν -- 6/ 
Ασκηθής µοι ἔπειτα θοὰς ἐπὶ νῆας ἴκοιτου 

- η) Τεύχεσί τε ξὺν πᾶσι καὶ ἀγχεμάχοις ἑτάροισιν. 
ὋὪς ἔφατ᾽ εὐχόμενος' τοῦ ὃ ἔκλυε µητίετα Ζεύς' 
- 

Τῳδ' ἕτερον μὲν ἔδωκε πατὴρ, ἕτερον ὃ ἀνένευσε. 250 

Νηῶν μέν οἱ ἀπώσασθαι πόλεμόν τε µάχην τε 
Δῶκε, σόον ὃ ἀνένευσε µάχης ἐξ ἀπονέεσθαι. 
5 Δ 9 ’ 9 ελ / λ. ο. Ητοι ὃ μὲν, σπείσας τε καὶ εὐξάμενος Δι πατρὶ, 
Ἀ - - 

ΑΨ κλισίην εἰσῆλθε, δέπας ὃ ἀπέθηκ ἐνὶ χηλῳ: 

Στῆ δὲ πάροιθ’ ἐλθὼν κλισίης, ἔτι ὃ ἤθελε θυμῷ 2565 

Εϊσιδέειν Τρώων καὶ ᾿Αχαιῶν φύλοπιν αἰνήν. 
Οἳ δ) ἅμάα Πατρόκλῳ µεγαλήτορι θωρηχθέντες 

” ”/ 1 9 / / μή Έστιχον, ὄφρ᾽ ἐν Τρωσὶ μέγα φρονέοντες ὄρουσαν. 
Αὐτίκα δὲ σφήκεσσιν ἐοικότες ἐξεχέοντο 

Ν -Ὁ 

Εἰνοδίοις, οὓς παῖδες ἐριὸδμαίνωσιν ἔθοντες, 2600 
Αἱ ν / ὁὃ -» » ϱ 3 

τει κερτοµεογντες οοῳ επι οικι εχοντας» 

Ῥγοφβεπέ Ρα5Ρασο ; {ΟΥ Ῥεεῖάες {]ιαί {πε οἩδ- 
ἔοπια Ί'ας5 ποῖ εδίαρ]5]θά ἵπ Ἠοπιετ”5 πιο, 
Άπά ἰΠαί ἴλετε ἶ5 πο Γοοΐείερ οἳ 16 {οαπάεά 
Ίπ ἐλαῦ θατ]γ ασο, ἴπε5ε Φε]] ατα ποῦ Ἠετο 
πηϊπΙςέεγ5 εαρογάϊπαίε {9 ο{ετς, Ὀα{ Ρ]αϊπΙγ 
λα ολ]ῖοξ Ῥγϊοδί5. Τε εχρ]ἱοαθῖοη οἳ {Πῖ5 
ποτά, ἐλετείογθ, πιαδί Ῥο εἰδενμετε 5οασΗέ: 
απᾶ Τ βεἰα]] οβόσ πιΥ σοπ]εσίατε, νΥμῖο Τ 
Ετουπᾶ προπ {πο Ἠπίατο οἱ πε οσασ]ε ος 
ῬΏοάοπα, νΥμῖο]ι γαΒ ΥετΥγ ἀϊπετεπί {γοπι α1] 
{μ6 οἴ]ετ οχγαοῖθθ. Ίπ αἰΙ οίπες ἔεπιρ]ες 
ἔπα Ρτῖεδί5 ἀε]ϊνετεά {πε οπασ]ες ίσο] 
{Π6γ τεσεῖνεά ἔτοπι {εῖν ποᾷβ, Ιπιπιθαῖ- 
αἲε]γ ; Ῥαΐ ἵπ πε έεππρ]ε οῇ Ώοάοπα; «αρί- 
{εχ ἀῑά πο π{ζίεν ]5 ογασ]ες {ο Ἠ15 Ρτῖεδί5: 
Ἡο τεπἀάετθά ἴπεπι {ο ἴπο ο8Κ5, απἀ {ια 
ψιοπάθγ{α] οα]5 τεπᾶεγεά {επι {ο {πε 
ΡΣϊεβί5, πιο ἀθο]αγεά ἴἼχεπι {ο ἴ]ιοβ Ίο 
σοηβα]ζεά ἔπετι. 9ο ἴπεςο Ρτῖεςδί5 Ψετε πού 
Ῥτοροτ]γ προφῆται, Ῥγορ]ιαί; 8ίπορ {Πεγ 
ἀἷά ποῦ τοσθίγε {εδ αΠ5νετς ἔτοπι {πα 
πποπ{] οἳ ἐλπαῖν σοά ἹπππεάΙαίθ]γ: {ευ Ψετο 
Ῥυέ ὑποφῆται, ππάεγ-ργορλείς, Ώεσααδε {18Υ 
χοοθἰγεά ἴπεπι {τοπ {πο ος. Τ]ῆε οαΚ5, 

Ῥτορετ]γ 5ρολ]ΐπᾳ, Ίγετα ἴπε Ῥτορᾗείς, {1θ 
Ἠταί Ιπνετργείετς οἳ Παρίθεγ5 οτασίεδ: απά 
ἴπε Βε]]ϊ ννετε ὑποφῆται, απάεγ-ρτορλαίς, 
Ῥεσαιβο {ευ Ῥγοποιπεθά πν]λαῦ {πο οαΚ8 
ςαΐ4. πας Ἠοπεσ, ἵπ οπΠπθ6 βἰηρίο Νοτά, 
Ἰπο]αᾶες α νετγ ουτῖοας Ῥίεσοε οἱ απϊαυΙ(γ. 
ῬοΡΕ: ἔτοπι Ώασ]ετ. 

249. ὣς ἔφατ᾽ εὐχόμενος Ὑϊπς. ΈῃΠ. 
ΧΙ. 794. ιαιέ, εἰ νο Ῥ]ωνις 5ιοσεᾶεγό 
Φατίεπι {επίε ἀεαιέ; τοἴπογε ρατίεπι ἀἱδρε- 
εἱέ ἐπ αιγας. ΙΙ6ΥπΕΤΕί μά ειδα ἑαγύαίαπι 
πιογίο (απιϊζαπι ἁππιῖέ ογαπ{ὸ; γειισεπι ιΐ 
Ραΐγία αἶία οἰάεγαί, Ίοπ ἀεαῖί, ἵπφιε ΤΝ οίοε 
τοσεπι Ὄεγίεγο Ῥγουε]ίῶ. 

960. ἐριδμαίνωσιν ἔθοντες. «4τε αοοιδ- 
{οππεα {ο ῥγουο]ο. θε οἩ ΤΙ. Τ. 606. 

26]. ὁδῷ ἔπι οἰκί ἔχοντας. (Οοπιρατο 
ΤΙ. Μ. 168. ΈἜΠε νετΏ κερτομεῖν 15 Βσι- 
γα{νε]γ, απᾶ 5οπιεγ/μαί ]οοδεΙγ, εππρ]ογεά, 
ντ γείεταοποε {ο έἶεςε Ιηδθοί5; απά Ιπάεεά 
ιο πε ἵ5 5ο Ῥα]ραῦΙγ {αιίο]οσῖοα], ἴλαί 
έπογεθ οαπ Ῥε Πέ]ε ἀοαρέ οἳ 155 βρατῖοιβ- 
Ἠ68Β. 16 8ε6Π15 {ο Ἠανε οτἰσιπκθεά ἴπ απ 
Ἀἰζεπιρέ {ο εκρ]αῖπ ἴ1ε γετδε Ῥτεσεᾶϊῖηρ. 
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Νηπίαχοι' ξυνὸν δὲ κακὸν πολέεσσι τιθεῖσι' 
/ 

Τοὺς ὃ εἴπερ παρὰ τίς τε κιὼν ἄνθρωπος ὁδίτης 
Κ . ῥ 2 ο ὃ ”λ σ- 9’ 
ινήσῃ ἀέκων, οἳ ὃ ἄλκιμον ἧτορ ἔχοντες 

- ” απ 

Πρόσσω πας πέτεται, καὶ ἀμύνει οἷσι τέκεσσι’ 2605 

Τῶν τότε Μυρμιδόνες κραδίην καὶ θυμὸν ἔχοντες 
ϱ) - Ἡ) / 9 » 5 .] ΄ 

Ἐκ νηῶν ἐχέοντο' [οὴ ὃ ἄσβεστος ὀρώρει. 
Πάτροκλος ὃ ἑτάροισιν ἐκέκλετο, μακρὸν ἀὖσας" 

Μνυρμιδόνες, ἔταροι Πηληϊάδεω ᾿ΑχιλΏος, 

᾿Ανέρες ἐστὲ, φίλοι, µνήσασθε δὲ θούριδος ἀλκῆς, 270 

Ὡς ἂν Πηλείδην τιµήσομεν, ὃς μέγ᾽ ἄριστος 

᾿᾽Αργείων παρὰ νηνυσὶ, καὶ ἀγχέμαχοι θεράποντες' 

Γνῶ δὲ καὶ ᾿Ατρείδης, εὐρυκρείων ᾿Αγαμέμνων, 
Ν - / 

"Ἡν ἄτην, ὅτ᾽ ἄριστον ᾿Αχαιῶν οὐδὲν ἔτισεν. 
] ε) Ν 3 , ο. θ κ Ἑ δ 
Ὡς εἰπὼν ὤτρυνε µένος καὶ ὄυμον εκάστου. 2756 

Ἐνν δὲ πέσον Τρώεσσιν ἀολλέες' ἀμφὶ δὲ νῇες 

Σμερδαλέον κονάβησαν, ἀὐσάντων ὑπ ᾿Αχαιῶν. 

Τρῶες ὃ’, ὡς εἴδοντο Μενοιτίου ἄλκιμον υἱὸν, 
ή Αὐτὸν καὶ θεράποντα, σὺν ἔντεσι µαρμαίροντας, 

Παᾶσιν ὀρίνθη θυμὸς, ἐκίνηθεν δὲ φάλαγγες 280 

᾿Ελπόμενοι παρὰ ναῦφι ποδώκεα Πηλείωνα 
Μηνιθμὸν μὲν ἀποῤρίψαι, φιλότητα ὃ ἑλέσθαι. 
Πάπτηνε δὲ ἕκαστος, ὅπη φύγοι αἰπὺν ὄλεθρον. 

Πάτροκλος δὲ πρῶτος ἀκόντισε δουρὶ φαεινῷ 
᾿Αντικρὺ κατὰ µέσσον, ὅθι πλεῖστοι κλονέοντο, 2858 

Νηϊ παρὰ πρύμνη µεγαθύμου Πρωτεσιλάου" 
Καὶ βάλε Πυραίχµην, ὃς Παίονας ἱπποκορυστὰς 

ὌἨγαγεν ἐξ ᾽Αμυδῶνος, ἀπ᾿ ᾿Αξιοῦ εὐρὺ ῥέοντος" 

Τὸν [βάλε δεξιὸν ὤμον, ὃ δ᾽ ὕπτιος ἐν κονίῃσι 
Κάππεσεν οἰμώξας, ἔταροι δέ µιν ἀμφὶ φόβηθεν 290 

969. τιθεῖσι. Ῥεῖ]. οἳ σφῆκες. Τ19 βεπΠ5θ 
15, ἐ]ναί {ΠεΥ ἆο πού ορπῇπο {Παίγ αΏρ6χ 6ο {Πο 
Ῥογβ, Ῥαέ νεπύ 165 ῬγοπαϊβοποιδΙγ αροπ {ποβο 
ν/Ἠο ραβ5 πθασ {πεπι. ΤΠ {πα πεχί Ἰἶπε, δὲ 
16 {ου γάρ. Τ16 βἰπαῖ]ο 16 οοπβπεᾶ {ο {λα 
οχαξρογαίθᾶ τασο οἱ {1ο ν/αδρ ; 5ο {Παῦ λε 
οἴμες ρατοι]ατ5 οἵ ἴπο ἀεβοπῖρίοι ατα 
πηετε]γ οτπαπηεπία]. 

965. πρόσσω πᾶς πέτεται. 96θ ΟΠ Ἡ]. 
Β. 776. 

912. καὶ ἀγχέμαχοι θεράποντες. 1π 
νιπαί ΠΙΩΏΠΕΥ ἔ]εδε νγογάβ αγθ {ο Ὦο ο0ή- 
πεοίεά ση {πο Ῥτεσθάϊπς, 16 νιοπ]ά Ῥο 
ἀϊββοι]έ {ο ἀείετπαίπο, Ἐτπεδίϊ νιου]ά 1ε- 
1οοί ἴ]ο γεχςο α]οσείπετ; Ῥι{ ὮΥ {115 πιθαΠΒ 
ἴλο 8επ5ε οἳ {ο Ῥγεσθεάϊπρ πο νιοπ]ά Ῥα 
Ἀρταρύ απᾶά Ἰποοπιρ]είο. Το βεηίεπσθ 
νιοπ]ά Ῥχγοσεθά τερι]αχ]γ ὮΥ τοεαᾶῖπσ ἀγ- 
χεµάχων θεραπόντων, Ῥπί Έπετο 6ΕΕΠΙ6 ἴο 

Ῥθ βοπηθ Ἰαοπέ οοσγαρέίοη, ψ]ήσ] οπηποξ 
5ο..θαβ8ῖ1Υ Ὦο τοπιογοας. 

274. ἣν ἄτην. Ῥεε ΟἨ ΤΠ. Α. 419. 
279. θεράποντα. «άιίοπιείοπι: 8αρτα Υ. 

219. 
250. πᾶσιν ὀρίνθη θυµός. Ῥεε οπ ΠΠ. Ε.28. 
28]. ἐλπόμενοι. 366 ος Τ. Ο. 110. Τὲ 

ΤΙ8Υ Ῥε οΏβδεχνεὰ Όναί {μα ρατβεῖρ]ο 15 α5εά 
1η {1 πηαβοι]ῖπο ν( τείετεποε {ο φάλαγ- 
γες ἵπ {μα {επιπίπο ; Ώεσααδε α Ῥοάγ οἳς 
ΏΙΘΠ 6 Ἰπίοπάεά. Απ αἀ]εσίῖνο, Ῥγοπουης 
ος Ῥατοῖρ]ε 15 {γοαπεπί]γ γείεγνεά {ο 198 
βαρθίαπίνε οπΙγ ἵπ 8εΠ58, απᾶ ριί ἵῃπ α 
ἀϊβεγεπίέ ρεπάοτ οὗ ΠιπΙΡ6Γ. Απ Ιηβίαποθ 
οἳ {με Ἰαζίεν οσσατς ΙΠπ/Τα ν. 25608. 6ο οἩ 
1]. Ε. 140: απά Μαΐε. αν, αν. 6 454. 

287. Παίονας. Ἀαοπία νναβ ἃ οοπΠΥ 
ἵπ {χα πογίἩ οἱ Τητασε, βΙέααίο ο ἐπο ΟΥ- 
Ῥε]αβ, Ῥείσγεσπ {1ο ΡίΓΥΠΙΟΠ απᾶ {πο Αχίιβ. 
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Παίονες ἐν γὰρ Πάτροκλος φόβον ἦκεν ἅπασιν, 

Ηγεμόνα κτείνας, ὃς ἀριστεύεσκε µάχεσθαι: 
Ἐκ νηῶν ὃ ἔλασε, κατὰ ὃ ἔσβεσεν αἰθόμενον πῦρ. 
Ἡμιδαὴς ὃ ἄρα νηῦς λίπετ᾽ αὐτύθι, τοὶ δὲ φό[βηθεν 

Τρῶες θεσπεσίῳ ὁμάξῳ, Δαναοὶ ὃ ἐπέχυντο ρ ῳ 0µμαοῳ, 2056 

Νῆας ἀνὰ γλαφυράς' ὅμαδος ὃ ἀλίαστος ἐτύχθη. ζει {« {-- 

Ὡς ὃ ὅτ᾽ ἀφ᾽ ὑψηλῆς κορυφῆς ὄρεος µεγάλοιο 
ν΄ 

Κινήσηῃ πυκινὴν νεφέλην στεροπηγερέτα Ζεὺς, 
- ” "Ἔκ τ᾽ ἔφανεν πᾶσαι σκοπιαὶ, καὶ πρώονες ἄκροι, 

μι 9 α 

Καὶ νάπαι, οὐρανόθεν ὃ) ἄρ᾽ ὑπεῤῥά ἄσπετος αἰθήρ' 39090 
ὋὪ Δ Δ - 9 ϱ) ΄ δήϊ - 

ς αναοι., νηων µεν απωσαµενοι πιον πυρ. 

Τυτθὸν ἀνέπνευσαν' πολέμου ὃ οὐ γίγνετ᾽ ἐρωή" 
Οὐ γάρ πώ τι Τρῶες ἀρηϊφίλων ὑπ ᾿Αχαιῶν 

΄ ’ ’ το 9 - 
Προτροπάδην φο[βέοντο µελαινάων ἀπὸ νηῶν, 
5 3 ὃν Ἡ ο , - κ εν ορ 
Αλλ᾽ ἔτ᾽ ἄρ ἀνθίσταντο. νεῶν ὃ ὑπόεικον ανάγκῃ. 

Ἔνθα ὃ ἀνὴρ ἕλεν ἄνδρα, κεδασθείσης ὑσμίνης, «-«--- 
ε η Ξ - ν μα ” τες 
Ηγεμόνων᾽ πρωτος δὲ Μενοιτίου ἄλκιμος υἱὸς 
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Αὐτίκ) ἄρα στρεφθέντος ᾿Αρηϊλύκου βάλε μηρὸν 

997. ὡς δ' ὅτ᾽ ἀφ᾽ ὑψηλῆς κ.τ.λ. ΑΙ 
ΏΊε οοπηπιεπ{α{ογ5 Ξ1ΡΡΟΡΕ, {λαί «Γαρίίεν ἴ5 
Ἠεγε ἀεξοτ]ρεά ο]εατῖης {πε αἲτ να ο Ώα5] 
οἳ Ησπιῖηπσ, απά βρτεαᾶῖησ α σ]εαπι ΟΓ 
Ἠσ]μί ουεσ α Πϊσ]ι πιοππίαῖη πνΠΙοα α Ὠ]ασκ 
οἸοαά Πε]ά Ῥατιεά ἵπ ἆατκπες. ΤΗΠϊ5 εκ- 
Ῥ]απαίἶοπ 15 5ο]εἰγ {οαπᾶεά οἩ {πε εχρτεξ- 
ΒΙΟΠ στεροπηγερέτα Ζεὺς, Γα]φεγαίοτ οΓαρίετ, 
πνἨῖσ] ερ]ίπεί ἵ5 οὔεπ αρρ]εά νΊετο πο 
5116Ἠ αοίῖοη 15 5αρροδεά. Τε πιοδέ οῦνίοις 
εἰσπ]ῃσαί]οη οἳ ἴε νγογάς 1π {Πῖ5 Ῥαξδασε, 
Ρῖνε5δ α πιογε παίπτα] απᾶ αστεεαβ]ε Ίπιαρε, 
απά αἀπα]ίς οἱ α Ἰηδίετ αρρ]ϊσαοηῃ. ΤΗο 
εἴπχῖ]ᾳ 5εεπ]ς {ο Ῥο οἱ ααρίζεν ἀῑερετεῖης α 
Ῥ]ασ]ς ε]οιπᾶ νΠπΙοεἩ Ἠαά οονετεά α Πρ] 
πιουπίαϊῃ, Υ/ΠΘΓΕΡΥ α Ῥεαα{α] Ῥτοδρεςί,. 
νγμ]οὮ σας ΠΙά ἵπ ἆατκηες», 5αἀἀεπ]γ αρ- 
Ῥεατ». ΤΗϊ5 ἶ5 αρρΗσαΏ]ε {ο {Πε Ῥτεδεπό 
βίαΐε οἱ έπε ἄτεε]κς, αἴεετ Ῥαΐτοσ]ας Ἠαά 
οχἰπσα]ςῃεά {πο Ἠαππες, πΝΠϊεμ Ῥεσαπ {ο 
εργεαά οἰοιᾶς οἳ 5πιοΚκε οΥεγ {ιο Πεεί. Τὲ 
ἵδ Ἠοπηπετ ἀεδῖση ἵπ 5 ΟΟΠΙΡΑΤΙΡΟΠΒ, {ο 
ΑΡΡΙΥ {επι {ο {πε πιοςδέ ορτῖοι5 απά 5εΠ- 
βἵΡ]ε Ίπιασε οἱ {πε {Πῖπςσ {ο Ῥε Π]ηδίταίεά ; 
νγμ]ο] Ἠ]5 οοπιππεπί{αίσοτς {οο {τεαπεπ{]γ επ- 
ἀεανοατ {ο Πϊάε Ὦγ πιοτα] απᾶ αἰ]εσοτῖσα] 
τεβπεπηεπίς; απᾶ {Πας Ἱπ]ατε {Πε Ῥοεί ππογε 
ὮΥ αάτιραῖπςσ {ο Ἠϊτα πγ]αέξ ἆοες ποί Ῥε]οπσ 
{ο Ἠϊπα, {Παπ ὮΥ τείηξῖπσ Ἠϊπα ναί 15 τεα]1γ 
Ἠϊ5 ονη. 1 15 τηπο]ι {λε 6απ1ο Ίππασθ πνῖέα 
ἴλαί οἳ Μήίον, ἵπ Ῥ. 1, Π. 499, ἰποιση αρ- 
ΡΙῖεά 1π α Υετγ ἀῑζεγεπί νναγ. «9 1ο]επ 
Ίγοπι πιοιπίαϊῖπ {οᾖς ἴῑιο πε οἶοιᾶς «4δοεπᾶ- 
πα, το]ῖ]ε ἴ]ιε πογίι αοϊπά 5[εερς, ο ετεργέαά 
Ηεπτεπ”ς ο]ισε/ιῖ Γασο; {λε οιο”γίπφ εἰεπιεπέ 

Αοοπ]ς ο)ε’ ἔλιε ἄατκεπεῖ Ἰαπάβσοαρε Εποι» οΥ 
5λοιεγ:. [ οἶαποε ἴ]ιε γαάϊαπέ 5 τοι ΓαΤε- 
τρε[] ιοί Πητίεπά Πῖς ετεπῖπφ θεαπι, ἴ]ιο Πε]ᾶς 
γετῖνε, Τε ὀίγᾶς {λεῖγ ποῖεξ γεπειο, {ιο ὑζεαίῖπα 
Ἰεγᾶς εί {λεῖγ Ίοη, ἐλιαί Π]1 απ ταζζεη 
ΦΙπᾷς. ἘοΡΕ. ΤΗΙ5 ἹπίετρτείαΏοῃ, Πούγενετ, 
15 πο απ]ίο οοτγεσί, 5 {ο {πο Ἰαξίετ ρατί 
οἱ ἴἶπε εἰπῃ]ε. ΤΠε εοπιρατίδοη οοπεῖςίς 1πΠ 
πο [1 οἳ 5αξείγ απᾶ ἀεβνεταπος, νΥμῖσ]α 
Ῥατεί προπ {Πε ἄτεεξς {τοπι {Πε τερα]5ε οΕ 
ἔπε Ττο]απς, πνη]οἩ 15 Ικεπεᾶ {ο {πε σέ 
Ὑ/Η]ο]ι Ὀτεα]ς5 {Πτοασ]ι έε ἀιερετείης εἰοπάβ. 
Τε 15 οΏξεγναβΡ]ε αἱξο, ἐπαί με ερ]μεί στε- 
ροπηγερέτης, ἴποασ] 16 οεπίαΙπ]γ ἆοεςδ τοῦ 
Ἠετε αἴεοί {πε εἰππῖ]ε, οοσατ5 πονπετε εἷεε 
π ἨΗοπιογ.---ΟΕ τε γετὺ ὑπεῤῥάγη, ἵπ γ. 
900, 5εο οἩ ΤΙ]. Θ. 654. 

909. ἐρωή. Έτορετ]γ, ὑπρείις; α5 ἵπ ΤΠ]. 
Τ. 62. Ἐ. 488. ΤΠ 5 Ῥάδδασε Ιέ ηρ]ες 
οεεεαέΐίοπ; ἵπ ΥΠΙΕἩ 5εη5ε Ιὲ αἶδο οοσασ5 ἵπ 
Έπεοςστ. Τάγ]. ΧΧΗΠ. 192. Ἔπε Ἐίγτη. Μ. 
εκρ]αϊης ἶέ ὮΥ κατάπαυσις. Ῥεε οἨ ΠΠ. Β. 
179. απᾶ βε]πεῖά. Τ,εχ. Τη. ν. 

904. προτροπάδην φοβέοντο. Τεγοὶς τεγ- 
εἷε; 1.6. έ[ιδε Γσίεαπί. ΤΗϊ5 αἀνετο 15 
πςια]]γ ]οϊπεά πνἩ φεύγειν, ος 8οπιε Ἰῆ]κε 
γετΏ, απά ἀεποίες α ἀἰξογάετίη απᾶ ταρίᾶ 
Πιφμ. Ῥεπο]. ἐπειγμένως καὶ ὁλοσχερῶς 
ἐκστρέψαντες τὰ νῶτα. ἜΤπα5δ Χεπορῃ. 
Μεπι. Ι. 5. 19. φεύγειν προτροπάδην. 
Ῥο]γΏ. ΤΙ. 69. 10. τὸ -μὲν ἄλλο πλῆθος 
ἔφευγε προτροπάδην φογευόμενον. ΕΒϊπᾶ. 
Ῥγιῃ. ΤΥ. 167. προτροπάδην ἵκετο σπεύ- 
ἕων. Ἐ]αί. Αρε». 18. ὥσασθαι προτροπά- 
δην τοὺς Θηβαίους. 

ᾖά 

ὤ-, αέε- 

Ας 
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9]7. Νεστορίδαι. 
βο]αίε. 
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Ἔγχει ὀξυόεντι, διαπρὸ δὲ χαλκὸν ἔλασσε' 
“Ῥῆξεν δ᾽ ὀστέον ἔγχος' ὃ δὲ πρηνὴς ἐπὶ γαίῃ 

Κάππεσ” ἀτὰρ Μενέλαος ἀρήϊος οὗτα Θόαντα 

Στέρνον γυμνωθέντα παρ’ ἀσπίδα, λῦσε δὲ γυῖα. 
Φυλείδης ὃ ”Αμϕικλον ἐφορμηθέντα δοκεύσας, 

Ἔφθη ὀρεξάμενος πρυμνὸν σκέλος, ἔνθα πάχιστος 

Μυιὼν ἀνθρώπου πέλεται' περὶ ὃ ἔγχεος αἰχμῇ 
Νεῦρα διεσχίσθη’ τὸν δὲ σκότος ὅσσε κάλυψε. 

9510 

315 

Νεστορίδαι δ᾽, ὃ μὲν οὕτασ) ᾽Ατύμνιον ὀξέὶ δουρὶ 
᾽Αντίλοχος, λαπάρης δὲ διἠλασε χάλκεον ἔγχος' 

Ἠριπε δὲ προπάροιθε' Μάρις ὃ αὐτοσχεδὰ δουρὶ 
᾿᾽Αντιλόχῳ ἐπόρουσε, κασιγνήτοιο χολωθεὶς, 390 

Στὰς πρόσθε νέκυος' τοῦ ὃ ἀντίθεος Θρασυμήδης 
Ἔφθη ὀρεξάμενος, πρὶν οὐτάσαι, οὐδ ἀφάμαρτεν, 
"ΏὭμον ἄφαρ' πρυμνὸν δὲ [/ραχίονα δουρὸς ἀκωκὴ 
Δρύψ᾽ ἀπὸ μυιώνων, ἀπὸ ὃ) ὀστέον ἄχρις ἄραξε' 
Δούπησε δὲ πεσὼν, κατὰ δὲ σκότος ὅσσε κάλυψεν. 
ὋὪς τὼ μὲν δοιοῖσι κασιγνήτοισι δαµέντε 

Ῥήτην εἰς Ἔρεβος, Σαρπηδόνος ἐσθλοὶ ἑταῖροι, 

Ὑἷες ἀκοντισταὶ ᾽Αμισωδάρου, ὅς ῥα Χίμαιραν . 

Θρέψεν ἀμαιμακέτην, πολέσι κακὸν ἀνθρώποισιν. 
Αἴας δὲ Κλεόβουλον ᾿Οϊλιάδης ἐπορούσας 

Ζωὸν ἕλε, (λαφθέντα κατὰ κλόνον’ ἀλλά οἱ αὖθι 

Λῦσε μένος, πλήξας ξίφει αὐχένα κωπήεντι’ 

Παν δ' ὑπεθερμάνθη ξίφος αἵματι' τὸν δὲ κατ ὅσσε ο 

Έλλαβε πορφύρεος Θάνατος καὶ Μοῖρα κραταιή. - 7 Άερ---- 

Πηνέλεως δὲ Λύκων τε συνέδραμον' ἔγχεσι μὲν γὰρ 
ὌἨμβροτον ἀλλήλων, µέλεον ὃ ἠκόντισαν ἄμφω. 
Τὼ ὃ) αὖτις ξιφέεσσι συνέδραμον’ ἔνθα Λύκων μὲν 
Ἱπποκόμου κόρυθος φάλον ἤλασεν, ἀμφὶ δὲ καυλὸν 

α---- 

ού κά.ς.«- 

2 Ζράζ ή κ 5 

326 

» σ 
ές ο { ὀδ 

390 

995 

ΠΊΘΥ ΠΙΑΥΙΚΒ ἐπ πιο υνΠογεῖπ ϱ]ιο Ηνεᾶ, απᾶ 
ἔιο Ῥτίπορ πμ νοπα β]ο νεα, ΤΠΘΥ 

ἘἩο ποπιϊπαίϊνο αὐ- 
Φεε Μαϊ. αν. ἄγ. 5 268. ο. 

ή ΄ 
{., 26902 6 

924. ἄχρις. Ῥεε οἨ ΤΙ. Δ. 522. 
926. κασιγνήτοισι δαµέντε. Πε ΠΠΟΥΘ 

χερι]ατ οοηβίγιεξῖοπ πνου]ᾶ Ῥε {πε σεπ] νο 
νηίέ]ι ὑπό. Ίπ Ἠοπιθ, ΠοΨΘΥΟΥ, ὑπὸ {168- 
αποεπ/{]γ ςίαπάς ἵπ {5 5επ5ο νὰ {πο ἆα- 
νο; α5 Ἱπα νυν. 984. 420. Ἴ08δ. ΎΝονν 
ὑπὸ νηθι πε ἀαζῖνα βἱρηίβεβ ρτοροτ]γ πάεη; 
60 ἴ]λαί ἴπ {ηοςο Ιπβίηησες 16 {πτίπες εκ- 
ῬγεβδεΒ α 5 ογαΙπαίο τε]αίίοπ 1 γΥΠῖο]ι οπς 
Ῥεσβοῃ θίαπάς υν]έ]ι τεραγἆ {ο αποίµετ. ὤ6θ 
Μαιί. ασ. ατ. 5 9909. β. 00. 

928. «πικοάαγις Ὕναςδ Ἰϊπρ οἳ Οπτία: 
Ῥε]]ετορποτ ππαχγ]οά Ἠὶ5 ἀπαρλίετ. Τ]ο 
αποϊοηίθ ριθβδεά {Τοπ θΠΙ8 Ῥαββαρο {πα 
6θ ΟΠΙπιεργα ννθΒ ποί Αα Ποίῖοη, 9ΊπορῬ ἨἩο- 

ἐποιρΗέ 16 ννας 6οπης Ῥεαδέ οἱ λαέ ρτῖπος᾽Β 
Ἠοτάς, νο, Ῥείπρ στονη ΕΗΤΊοι8 απά πιαᾶ, 
Ἰαά ἆοπε α σγοαῦ ἆθα] οἱ παβο]]εί, ]ζο {]ιθ 
Οα]γάοπίαπ Ῥοαν. Ῥορε: ἔγοπι Επδία(Πίας. 
Φεο Αγρο]]οά. ΒΙΡ]. ΤΙ. 8. Ἱ. 

929. ἀμαιμακέτην. 6ο οπ ΤΠ]. Ζ. 179. 
955 ὑπεθερμάνθη ξίφος αἵματι. Ὑ]να. 

δη. ΙΧ. 418. Πέ Ἰακία Ίαφο ϱ6ν ἔοπριις 
μέν ηπμε Α9ἱγἱάσΊ8, ἐγα]εσίοφιιο λιαφῖΐ ἱεροίασία 
σεγεῦγο. Ὁοπιρατο ν. 70]. 

954, πορφύρεος Θάνατος. 66 οἨ ΤΠ. 
Ἐ, 89. 

306. µέλεον. Ἠ]ιοιέ ε[εοί. 
ταίως. 3ε6 οἩ Ἡ., Κ. 480. 

Η 

Θε]ο], µα- 
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Φάσγανον ἐῤῥαίσθη' ὃ ὃ ὑπ οὕατος αὐχένα θεῖνε , 

Πηνέλεως, πᾶν ὃ εἴσω ἔδυ ξίφος, ἔσχεθε ὃ οἷον 
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ζεέέ ΄ 
3940 

Δέρμα" παρηέρθη δὲ κάρη, ὑπέλυντο δὲ γυῖα. 

Μηριόνης ὃ ᾽Ακάμαντα, κιχεὶς ποσὶ καρπαλίµοισι, 

Νύξ᾽ ἵππων ἐπιβησόμενον κατὰ δεξιὸν ὤμον. 
ἜἨριπε ὃ ἐξ ὀχέων, κατὰ ὃ ὀφθαλμῶν κέχυτ᾽ ἀχλύς. 

Ἰδομενεὺς ὃ ᾿Ερύμαντα κατὰ στόµα νηλέὶ χαλκῷ 

Νύξε' τὸ ὃ) ἀντικρὺ δόρυ χάλκεον ἐξεπέρησε 
Νέρθεν ὑπ) ἐγκεφάλοιο, κέασσε ὃ ἄρ᾽ ὀστέα λευκά" 
ἛἜκ δὲ τίναχθεν ὀδόντες, ἐνέπλησθεν δέ οἱ ἄμφω 

Αἵματος ὀφθαλμοί: τὸ ὃ) ἀνὰ στόµα καὶ κατὰ ῥῖνας 
Πρῆσε χανών' θανάτου δὲ μέλαν νέφος ἀμφεκάλυψεν. 350 

στ . μά Οὗτοι ἄρ᾽ ἡγεμόνες Δαναῶν ἕλον ἄνδρα ἕκαστος. 
ς Ν / 3’ ιβ Ἅ ολ. Ὡς δὲ λύκοι ἄρνεσσιν ἐπέχραον ἢ ἐρίφοισι 

ε] 

Σίνται, ὑπ᾽ ἐκ µήλων αἱρεύμενοι, αἵτ ἐν ὄρεσσι 
Δ 

Ποιµένος ἀφραδίῃσι διέτμαγεν' οἳ δὲ ἰδόντες 

Αἶψα διαρπάζουσιν ἀνάλκιδα θυμὸν ἐχούσας' 95605 
Ν ὋὪς Δαναοὶ Τρώεσσιν ἐπέχραον' οἳ δὲ φόβοιο 

Δυσκελάδου µνήσαντο, λάθοντο δὲ θούριδος ἀλκῆς. 

Αἴας ὃ ὁ μέγας αἰὲν ἐφ᾽ "Έκτορι χαλκοκορυστῇ 
ο ο ΄ Δ ἵν 2 ’ / 1ετ) ἀκοντίσσαι' ὃ δὲ, ἱδρείῃ πολέμοιο, 
᾿Ασπίδι ταυρείῃ κεκαλυμµένος εὐρέας ὤμους, 360 

/ ὸ ὸὓ.. - ς 9 ὃ - 2, 
Ῥικέτπτετ οιστων τε ῥοῖξον και οουπον ακοντωγν. 

Ξ 9 κε / ς Ν.. Γ - 
Η μὲν δὴ γίγνωσκε µάχης ἑτεραλκέα νίκην 

᾽Αλλὰ καὶ ὣς ἀνέμιμνε, σάω ὃ ἐρίηρας ἑταίρους. 

Ὡς ὃ ὅτ᾽ ἀπ᾿ Οὐλύμπου νέφος ἔρχεται οὐρανὸν εἴσω 

Αἰθέρος ἐκ δίης, ὅτετε Ζεὺς λαίλαπα τείνῃ" 365 

ὋὪς τῶν ἐκ νηῶν γένετο ἰαχή τε φόβος τε 

Οὐδὲ κατὰ μοῖραν πέραον πάλιν. "Έκτορα ὃ ἵπποι 
ἜὌἜκφερον ὠκύποδες σὺν τεύχεσι λεῖπε δὲ λαὸν 

Τρωϊκὸν, οὓς ἀέκοντας ὀρυκτὴ τάφρος ἔρυκε. 

950. πρῆσε. ολο]. ἐξεφύσησε, μετὰ 
πνεύματος ἐξέδωκε. Ῥεε ΟΠ ΤΙ. Α. 48Ι. 

965. ἐπέχραον. Ῥε]μο]. μετὰ βίας ἐπῆλ- 
θον, ἐφώρμησαν. Δονῖςί {ου λε Ῥγεβεηϐ. 
Ίπε νετ οσσατ5 ἵπ Ἠετοά, ΥΙ. 75. ΥΠ. 
145: απά {ε βἴπιρ]ε νετρ χράειν, ΟΥ ῥοε[ΐσε 
χραύειν, Ἠ5 α Ἰκο 8εη5ε Ἱπ Π. Ε. 198. 
Φ. 9609. 0. Ἐ. 996. Κ. 64. Τπ Όμε {ο]- 
Ἰον]πςσ Ἠπο {Πε τε]ανε Ιπ ἴἶε {Γεπήπῖπε ἵρ 
χε[εγτεά ποξ {ο μήλων, Ῥαὲ ἴο ἐρίφοισι. 
Φεο Μαΐΐ. ατ. ατ. ξ 441.ο. 

967. δυσκελάδου. είπα Ἰαγει ογίες. 
Όοπιρατο τν. 966. 975. ἜΤΠε ποτά ἶ5 πο 
εἰδεν]οτε {ουπᾶ ἵπ Ἠοππογ. 0εθ, ἨούεσεΥ, 
Ἠεεῖοά. ΟΡ. Ὦ. 1956. /«ἘἨςομ. Τπερ. 865. 
Έττ, Μεὰ. 419. Τομ. 1090 1098. 

961. ὀϊστῶν ῥοῖζον. ΊΤ1ιε τολἰσσίπα οἵ ἴ]ιε 
αγτοΏε. ΒΟΡΗ. Τγαςμ. 667. ἐς δὲ πλεύμο- 
νας Στέρνων διεῤῥοίζησε. Ῥοῖ]. ἰός. Τωγ- 
εορΏητ. 1426, Κύφελλα ὃ' ἰῶν τηλόθεν 
ῥοιζουμένων Ὑπὲρ κάρα στήσουσι. 3 Ρεΐ. 
Π1. 10. οἱ οὐρανοὶ ῥοιζηδὸν παρελεύσονται. 
Τ]1ε νγοτά 15 απ Ιπδίαπορ οἳ οποπηβ{ορεῖα. 
Φεο οπ Ἰ]. Δ. 126. Κ. 502. 

9089. σάω. Ἱπαρετί, ὃ οἶης. ἔγοπα έλα ο] 
τετρ σάωµι, ἴο 9406. ο αραῖη, ΠΠ. Φ. 958. 
Τη 04. Ῥ. 695. σάω ἵδ λε Ἱππρεταίῖνε {0Σ 
σάωθι. Ῥεο οἩ Π. Φ. 919. 

967. πέραον. ἈῬεῖ]. τάφρον ὀρυκτὴν, Υ. 
969. ΟΜ {Πο εοπβίππσοοῃ 1Π ἴπε πεχί πε, 
5εο Άθονε οἩ Υ. 28Ι 



ΟΜΗΡΟΥ ἼΛΙΑΔΟΣ Π’. 407 

Πολλοὶ ὃ) ἐν τάφρῳ ἐρυσάρματες ὠκέες ἵπποι 370 
2’  Ἱ ’ ς ο. / μή 3 38’ Φ 

Αξαντ᾽ ἐν πρώτῳ ῥυμῷ λίπον ἄἅρματ᾽ ἀνάκτων. 

Πάτροκλος ὃ ἔπετο σφεδανὸν, Δαναοῖσι κελεύων, 

Τρωσὶ κακὰ φρονέων’ οἳ δὲ ἰαχῇ τε φόβῳ τε 
Πάσας πλῆσαν ὁδοὺς, ἐπεὶ ἂρ τμάγεν' ὄψι ὃ) ἀέλλη 
Σκίονας ὑπὸ νεφέων' τανύοντο δὲ µώνυχες ἵπποι 376 
"Αψοῤῥον προτὶ ἄστυ νεῶν ἄπο καὶ κλισιάων. 

Πάτροκλος ὃ, ᾗ πλεῖστον ὀρινόμενον ἴδε λαὺν, 
- πλ 4. Ὢ ος ’ ο ς 9 . ὁ/ - ./! 

Τῇ ρ᾽ ἔχ᾽ ὁμοκλήσας' ὑπὸ ὃ ἄξοσι φῶτες ἔπιπτον 

Πρηνέες ἐξ ὀχέων, δίφροι ὃ ἀνακυμβαλίαζον. 

᾽Αντικροὺ ὃ ἄρα τάφρον ὑπέρθορον ὠκέες ἵπποι, 380 
-... .) -- 

ἼΑμβροτοι, οὓς Πηλῆϊ θεοὶ δάσαν ἀγλαὰ δῶρα, 

Πρόσσω ἱέμενου ἐπὶ ὃ) Ἔκτορι κέκλετο θυμός" 
“Ίετο γὰρ [αλέειν' τὸν ὃ ἔκφερον ὠκέες ἵπποι. 
Ὡς ὃ) ὑπὸ λαίλαπι πᾶσα κελαινῇ βέβριθε χθὼν 

"Ἠματ) ὀπωρινῷ, ὅτε λαβρότατον χέει ὕδωρ 386 
Ζεὺς, ὅτε δή τ᾿ ἄνδρεσσι κοτεσσάµενος χαλεπήνῃη, 

Ν / . ” - Δ / / Οἳ βίῃ εἰν ἀγορῇ σκολιὰς κρίνωσι θέµιστας, 
3 - .] . ο Ἐκ δὲ δίκην ἐλάσωσι, θεῶν ὅπιν οὐκ ἀλέγοντες 

971. ἄξαντε. Τ]ο ἆπα] ἵπ νο[θγοποθ {ο 
ἕπποι ἵπ μα Ρ]αγα], βἶπσς εαε]ι ο]λαγ]οῦ γΥαΒ 
ἀταννπ ὮΥ ἔννο Ἠοσ5δεΒ. εε οἩ ΤΙ. Α. 567. 

972. σφεδανόν. Ῥεο οἩ Π. Λ. 165. 
Ὁ74. ἀέλλη. Φοῖ]. ριζυσγίς. 
979. ἀνακυμβαλίαξον. (μπι δοπίζι ουογεὺ 

ηπέ; τοπ κύµβαλον, α οψηδαῖ. Ἐπδία{. 
ἀντὶ τοῦ ἀνεκρότουν ἢ ἀνεπήδων' οἱ δὲ 
παλαιοί φασι καὶ ὅτι τὸ ῥῆμα, βομβῶδες 
ὂν, ἔμφασιν ἔχει τῆς μετὰ ἤχου τῶν ἁρ- 
µάτων ἀνατροπῆς. Οίπενς ἀεάπσε 16 {ποια 
κύμβαχος, Ὀτί απα]οσγ 16 π {Ἀνοιχ οἳ ἴἶιε 
{οχταεχ ἀθγϊναίίοη. 

984. ὡς ὃ' ὑπὸ κ.τ.λ. Υἱρ. ἄεονρ. Ἱ. 
993. Φάρο οἴίαπι πιπιεπκιι οσο οοπίέ αη- 
πέν αφπαγιώ, ί [ωάσπι φἰοπιογαπὲ {εηιρεβ- 
ἰαΐεπι ἐπιῤγίδιις αὐγὶς (οὐδεσία επ αἰίο πιιθες ; 
γη έ αγά αἱλεον, Είέ ζμνία ἴπφοπίί δαΐα 
ἰαία Θοιπιφιέ ἴαβογε Πἰωέ; ὑπρίοπίι 
Ί09εΩ, εἳ οαυα Πιωπίπα ογεβοιιπέ (μην δοπίδα, 
εγτείφηε Πες ρἰγαπέϊδιι «φον. ἸΙπδίενά 
οἳ ἴμε νυ]σαν τεαᾶίπρ κελαινὴ, ἴποθ ἀαῑῑνο 
κελαινῄ Ἠ88 Ῥεει θαρβΕ(αίεὰ ἔποτη {Πε σευ- 
{ἑαΐη επιεμάκίίοτ οἱ ΒρΙίσπαν. Οοππραγε Ἰῃ. 
Λ. 746. Μ. 915. Υ. 56]. Ἐ]βδεύ]εγο αἱδο 
{πε αἀ]εσοίῖνε 15 π5θᾷ αἶοπο; α5 ἵπ ΤΠ. Β. 780. 
Τ. 962. Τέ 16 πε (μαί ἔ]ιο ερἰ(πεί µέλαινα 
15 {τε(πεπ!]γ ρῖνου {ο {πε Εαν α5 ἵπ ΠΠ. 
699. απά οἰδεννπετε; Ὀιέ ἵπ ο ΥενΥ ἀλτετοεπίέ 
αΡρΗσαΙοΠ. 

386. ἄνδρεσσι κοτεσσάµενος. ΤΗϊ5 Ρατ 
οἳ έπο βἴπι]]ε, σνἨ]ο]ι 15 Ῥηγε]γ ογπατηεπία], 
15 ΒΟΠΙΕΙΙΠΙΘΒ 5αρροβεά {ο Ἠαγο ογ]σϊπαἑεά 
η  ἐγαβϊΠοπ οἳ {πε Ἐ]οοά. ΟΌοπιραχε ΕΠ, 

νι. 11. 9 Ῥεΐ. Ἡ. ὅ. Οοτίαῖπ Ἱέ 15, απᾶ {1ο 
Γαοἳ 18 α βἴτοηπςσ σοπΒσπιαίῖοπ οἱ ἴπο (παί] 
οἱ πια Ἰοραῖο χεσογάἀς, ἰλαί {ἔπεχε οχϊδεά 
8ΠΊΟἨΡ αἱπιοδί αἱ] πε Ῥαραπ πα(ίοπς α ἰ13- 
ἀϊθοπα] Ἰαιον/]εάαο οἳ απ ιπνεγβα] ἀε]ασε; 
{οσεί]μες νη(Ὦ α ργενα]επί ποστ ἐπαῦ 5αο]ι 
εα]απα]έες γγεγε ἀϊνίπε νΙβΙ(πΠοπ5δ προπ {Πθ 
νήσ]κεάπεςς οἱ πιαπ]ϊπά. ΈΤ]ετε ἵ5 α 1ε- 
ΠΙΩΥ]ΚΑΡΙ6 Ῥαβδασο τεβρεοίῖησ απ εατί]ι- 
απα]κε απά ΙπαπάσίῖοἨ, ν/π]οἩ νναβ αεζεπᾶθά 
ψη(ῃ ρτεαί ἀεναδίαίοη, ἐμτοιρποπί α ρτεαῦ 
Ρατ οἱ ἄπτοεσς, ἵπ Ὠϊοά. Ρίο. Χγ. δ. Οἱ 
μὲν φυσικοὶ πειρῶνται τὰς αἰτίας τῶν 
τοιούτων παθῶν, οὐκ εἰς τὸ θεῖον ἀναφέ- 
ρειν, ἀλλ᾽ εἰς φυσικάς τινας καὶ κατηναγ- 
κασµένας περιστάσεις οἱ δ) εὐσεβῶς δια- 
κείµενοι πρὸς τὸ θεῖον πιθανάς τινας 
αἰτίας ἀποδιδοῦσι τοῦ συμβάντος, ὡς διὰ 
θεῶν μῆνιν γεγενηµένης τῆς συμφορᾶς 
τοῖς εἰς θεῖον ἀσεβήσασι. Το {λε βαπιο 
οβεοί Ῥρα]πι ον Π. 98. Τ,Χ Χ. "Ἔθετο ποτα- 
μοὺς εἰς ἔρημον, καὶ διεξόδους ὑδάτων εἰς 
διψαν' γῆν καρποφόρον εἰς ἄλμην, ἀπὸ 
κακίας τῶν κατοικούντων ἐν αὐτῇ, 

907. σκολιάς. Ἰογίποις; 1. 6. ἐπίφηζέοις, 
30 Ηεείοᾶ. ΟΡ. Ὁ. Ι. 192. σκολιαὶ δίκαι. 
219. σκολιοὶ μῦθοι. ΤΗε αἀ]θείῖνο σκολιὸς 
βἰσηϊῇος Ῥτορετ]γ, αγά Καίε οιι’οαέμς, {γοια 
σκέλλω, αγε[ασίο; Απ ἴΊιεπος, 6εΠΕΥΒΙΙΥ, 
{ογίμοβι. εο Ὑαἱε]κη. βομο], ἵπ Ν. Τ, Τ, 
964. 

368. θεῶν ὄπιν. Ίρογιπι ιἠίοποη. 04. 
ὦ. 28. οὐδὲ θεῶν ὅπιν ἠδέσατ᾽, ἩἨοείοᾶ, 
ΟΡ. Ὦ. Ι. 186. οὐδὲ θεῶν ὅπιν εἰδότες, 

Ἡ Ὦ 2 
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-- . 

Τῶν δέ τε πάντες μὲν ποταμοὶ πλήθουσι ῥέοντες, 

Πολλὰς δὲ κλιτῦς τότ᾽ ἀποτμήγουσι χαράδραι, 390 

Ἔς ὃ ἅλα πορφυρέην µεγάλα στενάχουσι ῥέουσαι 
2 ο» ο, αν χο , ος Αι ον. σας , 3 Εξ ὀρέων ἐπὶ κάρ' μινύθει δέ τε ἔργ ἀνθρώπων 
ων) [ο . / ο / / Ὡς ἵπποι Τρωαὶ μεγάλα στενάχοντο θέουσαι. 

Πάτροκλος ὃ’, ἐπεὶ οὖν πρώτας ἐπέκερσε φάλαγγας, 

"Αψ ἐπὶ νῆας ἔεργε παλιμπετὲς, οὐδὲ πόληος 
Σ 

Εἴα ἱεμένους ἐπιβῥαινέμεν, ἀλλὰ μεσηγὺ 

ϊΧηῶν καὶ ποταμοῦ καὶ τείχεος ὑψηλοῖο 
- πλ λ 

Κτεῖνε µεταΐσσων, πολέων ὃ ἀπετίνυτο ποινήν. 
Ἔνθ' ἦτοι Πρόνοον πρῶτον βάλε δουρὶ φαεινῷ 
Στέρνον γυμνωθέντα παρ᾽ ἀσπίδα, λῦσε δὲ γυῖα" 400 

Δούπησε δὲ πεσών' ὃ δὲ Θέστορα, Ἠνοπος υἱὸν, 
πα Δεύτερον ὁρμηθείς' ὃ μὲν εὐξέστῳ ἐνὶ δίφρῳ 

"στο ἀλείς' ἐκ γὰρ πλή ένας, ἐκ ὃ ἄ ειρῶ ς᾿ ἐκ Ύαρ πληγη φρενας» ρα χειρων 
Ενν. τνθ ας ο ἃ .. 5 ν 
Ἠνία 111χ. ησαν ο Σγχει νυςε παραστας 

Γναθμὸν δεξιτερὸν, διὰ ὃ αὐτοῦ πεῖρεν ὀδύντων" 405 
ιό, ἐν] ” 

Έλκε δὲ δουρὸς ἑλὼν ὑπὲρ ἄντυγος, ὡς ὅτετις φὼς. 

Πέτρῃ ἐπὶ προβλῆτι καθήµενος, ἱερὸν ἰχθὺν 
Ἐκ πόντοιο θύραζε λίνῳ καὶ ἤνοπι χαλκῳ: 

ὋὪς ἕλκ᾽ ἐκ δίφροιο κεχηνότα δουρὶ φαεινῷ' 
Κὰὸ ὃ ἄρ ἐπὶ στόμ’ ἕωσε' πεσόντα ἃξ µιν λίπε θυμός. ρ μ µ 410 

Αὐτὰρ ἔπειτ Ἐρύλαον ἐπεσσύμενον βάλε πέτρῳ, 
Μέσσην κακκεφαλήν' ἣ ὃ᾽ ἄνδιχα πᾶσα κεάσθη 
5 , -. ὁ Ὁ 3 λος , 
Εν κόρυθι [βριαρῃ ὃ ὃ ἄρα πρηνὴς ἐπὶ γαίῃ 

ΎΈπεοσοπ. 922. πρίν γ ἀπὸ τῷ δώωσι κα- 
κὴν ὄπιν, ὕστις ἁμάρτφ. ΟΙΑΛΕΚΕ. ΟΕ 
Ώιε οοηδίτποτίοΠ, 5εε οἩ ΤΠ]. Α. 160. 

990. κλιτῦς. ἢΒγο]εσίῖπα ογαϊἰσε. Ἐπρδίαίη. 
κατὰ τοὺς παλαιοὺς τὰ αποκλίµατα ἐξέ- 
χοντα τῶν ὀρέων, παρὰ τὸ κεκλίσθαι. Ῥεε 
3ἶδο Ὑα]οκπ. απά ΛΤοπ]ς οἳ Επτῖρ. ΗΙΡΡ. 
22). 

99]. ἅλα πορφυρέην. 
950. 

992. ἐπὶ κάρ. Ίπ σαρις 1.6. Ργαοϊρίίε. 
9056. ἂψ ἐπὶ νῆας ἔεργε κ.τ.λ. Επδία- 

μας οπὰ οίπεσς τείεσ ἴἨεςε ννοτᾶς {ο {πε 
ἄτεεζκς, πἨεγεας Ιὲ 15 ενίἀεπέ {λαί ἴἶια 
τετβς ῬοιἩ Ῥείοτε απά αΐἴετ, ἐπέκερσε απᾶ 
κτεῖνε, Ὠχαξδίέ τε]αίε {ο ἴμε Ττο]απς. Τό 
5εεπὶ5 {Παί Ῥαΐποσ]ας. 5 5ο0η α5 Τε Ἠαά 
τερε]]εὰ {πε {οτεπιοδίέ οἱ ἐπε Έτο]ατπς ἔποπα 
πε 5Η1Ρ5, εοπγεγεά ἨϊπιξεΙ 1π Ίποπέ οἱ 
ἔπεπι ας {Πεγ Πεά {ονατάς ἔε οἵίγ ὮΥ 
θΗΐ5 ΤηθαΠ5 Ιπίετοερίηςσ {Ππεῖτ τείτεαῖ, 111 
Ἡε Ἠαά {αΚεπ 5οπιο {πτίμεσ αἀναπίασε οἳ 
Ἠ]5 εαρετίοσ!{γ. 

998. πολέων. Ῥεῖ]. επ «4 οϊτίς, 
401. Τε οοηδίταείῖοη 15, Ὁ δὲ Θέστορα, 

Ὁεςθ οἹπ ΤΙ. Α. 

"Η. υἱὸν, δεύτερον ὁρμηθεὶς νύξε, ν. 404; 
ἔλε Ιπτεγνεπῖης Ἠπες Ρεῖπς ραγεπίλείῖοα]. 

409. ἧστο αλείς. Αδαΐε οοισ]ήπα. Οὲ ἴ1ε 
ΡανγΠσῖρ]ε αλεὶς, ἔτοπα ἄλημι, 5εε οἨ ΠΠ. Ἐ. 
895. Ἠεπσο αἶξεο ἀλῆναι, ἵπ ν. 714. 

406. ὑπὲρ ἄντυγος. Ῥεῖ]. τοῦ ἅρματος. 
5εε οἩ ΠΠ. Ε. 262. 

407. ἱερὸν ἰχθύν. Τμαί 15, εἴπαρ]γ µέγαν. 
5εε οπ ΤΙ]. Κ. 66. Τὲ Ἰας Ῥεεῃπ 5αρροδεᾶ, 
Ἠοῦγενετ, παί α ρατῖσσ]αχ ερεσῖες οἱ Η51 18 
Ιπίεπᾶεά. ΕπδίαίΠ. Λέγει δὲ ἱερὸν ἰχθὺν, 
κατά τινας, ὧν καὶ ᾿Αριστοτέλης, τὸν 
᾿Ανθίαν, οἷα σημαντικὸν ὄντα τοῦ ἄθηρον 
εἶναι τὴν θάλασσαν’ ἐπεὶ ὅπου ᾿Ανθίας, 
ἐκεῖ οὐκ ἔστι θηρίον θαλάσσιον. "Έτεροι 
δὲ τὸν χρύσοφρυν ἱερόν φασιν ἰχθύν' ὡς 
καὶ Καλλίμαχος ἐν Ταλατείᾳ εἰπὼν, Χρύ- 
σειον ἐν ὀφρύσιν ἱερὸν ἰχθύν. Ῥεε αἶδο 
ΑίμεΠ. ΥΠ. 7. Ἐτασπι. 0α]Ητα, ὅ7. Ορρίαη. 
Ἠαμειέ. Ύ. 624. 

408. ἤνοπι χαλκφ. Ῥσ]ο]. διαυγεῖ χαλ- 
κῷῴ, λέγει δὲ τῷ ἀγχίστρφ. Ίπε ερη]εί 
ἤνοψ 15 εκρ]αϊπεᾶ {ο Ῥε ᾖοεΐορ Το ἄνοψ, 
απά {ο Ἰπάϊσαίε α ὑγίβίαπσι τε]έο] ἄαξοίεξ 
«ἴε εἰφΗ. Ὀεε Ῥεμπεϊάετ. 1μεχ. ἵη ν. 



ως, 

ΟΜΗΡΟΥ ΙΔΙΑΔΟΣ Π’, 409 

Κάππεσεν' ἀμφὶ δέ µιν θάνατος χύτο θυμοραϊστής. 
Αὐτὰρ ἔπειτ ᾿Ερύμαντα, καὶ ᾽Αμϕοτερὸν, καὶ Επάλτην, 415 
ῬἙληπόλεμόν τε Δαμαστορίδην, Εχίον τε, Πύριν τε, 
Ἰφέα τ’, Εὔϊππόν τε, καὶ Αργεάδην Πολύμηλον, 
Πάντας ἐπασσυτέρους πέλασε χθονὶ πουλυβροτείρῃ. 

Σαρπηδὼν ὃ ὡς οὖν ἴδ ἀμιτροχίτωνας ἑταίρους ἵν-ι τει τε 
Χέρσ) ὑπὸ Πατρόκλοιο Μενοιτιάδαο δαµέντας, 490 
Κέκλετ᾽ ἄρ᾽ ἀντιθέοισι καθαπτόµενος Λυκίοισιν’ 

Αἰδὼς, ὦ Λύκιοι, πόσε φεύγετε; νῦν θοοὶ ἐστέ {. 
ε) /΄ Ν ε) Ν -- ) { ”/ ’ 

Αντήσω γὰρ ἐγὼ τοῦὸ ἀνέρος, ὄφρα δαείω, 

στις ὅδε κρατέε; καὶ δὴ κακὰ πολλὰ ἔοργε 

Τρῶας, ἐπεὶ πολλῶν τε καὶ ἐσθλῶν γούνατ’ ἔλυσεν. 49 σι 

"Ἡ ῥα, καὶ ἐξ ὀχέων σὺν τεύχεσιν ἆλτο χαμᾶζε. 

Πάτροκλος ὃ᾽ ἑτέρωθεν, ἐπεὶ ἴδεν, ἔκθορε δίφρου. 
Δ »ο . ε) 9 ’ , - 

Οἳ δ) ὥστ᾽ αἰγυπιοὶ, γαμψώνυχες, ἀγκυλοχεῖλαι, 

έτρῃ ἔφ᾽ ὑψηλῇ μεγάλα κλάζοντε µάχωνται' 
ὋὩς οἳ κεκλήγοντες ἐπ᾽ ἀλλήλοισιν ὄρουσαν. 430 

Τοὺς δὲ ἰδὼν ἐλέησε Κρόνου παῖς ἀγκυλομήτεω, 
"Πρην δὲ προσέειπε κασιγνήτην ἄλοχον τε’ 

ὮὮ µοι ἐγὼν, ὅτε µοι Σαρπηδόνα, φίλτατον ἀνδρῶν, 
Μοῖρ᾽ ὑπὸ Πατρόκλοιο Μενοιτιάδαο δαμῆναι. 

Διχθὰ δέ µοι κραδίη µέμονε φρεσὶν ὁρμαίνοντι, 435 
Η µιν ζωὸν ἐόντα µάχης ἀπὸ δακρυοέσσης 

Θείω ἀναρπάξας Λυκίης ἐνὶ πίονι δήµῳ, 

Ἡ ἤδη ὑπὸ χερσὶ Μενοιτιάδαο δαµάσσω. 
Τὸν ὃ ἡμείβετ᾽ ἔπειτα [οῶπις πότνια ΗἩρη' 

Αἰνότατε Κρονίδη, ποῖον τὸν μῦθον ἔειπες ; 440 
"Ανδρα θνητὸν ἐόντα, πάλαι πεπρωμένον αἴσῃ, 

419. ἁμιτροχίτωνας. Παοϊπφ Ὀγεαεί- 
Ρίαίεε αὐ]ιοιέ ἴιο ἴοιεοΥ εἰ. 3εε οἨἳ 1]. Β. 
479. Β. 119: απᾶ οἱ έλα οοπβίγπσίίοη 1η ἴμο 
ηοχίύ πε, οἩ ν. 926. ΒΙΡΥΑ. 

49]. κεκλετ᾽ ἄρ' κ.τ.λ. Τ]ε 5οπίεησα 
τητδέ ϱο {λα8 δαρρΗεά: κέκλετ’ ἄρα Λυκίοι- 
σιν καθαπτόµενος αὐτῶν ἐπέεσσιν. Όοπι- 
Ρατε ΠΠ. Ο. 127. 

422. πόσε. ἨΠλεν. Αρο]οπίαβ, ἄε αἆ- 
φετδ. Ῥ. 607. 25, ἀεάποεβ πόσε Ίποπι ποῦ. 
16 ϱλου]ά ταίμεγ βθεπι {λα {λογο Ίναδ 8Π 
οἷά Ῥτοποπαῖπα] {ογπι πὸς, {τοπι ΝΠΙΕΗ 1 Β 
ἀετ]ναὰ, ἵπ {1ο ΒΑΠΙΟΘ ΠΙΔΠΠΕΣ 45 οἴκοσε 
ΓγοΙΏ οἶκος, απᾶ {πε Ἰκα. ΟΕ ἴἶε βαπΠ1θ 
Ίοτηι πῇ νν88 ἴ]ιο ογἱρῖπα] ἀφίϊνο, 15 ᾧ {νοπι 
Όπο τε]αίῖνε ὃς, αρτεεῖης νηίὮ ὁδῷ απάετ- 
βίοοᾷ. ΤΗ18 86ο φια ἵπ Παπ. Θεε Β]οπι- 
Πε]ὰ οἩ «Ἠνδομ. Αραπι. 1510. Ο6 Όιο αά]ες- 
Ώγε θοὸς, 8εο οἩ 1]. Ε. 636. 

498. ἀγκυλοχεῖλαι. Ά6ε6 ο ΤΙ. Β. 848, 
429. κλάζοντε. οἰγίαι[ε οἰαμπαπίος; Απ- 

β]σα, εογεαπιῖπα. ΤΗΙΒ νετῃ 18 {γεφιοπί]γ 
Ἴδεᾶ ἵπ τε[εγεηςθ {ο {Πο ογἵθβ οἱ Ρῖτάν, 
ΒοΡΗ. Απρ. 119. ἸΌξεα κλάζων, αἰετὸς 
εἰς γᾶν ὡς, ὑπερέπτα. Αγρο]]. Ἠ]ιοά. 1Υ. 
1229. λιγέως κλάζουσι νεοσσοί. Ο4 {ια 
πδε οἱ {με ἀπα], 5εε οἨ Ἡ. Α. 667. 

404. μοῖρα. ὮῥΦοῖ]. ἔστι. 
455. διχθὰ δὲ µοι κραδίη κ.τ.λ. Οἴσετο 

Ἠα8 εν]άοπί]γ πηϊβαπάθτβίοος {5 Ῥαβεασε, 
ἄε Πίοϊπαι. ΠΠ. Ποππεγις φιιεγεπίέπι «Γοῦενι 
ἑπαμοῖέ, φποᾷ Φαηρεάοπεπι Πζίωπι α πιογίε 
οοπίγα αζμπι εγΊρογε ποπ οβοί. «ταρίίου 
ἀ4οθβ ποῦ οοπαρ]αῖη οἱ 18 ΠΠπαΡΙΠΕΥ {ο τοβῖςε 
{ο Εαΐε5, Ῥι{ 6ΧΡΙΕΒΞΘΒ α, ἀοαρέ νΥεί]ον 
Ἡε β]α]], οἳ βΠα]] πο, ανετέ {ο ἀεαί]ι οἱ 
Ἠϊβ 8οη. ΟΕ 11ο ἨἩοπιετῖο ποίῖίοη οἱ Γαΐε, 
566 οἩ Τ]. Β. 155. 

44]. θνητὺν ἐόντα, κ.τ.λ. 9ο Ἐιτίρ. 
Α]ςσοβί. 798. Ἡροτοῖς ἅπασι κατθανεῖν 
ὀφείλεται. «ΑΠάΤΟΠΙ. 1972. Πᾶσιν γὰρ ἀν- 
θρώποισιν δε πρὸς θεῶν Ψῆφυς κέκραν- 

ο - 
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3Αψ ἐθέλεις θανάτοιο δυσηχέος ἐξαναλῦσαι; 

Ερδ” ἀτὰρ οὔ τοι πάντες ἐπαινέομεν θεοὶ ἄλλοι. 
”Αλλο δέ τοι ἐρέω, σὺ ὃ ἐνὶ φρεσὶ βάλλεο σῇσιν' 
Αἴκε ζῶν πέµψηῃς Σαρπηδόνα ὅνδε δόµονδε, 445 

Φράζεο, µήτις ἔπειτα θεῶν ἐθέλῃσι καὶ ἄλλος 
Πέμπειν ὃν φίλον υἱὸν ἀπὸ κρατερῆς ὑσμίνης' 

Πολλοὶ γὰρ περὶ ἄστυ μέγα ἩΠριάμοιο μάχονται 
Ὑἱέες ἀθανάτων, τοῖσι κότον αἰνὸν ἐνήσεις. 

Αλλ) εἴ τοι φίλος ἐστὶ, τεὸν ὃ ὀλοφύρεται ἧτορ, 450 
ο / ” ... μα «κ / Ἠτοι μέν µιν ἔασον ἐνὶ κρατερῇ ὑσμίνῃ 
Χέρσ ὑπὸ Πατρόκλοιο Μενοιτιάδξαο δαμῆναι' 

Αὐτὰρ ἐπὴν δὴ τόνγε λίπῃ ψυχή τε καὶ αἰὼν. 
ο 

Πέμπειν µιν Θάνατόν τε φέρειν καὶ νήδυµμον Ὕπνον, 

Εἰσόκε δὴ Λυκίης εὐρείης δῆμον ἴκωνται' 4050 
” ς / ’ / μ) Ένθα ἑ ταρχύσουσι κασίγνητοί τε ἔται τε 
Τύμβῳ τε στήλη τε' τὸ γὰρ γέρας ἐστὶ θανόντων. 

ων) ” Σ Σ.Ώδ 1... 9 2 κ. - 
Ως ἔφατ” οὐδ ἀπίθησε πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε. 

Αἱματοέσσας δὲ ψιάδας κατέχευεν ἔραζε 

ται, κατθανεῖν ὀφείλεται. Ἠοται. Ατό. 
Ῥοεί. 69. Πεδεπιιγ πιογίί Ίος ποξίγαγια. 
Οοπιραγε αἱδο ΤΙ. Μ. 9322. απᾶ {πε ρατα]]ε]ς 
ἔπετε οἶξεα. 

448. πολλοὶ γὰρ κ.τ.λ. Τ1ς. Ἐπ. Χ. 
469. Ίος ει πιαπῖλιις α]εὶς Το παϊῖ οεοῖ- 
ἄεγο λεία; φιῖπ οσοίᾶἴξ ππα Φαγρεᾶσπ, Ίιεα 
Λγοφεπῖες. 

405. εἰσόκε δὴ Αυκίης κ.τ.λ. ἘΤΠο 
Ἠ]είοτγ ου {αβΙ6, τεσεϊνεά ἵπ Ηοπιετ΄5 ἄπῃε, 

.. ἀπιροτίεᾶ, {ἐπαί Βατρεάοπ σας Ιπίεγτεά Τη 
Ἰμγοῖα ; Ότπίέ 1ὲ 5αῖά ποίλῖηπς οἱ Πῖς ἁθαίμ. 
ΤΙή5 σανε ἴ]ε ροεῖ {με Πρετίγ οἳ πιακῖπσ 
Ἠϊπι ἀῑεδ αὲ Ττου, Ρτον]άεά ἴπαί αξίετ Πῖ5 
ἀεαία Ἠε ννας οαγγ]εά Ιπίο Τμγοῖα, {ο Ῥτε- 
5ετνε {πα {αβΙε. ἜΤ]με εχκρεᾶίεπέ ργοροβδεά 
ὮΥ Ίππο 5ο]γες αἲὶ; Βαγρεάοπ ἆῑες αἲ Ττογ, 
απά 15 Ιπέεγγεά ἵπ Τ,μγεῖα: απᾶ ναί τεῃ- 
ἀετς 1έ Ρργοβαβ]ε, 15, ἐλαί ἵπ (οξε ππες, α5 
αἱ {μῖς ἆαγ, Ῥτίποες απά Ῥεσδοπ5 οἱ απα[1έγ, 
πΠο αῑεά ἵπ {ογεῖσπ Ῥατί5, εγο οαττ]εὰ 
Πίο ἐπεῖτ οὗνπ οοιπίτγ {ο Ῥε Ἰαῖά ἵπ {Πε 
{οτι να ἐπεῖτ {αίπεις. ΤΠε απᾶςπΙίψ 
οἱ τΠῖ5 ουβδίοπι σαηποέ Ῥε ἀοαρίεά; 5ἶποε 
Τξ ννας Ῥγασςεά Ίπ {Πε ραίτίατε]α] πιοῬ. 
{ασοῦ, ἁγίης ἵπ Ἐσγρί, οτἀετς Ἠῖ5 εΙ]άτεπ 
{ο σιττΥ Ἠϊπι Ιπίο ἴπε Ἰαπά οἳ Όαπααη, 
νπετε ο ἀεεῖτεά {ο Ῥε Ῥατίεᾶ (6επ. χΙῖκ. 
29). ῬοΡε; ἴτοπι Ώασῖεσ. ΤΠ {πε {οτεσοῖπσ 
11Πε, {με γετὈ πἔμπειν ἵ5 Ίος πε ΙΠΙρετα- 
Ένε πέµπε. ΟΕ ενα πΙαΠπεΣ ἵπ νλῖο] Θ8σ- 
Ῥεάοπ᾿5 Ῥοάν πα5 οοπνεγεά {ο Ἰιγεῖα, 589 
Ἰηΐγτα οἩ ν. 67]. 

456. ταρχύσουσι. 
461. τύμβῳ τε στήλῃ τε. 

ὧοθο οἩ ΤΙ. Η. 85. 
Φεε οἨ ΠΠ. 

Β. 795. Λ. 91. Τ]εςο 5ερι]οἨτα] πιουπἆς 
απά Ρῇ]ανς 5εετη {ο πανε Ῥεεπ οἳ νετΥ εατ]γ 
ογϊσιη. εασοοῦ 15 βαὶά {ο Ἰαγε Ῥ]ασεά οπε 
ἩροΠ {πο στανε οἱ Βασ]ᾖε] (ἄεπικκαν. 20). 
ΤἘμε Ῥγταπιϊά5 οἳ Ἐρσγρί Ίγετε ἀοπρί]εδ8 
πποπαπηεπία! Ιηπβῖσπία οἱ α εἰπι]αν παίατε, 
ΈλοισΏ οἨ α ΤΠΟΥΕ εχίεπἀεά 5οαἱε. Ῥί]ατς 
Νεγο ἄἶ5ο εγεσίεά α5 πποπιοπ]α]5 οἩ οίπες 
οοσββῖοῦ5; α5 {τορμῖος οἱ νΙαίοιΥ, ἅ ο. ὅτο, 
Τπε ΡΙ]]ατς οἳ Ηεγοπ]ες, {ου Ἰηβίαπσε, αγ8 
νγε]] Ίκπονπ ; αιιά Βασσμας αἷξο 15 5αἷά ἴο 
Ἠανο ογεοίεά αἰπή]ας τεουτάς ἵῃ Γπαῖα, 
Φοππθέῖπηες αἱ5ο α Ρί]ε οἱ 5ί0Π85 πας ταϊδεά 
οΥεΣ {πο {οπις; α5 ἵηπ ἴΠε Ῥατία] οἳ Ηεσίου. 
Φοο ΤΙ. Ω. 797. Α πιοαπά 15 πιεη{βίοπεᾶ αξ ιο 
{οπαῦ οἳ ΑΤίδεπας, ἵπ τσ. π. 1.252. 4ἱ 
Ραΐεν ἄγπσας ἰπφεπίῖ πιοίε δεριογιπι Ππιρο- 
πῖΐ, επαφιε αγπνι οἶτο.---τὸ γὰρ γέρας ἐστὶ 
θανόντων. Ὑϊρς. Απ. ΧΙ. 23. Γπίεγεα 
εοοῖο ἰπ]ωπιαίαφμε οογρογα ἔειγα ἨΗαπᾶε- 
πι: οαξ 8ο ιοπο «4ολεγοπίο 5αῦ Ίπιο 
εβί. 

4509. αἱματοέσσας δὲ Ψιάδας κ.τ.λ. 
ΤΈπετο ἵ5 α βΙπιῖ]ατ ρτοᾶϊσγ ἵπ ΤΠ. Λ. 58. ο 
8ἶδο Ἠεεῖοά. Βειζ. Ἡ. 9δ4. Κάδδ᾽ ἄρ ἀπ 
οὐρανόθεν ψιάδας βάλεν αἱματοέσσας, 
Σῆμα τιθεὶ πολέμοιο ἑῷ µμεγαθαρσέϊ 
παιδί. Α Υετγ σεπετα] ορίπῖοα Ρργεναϊ]εά 
ΆΠΠΟΠς {πε αποϊεπίς5 {Παί οΠΠΕΠ5 απᾶ Ῥτο- 
ἀῑσίες απποιποεά {πε ἀεαίι οἳ επῖπεπί 
ΠΠΕΠ ; 5 Ιπ {με 6.15ε οἱ 1 α]]ας 08ββατ απᾶά 
οἴπεν». ΈΤηΠετε σαπΠ Ῥο πο ἀοαδέ ἐπαί ἩἨο- 
πηθΥ Ιπίεπάεά {ο τερτεδεηί {με 5ΊΟΊΕΓ οἱ 
Ῥ]οοά {ο Ῥο Ροτίεπίοις. 
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Παῖδα φίλον τιμῶν, τόν οἱ Πάτροκλος ἔμελλε 

471 

Φθίσειν ἐν Τροίῃ ἐριβώλακι, τηλόθι πάτρηο. 
Φ ϱ 

Οἳ ὃ' ὅτε 

Ἔνθ' ἦτοι Πάτροκλος ἀγακλειτὸν Θρασύμηλον, 
ο {2 9. ’ ’ ο. 3/ 

Ος ρ ἠῦς θεράπων Σαρπηδόνος ἦεν ἄνακτος., 

Τὸν [βάλε νείαιραν κατὰ γαστέρα' λῦσε δὲ γυῖα. 
Σαρπηδὼν ὃ αὐτοῦ μὲν ἀπήμβροτε δουρὶ φαεινῷν 

/ 

Δεύτερος ὁρμηθείς' ὃ δὲ Πήδασον οὕτασεν ἵππον 
Δ ᾿Εγχεϊ δεξιὸν ὦμον' ὃ 

2 ! Κὰδ᾽ δ’ ἔπεσ) ἐν κονίῃσι μακὼν, ἀπὸ ὃ ἕπτατο θυμός. 
Τὼ δὲ διαστήτην’ κρίκε δὲ ζυγὸν, ἡνία δέ σφι ρ ον 

. - / 
Σύγχυτ', ἐπειδὴ κεῖτο παρῄορος ἐν κονίῃσι. 

Τοῖο μὲν Αὐτομέδων δουρικλυτὸς εὕρετο τέκµωρ" 
Ν - 

Ἑπασσάμενος τανύηκες ἄορ παχέος παρὰ μηροῦ, 
᾽Αἴξ . , ΄ ὸ .) ’ 

ἴξας ἀπέκοψε παρῄορον, οὐὸ ἐμάτησε. 

Τὼ δ᾽ ἰθυνθήτην, ἐν δὲ ῥυτῆρσι τάνυσθεν. 

460 

δὴ σχεδὸν ἦσαν ἔπ᾽ ἀλλήλοισιν ἰόντες, 

405 

ὃ) ἔβραχε θυμὸν ἀἴσθων' 

4/0 
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Τὼ ὃ' αὖτις συνίτην ἔριδος περὶ θυµοβθόροιο. 

Ἔνθ αὗ Σαρπηδὼν μὲν ἀπήμβροτε δουρὶ φαεινῷν 
Πατρόκλου ὃ’ ὑπὲρ ὤμον ἀριστερὸν ἤλυθ) ἀκωκὴ 
Ἔγχεος, οὐδ ἔθαλ᾽ αὐτόν' ὃ ὃ' ὕστερος ὤρνυτο χαλκῷ 

Πάτροκλος" τοῦ δ᾽ οὐχ ἅλιον [βέλος ἔκφυγε χειρὺς, 490 

᾽Αλλ’ ἔβαλ᾽, ἔνθ᾽ ἄρα τε φρένες ἔρχαται ἀμφ) ἀδινὸν κΏρ. 
-οϱ...ἊἊ Γ / » η) « ϱ -- ”/! Ἀ 3 Ἆ. 

Ηριπε ὃ, ως οτετις δρῦς 10ιπεν» Ία χερωις, 
αἲ ῤΣ 

3 / 

᾿Ηὲ πίτυς [βλωθρὴ, τήν τ᾽ οὔρεσι τέκτονες ἄνδρες 
» σον ο Ξ 
Εξέταμον πελέκεσσι νεήκεσι, νήϊον εἶναι" 

Ν - 
Ὃς ὃ πρόσθ’ ἵππων καὶ δίφρου κεῖτο τανυσθεὶς., 485 

Βεβρυχὼς, κόνιος δεδραγµένος αἱματοέσσης. 

᾿Ηύτε ταῦρον ἔπεφνε λέων ἀγέλῃφι μετελθὼν 
Αἴθωνα, µεγάθυµον, ἐν εἱλιπόδεσσι [όεσσιν, 
Ὠλετό τε στενάχων ὑπὸ γαμφηλῇσι λέοντος" 

” ώ 

Ὡς ὑπὸ Πατρόκλῳ Δυκίων ἀγὸς ἀσπιστάων 490 

Κτεινόµενος µενέαινε, φίλον ὃ ὀνόμῃνεν ἑταῖρον' 

4609. µακών. «Ἠοαπίπα. Αογ. 2. Ῥατῦ. 
ἔτοπι μηκᾶσθαι, νΥπίοἩ 15 Ῥτορετ]γ αβεᾶ ος 
επο ὀθίεαίϊπᾳφ οἳ 5Ἱεερ. οὗ ογῖες οἳ απῖπισ]8 
ἵπ σεπετα] (Π. Δ. 495. Κ. 9602. 04. Κ. 169. 
Τ. 464): Ῥαίέ αρρ]]εά αἶδο {ο ἐπ πιονπῖης 
οἱ α ππαη, ἵπ Οὰ. Σ. 98. Βε]ιο]. μυκησάµε- 
νος, φθεγξάµενος βαρύ. Επδίαϊμίας ρῖνες 
ΑΠΟίΠΘΥ πΠΘΩΠΙΗΡ, εἰς μῆκος ἐκταθεὶς, 35 π 
Ἡ. Ν. 654. ἐπὶ γαίῃ Κεῖτο ταθείς. ΤΗϊ8 
Ιπίρχργείαίῖοη Ἠοναγνεν, {λουρ] Ῥεν/θςί]γ 
βυ]έαΡ]ο {ο {ή Ῥαββασε, ἵς α]ίοσείπετ αἲ 
νατίαπος νη(]ι {1ο ογάΙπατγ Ῥυχροχί οἳ ἔ]ε 
γετρ. 

470. τὼ δε. Τ]ο οἱ]νευ ἔνγο Ἠουβθς, Οοπι- 
ρανενγ. 149. 152.---κρίκε. (γεαλεᾶ. Ἠεδγε]. 

ἐψόφησεν. Ἔμο {οσπα 15 Ῥοείῖο; απά ἆοθβ 
ποῦ τεςιγ.---ΟΕ ζυγὸν, ἵπ {πο πεμίου, βεθ 
οα Ἠ. 1. 187. 

47]. παρῄορος. 966 ΟΠ ΠΠ. Θ. 87. 
474. ἐμάτησε. Βεμο]. ἐματαιοπράγήσεν, 

ἠμέλησε. Ὀ6ο οἩ ΠΠ. Ἐ. 2905. ἨΙι ια 
ΝΠο]ε Ραβ8ᾶρο 6οππρατε Τ. Θ. 86. 84. 

48]. ἔρχαται. Έ ον ἐεργμένοι εἰσὶ, {οτι 
εἴργω, ἴο οὐπ]ῖπε ΟΥ εποῖοθε; ποῦ {ΤΟΠ ἔρχο- 
μαι. 390 αβαίἩ 1η Ἡ. Ῥ. 964. ΟΕ {11ο νονὰ 
φρένες, 5686 οἩ Ἡ. Α. 103. Το {ο]]ονίτπρ 
ΒΙπηῖ]ο 15 περοαίεᾷ {τοπ Τ. Ν. 389. Οοπι- 
Ρατε Υἱρ. ἄνπ. Υ. 488. 

49]. µενέαινε. Ἴπο υογῦ Ργορεχ]γ ἆ9- 
Ποίες Ε]οπιοπίον ορεγε, οἳἨ. ἱγαεοὶ; 38 ἴ 
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Γλαῦκε πέπον, πολεμιστὰ μετ᾽ ἀνδράσι, νῦν σε µάλα χρὴ 
ιο) / Σ 3 . 0 / λ ρ ες Αἰχμητήν τ᾽ ἔμεναι καὶ θαρσαλέον πολεµιστήν 

Νῦν τοι ἐελδέσθω πόλεμος κακὸς, εἰ θοὸς ἐσσί. 

Πρῶτα μὲν ὄτρυνον Λυκίων ἡγήτορας ἄνδρας., 405 
. 

Πάντη ἐποιχόμενος, Σαρπηδόνος ἀμφὶ µάχεσθαι' 

Αὐτὰρ ἔπειτα καὶ αὐτὸς ἐμεῦ πέρι µάρναο χαλκῷ:. 
9 9 3 9 9 , . 

Σοὶ γὰρ ἐγὼ καὶ ἔπειτα κατηφείη καὶ ὄνειδος 
ν]ἓ »/ / ὃ κ ” / .) Ά. Ν 

σσοµαι Ίματα παντα οιαμπερες» εικεµ χαιοι 
᾿ - . - 

Τεύχεα συλήσωσι νεῶν ἐν ἀγῶνι πεσόντα. 

᾽Αλλ’ ἔχεο κρατερῶς, ὄτρυνε δὲ λαὸν ἅπαντα. 
Ὃς ἄρα µιν εἰπόντα τέλος θανάτοιο κάλυψεν, 

᾿Οφθαλμοὺς ῥῖνάς ϐ’. ὃ δὲ λὰξ ἐν στήθεσι [βαΐνων 
α) Ν ο ως ν Ν / 3 5 ο Ἐκ χροὺς ἕλκε δόρυ, προτὶ δὲ φρένες αὐτῷ ἔποντο 
Τοῖο ὃ ἅμα ψυχήν τε καὶ ἔγχεος ἐξέρυσ᾽ αἰχμήν. 5050 

Μυρμιδόνες ὃ αὐτοῦ σχέθον ἵππους φυσιόωντας 
4 

Ιεμένους φοβέεσθαι, ἐπεὶ λίπεν ἄρματ' ἀνάκτων. 

Γλαύκῳ ὃ αἰνὸν ἄχος γένετο φθογγῆς ἀϊἴοντι 

Ὠρίνθη δέ οἱ ἧτορ, ὅτ οὐ δύνατο προσαμῦναι. 

Χειρὶ ὃ ἑλὼν ἐπίεζε βραχίονα" τεῖρε γὰρ αἰνῶς δ10 
ο ἁ ’ - . ’ / »Σ- 
Ἓλκος, ὃ δή µιν Τεῦκρος ἐπεσσύμενον βάλεν ἰῷ 

Τείχεος ὑψηλοῖο, ἀρὴν ἑτάροισιν ἀμύνων. 

Εὐχόμενος ὃ ἄρα εἶπεν ἑκη[βόλῳ ᾽Απόλλωνι 

Κλύυθι, ἄναξ, ὅς που Λυκίης ἐν πίονι δήμῳ 
5 ρω δ ο δύ δὲ Ἆ / αν. / 

Εἰς, ἢ ενὶ Τροίῃ' ὀύνασαι δὲ σὺ πάντοσ ακούειν δ16 
. / / ς - . Ν -- ς / 

Ανέρι κηδοµένῳ, ὡς νῦν ἐμὲ κῆδος ἱκάνει. 
ο 9 Δ μ, αν Ν 2 ΔΝ η Ν 
Ελκος μὲν γὰρ ἔχω τόδε καρτερὸν, ἀμφὶ δέ µοι χεὶρ 

2 / .] / αυ] / ο) ή πα. Οξείῃς ὀδύνῃσιν ἐλήλαται, οὐδέ µοι αἷμα 
Τερσῆναι δύναται [αρύθει δέ µοι ὤμος ὑπ) αὐτοῦ" 
ὌἜλγχος ὃ οὐ δύναµαι σχεῖν ἔμπεδον, οὐδὲ µάχεσθαι 520 

Ἐλθὼν δυσμενέεσσιν' ἀνὴρ ὃ ὥριστος ὄὅλωλε, 

Σαρπηδὼν, Διὸς υἱός' ὃ ὃ οὐδ οὗ παιδὸς ἀμύνει. 

᾽Αλλὰ σὺ πέρ µοι, ἄναξ, τόδε καρτερὸν ἕλκος ἄκεσσαι, 

Κοίµησον ὃ' ὀδύνας, δὸς δὲ κράτος, ὄφρ᾽ ἑτάροισι 
Κεκλόμενος Λυκίοισιν ἐποτρύνω πολεμίζειν, 

Π.Δ. 92. Ν. 628. Ο. 104. 04. Α. 91. Ἠεσπο, 
ηῃ {Πῖ5 Ῥ]ασε, ἐγαπδ]αίες 16 φγαοἰίεν δρίγαγε, 
Ῥετπαρς 16 ταίπος Ιπιρ]ες, {γαίο ΦΕΙΠΕΥΟ 
(ν. 489): Όιοασί 1 πιαΥ Ῥετπαρς ταίαῖη 
195 πδυαὶ Ἱπιρογί, απά εκργοβ5 ο αππίαιδ 
ἀεεῖγε οἳ ῥαχρεάοπ {ο αἀάγοξς 5 {γιεπά 
Ῥεΐοτο Π[ε Ίναβ οχ/ιποῦ. 

507. ἐπεὶ λίπεν ἅρματ᾽ ἀνάκτων. ΤΗϊ5 
ἵ6 ππαπεβοπαΡΙγ Όε οογτοοί τεπᾶῖπς, 
ννἨίσ] 18 Εἶναί οἳ ἴἶιο Ῥο]ιο]. ΨΠ]οί. Ὑπα]σο, 
λίπον. 1ο οοπβίπιοίῖοη ἶδ: ἐπεὶ ἅρματα 

5256 

ἐλίπησαν ὑπὸ ἀνάκτων. Τπε ρ]αταὶ ἅρ- 
µατα 18 αβεᾶ Του ἴπε οἵπσα]ατ, ὮΥ α νεΥ 
ΟΟΠΊΙΠΙΟΠ Πσιαγθ, 45 αἶ5δο 1π ν. 270. 5αρτα. 
ῬΥγ ἀνάκτων 4τε πιεαηί ΦαΥρεάοη απά Η18 
ομαγ]οίθογ. 66 4Ρογνε γ. 465. 

511. Ιοῖηῃ ἐπεσσύμενον τείχεος ὑψηλοῖο. 
ἰαασαβ νναδ ποιπᾶάεᾶα Ὦ}) Έεμσετ, 1 ἴ]α 
αἰίασ]ς οπ πε ννα]]. Όοε ΤΙ. Μ. 987. 

624. κοίµησον ὃ’ ὀδύνας. Βορμ. ΡΗ11οεῦ. 
650. κοιμῶ τόδ’ ἕλκος 



ὉΜΗΡΟΥ ἸλΙΑΔΟΣ Π’. 47ὺ 

Αὐτός τ᾽ ἀμφὶ νέκυι κατατεθνηῶτι µάχωμαι. 

ὋὪς ἔφατ' εὐχόμενος' τοῦ ὃ ἔκλυε Φυῖβος ᾽Απόλλων. 

Αὐτίκα παῦσ᾽ ὀδύνας, ἀπὸ ὃ ἕλκεος ἀργαλέοιο 

Αἷμα μέλαν τέρσῃνε, µένος δέ οἱ ἔμβαλε θυµῳ. 

Γλαῦκος ὃ ἔγνω ὧσιν ἐνὶ φρεσὶ, γήθησέν τε, 68ο 
6 

Οττι οἱ ὦκ) ἤκουσε μέγας θεὸς εὐξαμένοιο. 

Πρῶτα μὲν ὤτρυνε Δυκίων ἡγήτορας ἄνδρας, 

Πάντη ἐποιχόμενος, Σαρπηδόνος ἀμφὶ μάχεσθαι. 

Αὐτὰρ ἔπειτα μετὰ Τρῶας κίε, μακρὰ βιῤάσθων, 

Πουλυδάμαντ’ ἐπὶ Πανθοίδην καὶ ᾿ Αγήνορα τον’ 696 

Ῥῆ δὲ μετ Αἰνείαν τε καὶ Ἔκτορα χαλκοκορυστὴν, 

᾽Αγχοῦ ὃ ἱστάμενος ἔπεα πτερόεντα προσηύδα" 

Ἔκτορ, νῦν δὴ πάγχυ λελασμένος εἷς ἐπικούρων, 

Οἳ σέθεν εἵνεκα τῆλε φίλων καὶ πατρίδος αἴης 

Θυμὸν ἀποφθινύθουσι σὺ ὃ οὐκ ἐθέλεις ἐπαμύνειν. 640 

Κεῖται Σαρπηδὼν, Λυκίων ἀγὸς ἀσπιστάων; 
9 / . τ 

Ος Δυκίην εἴρυτο δίκῃσί τε καὶ σθένεϊ ᾧ' 
.. 1 

Τὸν ὃ) ὑπὸ Πατρόκλῳ δάµασ᾽ ἔγχεϊ χάλκεος Αρης. 

᾽Αλλὰ., Φίλοι, πάρστητε, νεµεσσήθητε οὲ θυµῷ, 9 ) ΤΕ} : 

Μὴ ἀπὸ τεύχε᾽ ἔλωνται, ἀεικίσσωσι δὲ νεκρὸν δ45 
ιά - 

Μυρμιδόνες, Δαναῶν κεχολωμένοι, ὕσσοι ὄλοντο, 

Τοὺς ἐπὶ νηυσὶ θοῇσιν ἐπέφνομεν ἐγχείῃσιν. 
Φ ” Ξ - ν - / , 0 
Ὡς ἔφατο' Τρῶας δὲ κατακρῆθεν λάβε πένθος ᾿ ΄ 

ηλ ) |) 9 ο) , ϱ Φι / / 

σχετον, οὐκ ἐπιεικτὸν, ἐπεί σφισιν ἕρμα πὀληος (11 
"Ἐ ῤλο Φε δες ολ. σέ Αν ΕΣ ο αρ 

σκε, καὶ ἀλλοὀαπος περ εων᾽ πολεες Ύαρ αμ αυτῳ σσο 

. 6 ὦ:. Ἆ ο) 3 3 , , 

Λαοὶ ἔποντ', ἐν ὃ αὐτὸς ἀριστεύεσκε µάχεσθαι. / 
ο α ΄ / 

Ῥὰν ὃ ἰθὺς Δαναῶν λελιημένου ἦρχε ὃ ἄρα σφὶν ... . 
ο , πο σημ. 
Εκτωρ, χωόμενος Σαρπηδόνος αὐτὰρ ᾿Αχαιοὺς 

π -- - 

Ώρσε Μενοιτιάδαο Πατροκλῆος λάσιον κῆρ. 

Αἴαντε πρώτω προσέφη, μεμαῶτε καὶ αὐτώ' 566 » μεμ 
Αἴαντε, νῦν σφῶϊν ἀμύνεσθαι φίλον ἔστω, 

Οἷοί περ πάρος ἥτε μετ ἀνδράσιν, ἢ καὶ ἀρείους. 

Κεῖται ἀνὴρ, ὃς πρῶτος ἐσήλατο τεῖχος ᾿Αχαιῶν, 
.) 

Σαρπηδών' ἀλλ᾽ εἴ µιν ἀεικισσαίμεθ’ ἑλόντες µ ϱ] 

Τεύγεά τ᾽ ὤμοιϊν ἀφελοίμεθα, καί τιν ἑταίρων 660 μεύα, 
3 - ὁ / ’ ).. - 

Αὐτοῦ ἀμυνομένων δαμασαίµεθα νηλέϊ χαλκῳ. 
9 Ὡς ἔφαθ” οἳ δὲ καὶ αὐτοὶ ἀλέξασθαι µενέαινον. 

526. νέκυι κατατεθνηῶτι. Ἀεο οἩ ΠΠ. Ἡ. 558. ὃς πρῶτος. Ῥεο 1]. Μ. 997, 844. 

409. 559. ἀλλ᾽ εἴ µιν κ.τ.λ. Τ19 αροβιοροβία 

646. Δαναῶν. μα Ρτοροβίἔοπ περὶ, ος Ιπ (ῖ8 ρ8βθασο ἵ5 νοτΥ οχρτοβείνο. Ίπ {1ο 

ἕνεκα, πιπὲ Ῥο θυρρ]ίοἀ. 9ο αραίπ ἵπ Υγ. 8ΑΤης ΙΗΔΗΠΟΣ {1ο ΤιαίίΠ8 ΘΠΙΡΙΟΥ ἔῑπε Ἰπέευ- 

555. 585. τοραίῖνε {οσπα: Θμίά { εὖ κ ΟΟΠΙΡΑΤΘ 
548. κατακρῆθεν. Ῥεπίίω. 9ο οἩ Ἡ. Ἡ. Ο. στ]. 

Ν. 772. Ο. 657. 



474 ὉΜΗΡΟΥ ἸλΙΑΔΟΣ ΤΙ. 

Ν » 

Οἳ δ’ ἐπεὶ ἀμφοτέρωθεν ἐκαρτύναντο φάλαγγας, 

Τρῶες καὶ Λύκιοι, καὶ Μυρμιδόνες καὶ ᾿Α χαιοὶ, 
Σύμβαλον ἀμφὶ νέκυι κατατεθνηῶτι µάχεσθαι, 565 

Δεινὸν ἀὔσαντες' µέγα ὃ ἔβραχε τεύχεα φωτῶν. -Ὁ 
Ζεὺς ὃ ἐπὶ νύκτ᾽ ὀλοὴν τάνυσε κρατερῇ ὑσμίνῃ, 

ὌὌφρα φίλῳ περὶ παιδὶ µάχης ὀλοὺς πόνος εἴη. 

ΊΩσαν δὲ πρότεροι Τρῶες ἑλίκωπας ᾿Αχαιούς' 
Βλῆτο γὰρ οὔτι κάκιστος ἀνὴρ μετὰ Μυρμιδόνεσσιν 
Υἱὸς ᾿Αγακλῆος µεγαθύμου, δῖος ᾿Επειγεὺς, 
ο «25 , μα / » Ος ῥ ἐν Ῥουδείῳ εὖ ναιοµένῳ ἤνασσε 
Τὸ πρίν’ ἀτὰρ τότε Υ’, ἐσθλὸν ἀνεψιὸν ἐξεναρίξας, 
Ἔς Πηλῆ᾽ ἱκέτευσε, καὶ ἐς Θέτιν ἀργυρόπεζαν' 

»α Οἳ ὃ) ἅμ ᾽Αχιλληί ῥηξήνορι πέµπον ἔπεσθαι 
” .” ..ε ε/ / . 

[λιον εἰς ἐύπωλον, ἵνα Τρώεσσι µάχοιτο. 

Τόν ῥα τόθ᾽ ἁπτόμενον νέκυος [βάλε φαίδιµος Έκτωρ 
Χερμαδίῳ κεφαλήν’ ἣ δ᾽ ἄνδιχα πᾶσα κεάσθη 
. ΄ - Φ αι κ Ν ῦνς - Εν κόρυθι βριαρῇ' ὃ δ) ἄρα πρηνὴς ἐπὶ νεκρφ 
Κάππεσεν, ἀμφὶ δέ µιν θάνατος χύτο θυμοραϊστής. ὤδο 

Πατρόκλῳ ὃ ἄρ᾽ ἄχος γένετο φθιμένου ἑτάροιο" 
Ἴθνυσε ἓὲ διὰ προµάχων, ἴρηκι ἐοικὼς 

Ὠκέί, ὅστε φόβησε κολοιούς τε ψῆράς τε’ 

ὋὪς ἰθὺς Λυκίων, Πατρόκλεις ἱπποκέλευθε, 
” -- 

Έσσυο καὶ Τρώων’ κεχόλωσο δὲ κῆρ ἑτάροιο. 5856 

Καί ῥ ἔβαλε Σθενέλαον, Ἰθαιμένεος φίλον υἱὸν, 

Αὐχένα χερµαδίῳ, ῥῆξε ὃ ἄπο τοῖο τένοντας. 

Χώρησαν ὃ ὑπό τε πρόµαχοι καὶ φαίδιµος Έκτωρ. 
Ὅσση ὃ αἰγανέης ῥιπὴ ταναοῖο τέτυκται, 

667. Ζεὺς ὃ' ἐπὶ νύκτ᾽ ὁλοὴν κ.τ.λ. 
Ἠοπηοτ οα]]5 Ἠετε ὮΥ {θε παππε οἳ πἰφλέ, (1ο 
υπ ϊγ]ν]πάς οἱ ἐπῖο]ς ἀπςί, πνἨ]ο]ι τίδε Ίτοπα 
Ῥεπεαί] ἴ]ιε {εεί οἳ έ]ιε οοπιραίαπί5. Τῆηα5 
Ροείσγ που Ἠου {ο οοπγετί {πε πποδί 
παίυτα] {Πῖησς Ιπίο πιῖτασ]ε5. ῬορΕ: Τοπ 
Ῥπρία(Πῖας. 

570. οὔτι κάκιστος. Ἠετπιορεπεςβ περὶ 
δεινότητος, δ 9]. ἡ ἀπόφασις τῇ κατα- 
φάσει ποτὲ μὲν τὸ σον δύναται, ποτὲ δὲ 
πλέον. Ῥεθ οἩ ΤΙ. Ο. 11: απά αἀά Ἠογ. 
Οατπη. 1. 28. 14. Νοη β5ογάϊᾶας αιμοίογ Ία- 
{πγα τετίφμα; 1.6. αιοίογ ἐζιεἰγῖφ. 

674. ἐς Πηλῇ ἱκέτευσε. (απιε αξ α 5ιρ- 
ΡΙΐαπέ {ο Ῥε]εις. Τ]ιε Ρτεροξίῖοπ εἰς, νο] 
ΡΤοΟΡΕΣΙΥ Ῥε]οπρς {ο γετΏς οἱ πιοῖῖοῃ, 1γε- 
απεπ!]γ μῖνες {πε 8εη5ε οἱ πιοξῖοπ {ο οἴπετ 
νετβε. Τμας ΤΙ. Ω. Ἰ65. πἐρνασκ᾽ ἐς Σά- 
μον, Ἱ. 6. σεπέ ἰλεπι Πο κφαΐε ἴο Φαπιος; 
πγηΙοἩ Ἄσγθες ση] {πο Ἐπρ]δΙ Ιάϊοπαι, {ο 
«εἰῖ ἴπίο α γίασα Ὁοπιρατο {ο Επρ]ίδῃ 
νουφῖοη οἱ ἄευω καχν]Π, 26. ἀπέδοντο τὸν 

Ἰωσὴφ εἰς Αἴγυπτον. Ἀεε Ἠεπιείοτ]ιῖς 
οη ΑτΙ5ίοΡΗ. Ἐ]αΐ. Ρ. 456. Μαι. ατ. ατ. 
ξ 578. ὃ, 

689. κολοιούς τε ψῆράς τε. Ὅαως απἆ 
ἰατ[ϊπςς». ΤΠε οοπΙπΙοΠ Γοτπα ψὰρ, οἳ ν;/μ]ς]ι 
ψὴρ 15 Τοπῖς, οσοισ5 1π ΤΠ. Ρ. 06. Αν. 
6ε]]. ΧΤΠΙ. 19. Γιά οετο, βαῖ]. Ἱαοαπάϊογεπα 
γετρονγπα 5ομΙἔαπῃ, ἐπιργίπαϊ αριιά ΕοπΕΥΙΑ 
είεγεν φγαπιπιαξϊοί απποἰατέγωπές φιοᾶ οππι 
ἀἰαίκεεί φιοᾶαπι ἴπι ἴοοο κολοιούς τε ψῆράς 
τε, αἴῑο ἴπι ἴοσο ποπ ψηρῶν εε ψαρῶν αἰαῖέ ; 
φεσαέτι5 Οι σοπΙΠπεΠι 5εά ῥγοργίαηι ἴπ φο- 
φιιε τους εἶέι {ποια αίοπι. Όαπι δὶ αἰέεγιηη 
πι αἰέεγῖις ἴοοο Ῥοπας, τηε Τεοεγῖς βοπῖζιε 
ἑπειατε. 

689. αἰγανέης. «4 8ρεαγ; πδεὰ οΊἸΙεβΥ ἵπ 
Ἠαπίίπς, ος ἵπ αἰπ]ῖης αἲ α τηατ]ς. Ἐπδίαίμ. 
ἔστι δὲ αἰγανέα οὐχ ἁπλῶς δόρυ, ἀλλὰ 
ἐλαφρὸν καὶ μακρὸν, λεγομένη οὕτω, διὰ 
τὸ κατὰ αἰγῶν ἢ ἄγαν ἴεσθαι. Οοπιρᾶτθ 
0. Δ. 626. 1. 156. 



ὉΜΗΡΟΥ ἼΙΛΙΑΔΟΣ Π. 

"Ἡν ῥά τ᾽ ἀνὴρ ἀφέῃ πειρώμενος ἢ ἐν ἀέθλῳ, 
.ᾗ .. 

Ἠὲ καὶ ἐν πολέμῳ δηΐων ὑπὸ θυμοραϊστέων' 
Τόσσον ἐχώρησαν Τρῶες, ὥσαντο ὃ' ᾿Αχαιοί. 

- - ) .) 

Γλαῦκος δὲ πρῶτος, Δυκίων ἀγὸς ἀσπιστάων, 

Ἐτράπετ’, ἔκτεινε δὲ Ῥαθυκλῆα µεγάθυμον, 
Χάλκωνος φίλον υἱὸν, ὃς, Ελλάδι οἰκία ναίων, 

ὝὌλβῳ τε πλούτῳ τε µετέπρεπε Μυρμιδόνεσσι. 
Τὸν μὲν ἄρα Γλαῦκος στῆθος µέσον οὕτασε δουρὶ, 

Στρεφθεὶς ἐξαπίνης, ὅτε µιν κατέµαρπτε διώκων. 

Δούπησε δὲ πεσών' πυκινὸν ὃ ἄχος ἔλλαβ᾽ ᾿Αχαιοὺς, 

Ὡς ἔπεσ᾽ ἐσθλὸς ἀνήρ' μέγα δὲ Τρῶες κεχάροντο, 

Στὰν ὃ ἀμφ᾽ αὐτὸν ἰόντες ἀολλέες' οὐ 
)Αλκῆς ἐξελάθοντο, μένος ὃ ἰθὺς φέρον αὐτῶν. 

600 

᾿ ἄρ᾽ Αχαιοὰ, -, 
απ α... 

"νθ' αὖ Μηριόνης Τρώων ἕλεν ἄνδρα κορυστὴν 
Λαόγονον, θρασὺν υἱὸν ᾿Ονήτορος, ὃς Διὸς ἱρεὺς 

Ν 

Ἰδαίου ἐτέτυκτο, θεὸς ὃ ὣς τίετο δήμῳ' 605 

Τὸν βάλ᾽ ὑπὸ γναθμοῖο καὶ οὕατος ὦκα δὲ θυμὸς 
3’ 9 3 9 λέ Ν δ) 3/ , ἵλ 

Ωιχετ᾽ ἀπὸ µελέων, στυγερὺς ὃ ἄρα µιν σκότος εἶλεν. 

Αἰνείας ὃ ἐπὶ Μηριόνῃ δόρυ χάλκεον ἦκεν' 

ὌἜλπετο γὰρ τεύξεσθαι ὑπασπίδια προβιβῶντος' 

᾽Αλλ) ὃ μὲν ἄντα ἰδὼν ἠλεύατο χάλκεον ἔγχος' 
Πρόσσω γὰρ κατέκυψε, τὸ ὃ' ἐξόπιθεν δόρυ μακρὸν ͵ 

εἳ. Οὔδει ἐνισκίμφθη, ἐπὶ ὃ) οὐρίαχος πελεμίχθη ἐκ οι 
”/ ὃς ”’ νλοος ) ’ , / ” 
Εγχεος' ἔνθα ὃ ἔπειτ αφίει µένος ὄβριμος Άρης. 

/ 

Αἰχμὴ ὃ Αἰνείαο κραδαινοµένη κατὰ γαίης 
Ὢ .) α) Αε» αλ -. ε) 9 9 ” 

ιχετ» επεί ϱ ἆλιον στιβαρῆς απο χειρος 0ρουσεν. 6156 
/ Αἰνείας ὃ ἄρα θυμὸν ἐχώσατο, φώνησέν τε’ 

Μηριόνη, τάχα κέν σε, καὶ ὀρχηστήν περ όντα, 
ΤΕ. 3 Ν , ὃ κ ” άλ γχος ἐμὸν κατέπαυσε διαμπερὲς, εἴ σε βάλον περ. 
ο. , δ ο . ὅδα ὃν ὃ αὖ Μηριόνης δουρικλυτὸς ἀντίον ηυδα 

600. πειρώµενος. ἸΤγηϊπφ πιεί Ἱ. ο. 
επεγεῖπφ Ἰήπιφεί{; ἵπ ο 5α]οί 86η8ε οἱ {πε 
πη]άᾷ]ο νοῖσοθ; 45 1π Ἡ. Β. 279. Όοπιραγα 
11. Ο. 959. 

609. µένος δ) ἰθὺς φέρον αὐτῶν. 399 
οἩ ΠΠ. Ὦ. σ0θ. 

619. ἐπὶ δ’ οὐρίαχος κ.τ.λ. 36 0Ἠ Ἡ]. 
Ν. 445, 444. 

614. αἰχμὴ ὃ’ Αἰνείαο κ.τ.λ. ΤΗϊ5 απᾶ 
Έιο {ο]ον]πο Ίϊπο απο παπαπς ἵπ 8ΟΠΙΘ 
ΜΒΒ., απά 35 {6Υ απο οεγίαϊπΙγ {αιίο]ο- 
Ρος ψηί] {πε ΡγοσθάΙπρ,Εγποεςίί 15 ΡΓοΡαΡΙΥ 
εοττεοί 1π ]αάσίηρ ἔ]οπι {ο Ὦο Ιπέετρο]αίεά, 

616. Αἰν. δ' ἄρα θυμὸν κ.τ.λ. 1Τὲ ηα8 
Ῥθεπ Ῥγοροδεά {ο τουὰ ἀνὰ θυμὸν, 35 οἩ 
ΤΙ. ΕΒ. 96. Σ.4. ὃ. 197. απᾶ οἸδονν]εταθ; απά 
πο επιοπάσ{ίομ 15 εἰοσαπί, (ἰλοιβ]ι 66ΑΤΟΕΙΥ, 

1π {ια {ασο οἳ αἲὶ ἐῑιο οορῖθ5, αἀππὶδεῖρ]θ. 
Οοπιρατο 3ἱ5ο ΤΙ. Δ. 494. Ν. 660, 

617. ὀρχηστήν περ ἐόντα. Τ]Β βίγο]ο 
οἳ ταϊ]]θγΥ προηπ Μετίοπες ἵ9 {οππάεά οἩ 
ιο οαδίοπα οἱ 5 οοπίσγ: {ον {πο Οπε- 
{ΑΠ8 Ίνετο ροσι]ῖαι]γ αἀάϊσίεᾶ {ο 5 εκ- 
ογοἴρδο, απά ἵπ Ρατοπ]αν ατα 5ηῖά {ο ανο 
Ἱπνοπίεά {ο Ἑγντῆῖο ἆαπος, νο νναδ 
Ροτίογπιεά ἵπ οοπιρ]είο αππιοιΓ. ὮἘΟΡΕ, 
Φοο ]μιοῖαπ. 4ο Φα]6. 5 δ. ΑίΠεῃΠ. ΤΥ. 181. 6. 
Ὀ. Οπγβορί. Οχα6. ΤΙ. 95. Τπείσ. αἆ Τγ- 
εορΏν. 249. ΊΤΗΙ5 εκρ]απαοπ ἨονεΥοα, 
νΠΙςἩ ἶ5 ἐῑιαί οἳ έπε Βομο]αςί, 15 ΥετΥ {ατ- 
{οἰοηθᾶά απά Ἱπιρχοραλ]α. μα αἱ]αδίοη ἴΒ 
ονἰά επ] {ο {ἶιθ ΠΙΔΏΠΕΥ ΤΠ νγλ]ο]ι ΜετίοπεΒ 
εἰιάεά {ο βρεαΥ οἱ «πεις (ν. 611). 3εε 
35ο Ιηίτα νν. 745. 5ᾳᾳ. 
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] ” 

Πάντων ἀνθρώπων σ[έσσαι μένος, ὃς κέσευ ἄντα 

᾿Ελθῃ ἀμυνόμενος θνητὸς δέ νυ καὶ σὺ τέτυξαι. 

Εἰ καὶ ἐγώ σε ββάλοιµμι τυχὼν µέσον ὀξέί χαλκῷ, 

Αἶψά κε, καὶ κρατερός περ ἐὼν καὶ χερσὶ πεποιθὼς, 
Εὖχος ἐμοὶ ὂῴης, ψυχὴν ὃ᾽ ”Αϊδι κλυτοπώλῳ. 

Ὃς φάτο' τὸν ὃ ἐνένιπτε Μενοιτίου ἄλκιμος υἱός' 
- 3 

Μηριόνη, τί σὺ ταῦτα, καὶ ἐσθλὸς ἐὼν, ἀγορεύεις: 
Ἱ, - 

Ὦ πέπον, οὔτι Τρῶες ὀνειδείοις ἐπέεσσι 

Νεκροῦ χωρήσουσι’ πάρος τινὰ γαῖα καθέξει. 

Ἐν γὰρ χερσὶ τέλος πολέμου, ἐπέων ὃ ἐνὶ [βουλῇ: 6530 

Τῳ οὔτι χρὴ μῦθον ὀφέλλειν, ἀλλὰ µάχεσθαι. 
9 φ) ε) Ν Δ κ τ ο δ) ϱ 260 2 1ϐ / ς εἰπὼν, ὃ μὲν ἠρχ᾽, ὃ ὃ ἅμ ἕσπετο ἰσόθεος φώς. 

Τῶν ὃ’, ὥστε δρυτόμων ἀνδρῶν ὀρυμαγδὸς ὄρωρεν 
Οὗὔρεος ἐν [ήσσης, ἔκαθεν δέ τε γίγνετ ἀκουή" ρεος Ἰ .2 πα η 

Ὃς τῶν ὤρνυτο δοῦπος ἀπὸ χθονὸς εὐρυοδείης, 035 
-ο ε - - » 234. / 

Χαλκοῦ τε, ῥινοῦ τε, βοῶν τ᾽ ἐν ποιητάων, 
” 2 στ 

Νυσσομένων ἕίφεσί τε καὶ ἔγχεσιν ἀμφιγύοισιν. 

Οὐδ' ἂν ἔτι φράδµων περ ἀνὴρ Σαρπηδόνα δῖον 
κά ο) . ο λέ Ν 6! Ν ’ 

γνω, ἐπεὶ [ελέεσσι καὶ αἵματι καὶ κονίῃσιν 
Ἓκ κεφαλῆς εἴλυτο διαμπερὲς ἐς πόδας ἄκρους. 640 

Οἳ δ᾽ αἰεὶ περὶ νεκρὸν ὁμίλεον, ὡς ὅτε μυῖαι 
Σταθμῷ ἔνι [ροµέωσι περιγλαγέας κατὰ πέλλας 

ο Ε) 2 6 ΄ 3/ ὃ ών. Ώρῃ ἐν εἰαρινῇ, ὅτε τε γλάγος ἄγγεα δεύει 
9 ” .. . κ εαν . »Σ 9 Ὡς ἄρα τοὶ περὶ νεκρὸν ὁμίλεον' οὖὐδέ ποτε Ζεὺς 
Τρέψεν ἀπὸ κρατερῆς ὑσμίνης ὅσσε φαεινὼ, 645 

᾽Αλλὰ κατ᾽ αὐτοὺς αἰὲν ὅρα, καὶ φράζετο θυµῷ 

Πολλὰ μάλ᾽ ἀμφὶ φόνῳ Πατρόκλου µερμηρίζων, 
.Ἡ ἤδη καὶ κεῖνον ἐνὶ κρατερῇ ὑσμίνῃ 

Αὐτοῦ ἐπ᾽ ἀντιθέῳ Σαρπηδόνι φαίδιµος Έκτωρ 

62]. πάντων ἀνθρώπων, ὕς. ΟΕ ἴλα 
οοηβίγαοίίοη οἱ {πε τε]αίῖνε ἵπ {πο αἴπσι- 
Ίατ, η] ἴῑε απ{εσεᾶεπί Ιπ {πε Ῥ]ατα], 5εθ 
ποίε οη ΦΟΡΗ. Απί, 707. Ῥεπέ, ατ. Ρ. 257. 

629. νεκροῦ. Ῥεῖ]. Φατρεζοπῖς. 
650. τέλος πολέμου. Ίο ρεγ]εαϊῖοη, οἳ 

Ε[Πεῖεποη, οἱ «αγ. ἜΤΠε 5αΠΠε ΕΧΡΤΕΒΣΙΟΠ 
οσσατ5 1π ΠΠ. Ὦ, 291. ν]ετε {πε 5επξο 15 
ενιἀεπ{]γ ἀλγετεπί. Τπ {με Ἰαΐτετ εἶααςε οἳ 
Όια Ξεπίεποο ἴ]ιε {επι ατα Ἱπνεγίεά, 5ἴποῬ 
{πο πιεαπῖησ Ρ]αϊηΙγ τεφπῖτες βουλῆς δ᾽ 
ἐν ἔπεσι. Ἁπηϊ]ατ οοηβίγαοἰῖοηπ5 ατε {ο Ῥθ 
τηεί νη(Ἡ ἵπ {Πε Ῥε5έ ΥΥΤΙΤΕΤ5, απά Ρατίῖσοι- 
]ατ]γ ἵπ ΤΠπογαάϊάθς. γεν νε 5επΏτπεπέ 
οοπιρατο Εἰπά. επι, Ι. 99. πράσσει γὰρ 
ἔργῳ μὲν σθένος, βουλαῖσι δὲ φρήν. ΑΡο]]. 
ἘἨμοά. ΤΙ. 606. οὐ μὲν ἔολπα Βουλῆς εἷ- 
γαι ὄνειαρ, ὕσον τ’ ἐπὶ κάρτεῖ χειρών. 

651. ὀφέλλειν. Ἐτορετ]γ, {ο ἴπογεακε, ἰο 
αισηιεπὲ; 5 Ἱπῖτα ν. 051. Ἠεποε, {ο Ότο- 
ζοπᾳ, {ο Ργοίγαοί. 

64]. ὡς ὅτε μυῖαι κ.τ.λ. ΤΗϊ5 αἰπῖ]α 
15 οπ]γ α Η{έ]ε νατ]εά ἔτοτη {λαέ ἵπ ΤΠ. Β. 469. 
Μ]ίοη Ἠα5 Ἱππίαίεά 19 ἵπ Ῥαχ. Ἠερ. ΤΥ. 15. 
ΟΥ αξ α 5ατπι ο Πες ἵπ οἰπίαφο Εἶπιε 4δοιέ 
ἴ]ιο ιοἴπε-ρτεδς, Ί0εγε βιεεῖ πιιδί ἴς ροιγεί, 
Φεαί ο{, τείγπε αφ ο[ὲ τοι Ππιπεῖπᾳ βοιά. 

649. περιγλαγέας κατὰ πέλλας. Α:Πθ- 
ηερις, ΧΙ. 19. πέλλα" ἀγγεῖον σκυφοειδὲς, 
πυθμένα ἔχον πλατύτερον, εἰς ὃ ἤμελγον 
τὸ γάλα. Όμηρος ὡς ὅτε μοῖαι Σταθμῳ 
ἔνι βροµέωσιν ἐὐγλαγέας κατὰ πέλλας. Τπε 
νατῖοα5 τεαάῖησ ἐθγλαγέας 15 οὐβετναβ]ο. 
1{ὲ 15 ρτε[εντεά Ὦν Ἔοταρ ἵπ 5 Ἐπιεπάαί. 
Βιηῖᾶ, Ῥ. Π. ρ. Τ9.---Οἱ πε ποπ σταθμὸς, 
5οε οπ Ἡ. Ε. 140. 
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ὺἩ ἔτι καὶ πλεόνεσσιν ὀφέλλειεν πόνον αἰπύν. 

Ωδε δέ οἱ φρονέοντι δοάσσατο κέρδιον εἶναι, 
"Οφρ᾽ ἠὺς θεράπων Πηληϊάδεω ᾽Αχιλῆος 

᾿Εξαῦτις Τρῶάς τε καὶ Ἕκτορα χαλκοκορυστὴν 

Ώσαιτο προτὶ ἄστυ, πολέων ὃ ἀπὸ θυμὸν ἕλοιτο. 0556 

Ἔκτορι δὲ πρωτίστῳ ἀνάλκιδα φύζαν ἐνῶρσεν' 
ἛἜς δίφρον δ᾽ ἀνα[βὰς φύγαδ ἔτραπε, κέκλετο ὃ ἄλλους 
ΤΈρῶας φευγέµεναι γνῶ γὰρ Διὸς ἱρὰ τάλαντα. 

Ἔνθ' οὐδ' ἴφθιμοι Λύκιοι µένον, ἀλλὰ φόβηθεν 
’ - Ξ Πάντες, ἐπεὶ [ασιλῆα ἴδον, [ε[βλημένον ἧτορ, 

Κείµενον ἐν νεκύων ἀγύρει' 
660 

πολέες γὰρ ἐπ᾽ αὐτῷ 
4 ασε 

Κάππεσον, εὖτ᾽ ἔριδα κρατερὴν ἐτάνυσσε Κρονίων. 

οἳ ο) .”/ ὉἹ ” 3-9) .. ’ υ, »οϱ 

ἀ4ρ απ ὠμοιῖν Σαρπηδόνος ἔντε ἕλοντο, 
/ -- Χάλκεα, µαρμαίροντα, τὰ μὲν κοίλας ἐπὶ νῆας 

Δῶκε φέρειν ἑτάροισι Μενοιτίου ἄλκιμος υἱός. 6605 

Καὶ τότ᾽ ᾿Απόλλωνα προσέφη νεφεληγερέτα Ζεύς' 
] Ι. Εἰ δ ἄγε νῦν, φίλε Φοῖβε, κελαινεφὲς αἷμα κάθῃρον 
..) 
Ελθὼν ἐκ βελέων Σαρπηδόνα, καί µιν ἔπειτα, 

'Πολλὸν ἄπο προφέρων, λοῦσον ποταμοῖο ῥοῇσι, 
Χ μα. δ ο 3 /. ν δ) 3! αι ϱ 9 
ρἵσόν τ᾽ ἀμβροσίμ, περὶ δ) ἄμβροτα εἵματα ἔσσον 67ο 

Πέμπε δέ µιν πομποῖσιν ἅμα κραιπνοῖσι φέρεσθαι, αἱ 
κά 9 Θ / ὃ ὃ / ο. ερ σα 

πνῳ και ανατῳ ιουµαοσιν, οι ρα µιν ὦκα 
ει έκι.» 

Θήσουσ᾽ ἐν Λυκίης εὑρείης πίονι δήμῳ. 
” ς ’ / / 3! 
Ενθα ε ταρχυσουσι κασιγνητοί τε εται τε 

Τύμβῳ τε στήλη τε' τὸ γὰρ γέρας ἐστὶ θανόντων. 6756 

ὋὪς ἔφατ” οὐδ ἄρα πατρὸς ἀνηκούστησεν ᾿Απόλλων' 
Ῥη δὲ κατ Ἰδαίων ὀρέων ἐς φύλοπιν αἰνήν' 

Αὐτίκα ὃ ἐκ [Ρελέων Σαρπηδόνα δῖον ἀείρας» 
-- - ος - 

Πολλὸν ἄπο προφέρων, λοῦσε ποταμοῖο ῥοῇσι, 
Χρϊσέν τ᾿ ἀμβροσίμ, περὶ ὃ ἄμβροτα εἵματα ἔσσε᾽ 

658. Διὸς ἱρὰ τάλαντα. ἸΤ]μαϊ ἵδ, Το 
βΦαοτεᾶ ἀειεγιπϊπαίϊίοπ οἱ «πρίίεν. Το εκ- 
ΡγεββίοἩ 15 βιήΠοΙεπ{]γ εχρἰαϊπεᾶ ὮΥ Ἡ. Θ. 
69. Οοπιρατο αἱδο ν. 962. 

662. ἔριδα ἐτάνυσσε. 
906. 

667. κελαινεφὲς αἷμα κ.τ.λ. Τ1ε 60Π- 
βἰγισίῖοη οἳ {15 Ραβδαμε 15 βοπιον/]ιαξ «οἩ- 
{αθεά απὰ οΏβοιτθ. Ἠσογπο ]οἵπβ αἷμα ἐκ 
βελέων, δαπφμῖπεπι ο πιζπογίῦις, ννπίει 1βΒ 
ενΙἀεπ{]γ Ιποοχτεςί, ἴτοπα ο οοΠρΗΤΙΡΟΠ οἱ 
ἴπο Ῥ8βδασο ν(Ἡ ν. 678: νΊετο 16 ἶ5 1ε- 
Ρεαίεά ἵπ Ρ]αϊπεσ {6εΓΠ18, απᾶ νΊεησο {πα 
Γο]]ονίηςσ οτᾶεχ ατῖβε5: ἐλθὼν ἐκ βελέων 
κάθφρον Σαρπηδόνα κατὰ αἷμα, κ.τ.λ. 1.6. 
ἐλθε καὶ κάθφρον. Όοπιρατε Ἡ. Σ. 9465. 

Φος οἩ Ἰ. Λ. 

6860 

669. λοῦσον ποταμοῖο ῥοῇσι, κ.τ.λ. 366 
οι ΠΠ. Σ, 60. 

671. πέµπε δέ µιν κ.τ.λ. ΤΠ οοπ{οττωῖίγ 
νψηίἩ έπο βασροςίῖοτ οἳ ππο, 6αρτα Υ. 464. 
Τ]ιο Ιπγεπίῖοπ οἱ ουτητηϊΜῖησ ἰπο Ῥοάγ οἳ 
ΒαΥρεάοπ {ο Θιθερ απᾶά Ώεαίῃ, ἵπ ογάθχ {ο 
ΟΟΠΥΕΥ 16 {ο Ἰμγοῖα, Ἠαβ Ὄθειπ αἱ]εσογίοβ]]γ 
εχρ]αϊπεά 1π ἀῑΠεγοπί νναγ5. ἩἨοπιου ΡΤο- 
Ῥαβ]γ. Ππίεπάςά πούϊίησ πποχθ, ἔλατ λα 
Ώιεδο Ροᾷβ ενο επιρ]ογθά ὮΥ «Γαρίθετ, 38 
ο τηοδύ ῬτοΡρεσ αδεπίβ ἵπ β1οἩ απ οβ]σθ. 
Ἐπο Ποαβον 15 νατῖεᾶ, ννέ] πεσαχά {ο ἰθ 
Ῥοά1ες οἱ ἈΠεπιποπ απά (Ἰαασαδ, ἵπ Ομ, 
Βπιγτη. ΠΠ. 549. ΤΝ. 1. 

675. Ὕπνῳ καὶ θανάτῳ διδυµάοσιν. Ῥεθ 
οἨ Π. Λ. 241. 

ές 
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Πέμπε δέ µιν πομποῖσιν ἅμα κραιπνοῖσι φέρεσθαι, 

Ὕπνῳ καὶ Θανάτῳ διδυµάοσιν, οἵ ῥά µιν ὦκα 

Κάτθεσαν ἐν Δυκίης εὑρείης πίονι δήµῳ. 

Πάτροκλος ὃ ἵπποισι καὶ Αὐτομέδοντι κελεύσας 

Τρῶας καὶ Λυκίους µετεκίαθε, καὶ μέγ᾽ ἀάσθη, 095 

Κήπιος' εἰ δὲ ἔπος Πηληϊάδαο φύλαξεν, 
στ 9 Αν ς / - Δ / ΄ 

Ητ’ ἂν ὑπέκφυγε Κῆρα κακὴν µέλανος θανάτοιο. 

᾽Αλλ) αἰεί γε Διὸς κρείσσων νόος ἠέ περ ἀνδρῶν, 

"Ὅστε καὶ ἄλκιμον ἄνδρα φο[βεῖ, καὶ ἀφείλετο νίκην 

“Ῥηϊδίως, ὁτὲ δ᾽ αὐτὸς ἐποτρύνει µαχέσασθαι’ 690 
[ [ὁ 9 , 9 ιν / Ἅπο κα 
Ὃς οἱ καὶ τότε θυμὸν ἐνὶ στήθεσσιν ἀνῆκεν. 

”/ ” ο / 8. . ΄ 

Ένθα τίνα πρῶτον, τίνα ὃ ὕστατον ἐξενάριξας, 

Πατρόκλεις, ὅτε δή σε θεοὶ θάνατόνδε κάλεσσαν; 
” 9 - ον . ” Ν 2 
Αδρηστον μὲν πρῶτα, καὶ Αὐτόνοον, καὶ Ἔχεκλον, 

Καὶ Πέριμον Μεγάδην, καὶ ᾿Ἐπίστορα, καὶ Μελάνιππον' 605 
Αὐτὰρ ἔπειτ Ἔλασον, καὶ Μούλιον, ἠδὲ Πυλάρτην' 

Τοὺς ἕλεν' οἱ ὃ) ἄλλοι φύγαδε µνώοντο ἕκαστος. 
Ἔνθα κεν ὑψίπυλον Τροίην ἕλον υἷες ᾽Αχαιῶν 

Πατρόκλου ὑπὸ χερσὶ, περὶ πρὸ γὰρ ἔγχεϊ θῦεν, 
Εἰ μὴ Απόλλων Φοῖβος ἐὐδμήτου ἐπὶ πύργου 700 

2/ -- 9 , , να 
Έστη, τῷ ὀλοὰ φρονέων, Τρώεσσι ὃ ἀρήγων. 

ὓρὶς μὲν ἐπ᾽ ἀγκῶνος [βῆ τείχεος ὑψηλοῖο 

Πάτροκλος, τρὶς ὃ αὐτὸν ἀπεστυφέλιξεν ᾿Απόλλων, 

Χείρεσσ᾽ ἀθανάτῃσι φαεινὴν ἀσπίδα νύσσων' 
᾽Αλλ) ὅτε δὴ τὸ τέταρτον ἐπέσσυτο, δαίµονι ἴσος, 705 

Δεινὰ ὃ ὁμοκλήσας προσέφη ἑκάεργος Απόλλων" 

Χάζεο, Διογενὲς Πατρόκλεις, οὔ νύ τοι αἶσα 

Σῳ ὑπὸ δουρὶ πόλιν πέρθαι Τρώων ἀγερώχων, 
0ὐδ' ὑπ᾿ ᾽Αχιλλῆος, ὅσπερ σέο πολλὸν ἀμείνων. 

ο ΄ ΄ η) . ΄ . .) ’ 

Ως φάτο' Πάτροκλος ὃ ἀνεχάζετο πολλὸν ὀπίσσω, 710 

Μηνιν ἀλευάμενος ἑκατηβόλου ᾿Απόλλωνος. 
ο 55 π -- / 3’ , 9 . 
Βκτωρ δ) ἐν Σκαιῇσι πύλῃς ἔχε µώνυχας ἵππους 

Δίζε γὰρ, ἠὲ μάχοιτο κατὰ κλόνον αὖτις ἐλάσσας;, βὶστνί .. 

Ἠ λαοὺς ἐ ἐς Τεῖχος ὁμοκλήσειεν ἀλῆναι. ο τω. 

Ταὔτ᾽ ἄρα, οἱ φρονέοντι παρίστατο Φοῖβος Απόλλων, 715 

᾿Ανέρι εἰσάμενος αἰζηῳῷ τε κρατερῷ τε, 
3 , ἀἁ / - ο ς / 
Ασίῳ, ὃς µήτρως ἦν Ἕκτορος ἱπποδάμοιο, 

689. ὕστε καὶ ἄλκιμον κ.τ.λ. 366 οἱ  ϐ97. φύγαδεµνώοντο. Βοῖ. τρέπεσθαι, 
ΤΠ. Ρ. 177, ν]ουο (5 απᾶ {πε {ο]]ονίπς 5 ἵπ Τ]. Ε. 262 
πε γεοατ. ΤΠ Ομ Ῥ]ασε ἴΊεγ αγε παπέίησ 705. ἀγκῶνος. ΈἘΤΟΡΕΣΙΥ {λε εἶδοι»; Ἱ. 6. 
η ΒΟΠΠΙΟ ΜΡΑ., απᾶ, α5 ἴο 8εη5ο πνοι]ά {πε Ῥεπά οἱ πε αχ. Ἠεπςε, απ απσ[ε οί 
Ῥτοσεεά Ῥεέίεν νηέ]οιέ ἔλεπῃ, 1έ βΠοι]ά 5εεπα ο αα0. 
ἐαί 016Υ Ἰανε Ῥθεπ Ἱπβετίεὰ ὮΥ 8οππε εατ]Υ 714. ἀλῆναι. ες ΟΠ Υ. 408. 
οοργδῦ, 
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ὉΜΗΡΟΥΧ ἸλΙΑΔΟΣ Π’, 

Αὐτοκασίγνητος Εκάβης, υἱὸς δὲ Δύμαντος, 

Ὃς Φρυγίην ναίεσκε ῥοῇς ἔπι Σαγγαρίοιο. 
Τῷ µιν ἐεισάμενος προσέφη Διὸς υἱὸς ᾿Απόλλων' 
Ἑ / ’ 2 / . ὐδέ / / 

κτορ», τιπτε μαχης αποπανεαι 3 ουοξε τι σε χρ1. 

" . πρι Αἴθ’, ὅσον ἤσσων εἰμὶ, τόσον σέο φέρτερος εἴην' , 2 [) 2 ) 

Τῷ κε τάχα στυγερῶς πολέμου ἀπερωήσειας. τ΄ 
2 » τς πρ / , ο ἱ 
Αλλ᾽ ἄγε, Πατρόκλῳ ἔφεπε κρατερώνυχας ἵππους, 

Αἴκεν πώς µιν ἕλῃς, ἂψη δέ τοι εὖχος ᾿Απόλλων. 
Υπ Δ -τ ή 1 Ἴν 2 - 

Ὃς εἰπὼν, ὃ μὲν αὖτις ἔβη θεὸς ἀμπόνον ἀνδρῶν. 

Κεβριόνῃ δὲ κέλευσε δαἴφρονι φαίδιµος "Έκτωρ 
6 ” /΄ / ” ΔΝ ” ιά ἵππους ἐς πόλεμον πεπληγέμεν' αὐτὰρ ᾿Απόλλων 
Δύσεθ’ ὅμιλον ἰὼν, ἐν δὲ κλόνον ᾿᾽Αργείοισιν 

"κε κακὺν. Τρωσὶ δὲ καὶ ἝἜκτορι κῦδος ὅπαζεν. 

Έκτωρ ὃ) ἄλλους μὲν Δαναοὺς ἔα, οὐδ ἐνάριζεν" 
Αὐτὰρ ὃ Πατρόκλῳ ἔφεπε κρατερώνυχας ἵππους. ρ ρόκλῳ ρατερ ς 

/ α) ι) . ἡ - 

Πάτροκλος ὃ ἑτέρωθεν ἀφ ἵππων ἆλτο χαμᾶζε ρ ρ μαςε 
- ή 

Σκαιῇ ἔγχος ἔχων' ἑτέρηφι δὲ λάζετο πέτρον 
Μάρμαρον, ὀκριόεντα, τόν οἱ περὶ χεὶρ ἐκάλυψεν, 

τ παὸ ΄ . 5 Ν ΄ . 

Ηκε ὃ ἐρεισάμενος οὐδὲ δὴν χάζετο φωτὸς ο. Ὁ 
5 26 ς -- 

0ὐδ' ἁλίωσε βέλος" [βάλε δ Ἔκτορος ἡνιοχῆα 

Κεβριόνην, νόθον υἱὸν ἀγακλῆος Πριάμοιο ριονην, γ 2’ 
6“ πι ’ Ε ).. -.. 

ἵππων ἡνί ἔχοντα, µετώπιον ὀξέὶ λα. η 2 
- / 

᾽Αμϕοτέρας ὃ ὀφρῦς σύνελε λίθος, οὐδε οἱ ἔσχεν μφοτέρ ρ ; 
ο] 

Οστέον' ὀφθαλμοὶ δὲ χαμαὶ πέσον ἐν κονίῃσιν μ μ 
- - η] δι .] - 

Αὐτοῦ πρόσθε ποδῶν' ὃ ὃ᾽ ἄρ᾽, ἀρνευτῆρι ἐοικὼς, 

Κάππεσ᾽ ἀπ᾿ εὐεργέος δίφρου' λίπε ϐ) ὀστέα θυμός. 

Τὸν δ᾽ ἐπικερτομέων προσέφης, Πατρόκλεις ἱππεῦ' 

ΊὮ πόποι, ἦ µάλ’ ἐλαφρὸς ἀνήρ' ὡς ῥεῖα κυβιστᾷ. 
Εἰ δή που καὶ πύντῳ ἐν ἰχθυόεντι γένοιτο; 

Πολλοὺς ἂν κορέσειεν ἀνὴρ ὅδε, τήθεα διφῶν, 

Νηὸς ἀποθρώσκων, εἰ καὶ δυσπέμφελος εἴη' 

ὋὪς νῦν ἐν πεδίῳ ἐξ ἵππων ῥεῖα κυβιστᾷ. 

Ἡ ῤα καὶ ἐν Τρώεσσι κυβιστητῆρες ἔ ἔασιν. 

ὋὪς εἰπὼν ἐπὶ Κεβριόνῃ ἡ Πρωϊ βεβήκει, 

οἶ μα λέοντος ἔ ἔχων, ὅστε, σταθμοὺς κεραΐζων, ψέοιή 

479 

720 

750 

735 

740 
ε 

α «ευέν 

745 

άατρ κ. 

/ 

718. Δύμαντος. Ἀε6 οἩ Τ. 7. 999. 
756. οὐδὲ δὴν χάζετο φωτός. «Ί/εο πωιῖ- 

ἔωπι αὖ Ἰοπιῖπε, 1.6. Ἡεοίοτε, γεσεᾷεδαί, αὖ- 
εγγαβαξ. " 

Ἴ4δ. ὡς ῥεῖα κυβιστᾷ. ΟΌΟπΙΡ8Το γ. 
617 : απᾶ 5οε ποίε οη Εήρ. Ῥμωπ. 1166. 
Ῥομέ, ἄν. Ῥ. 970. 

747. τήθεα διφῶν. Μεατολίπᾳ 17ΟΥ Ο5ἱ6ΥΝ. 
Θο]ο]. ΥΠ]. διφών' ζητώ», ἐρευνών. ἩἨε- 
βἷοά. ΟΡ. Ὁ. 974. τεὴν διφῶσα καλιήν. Ο6 

Πιο ππο]]αξο Ἠσγο πιθαπί, 5εο Αγςίοῦ, Ἡ. 
ΛΗ. 17.4. Ῥμπ. Ν. Η. ΧΧΧΤΙ. 6. 21: απᾶ 
Ἠαγάοπῖη, αἆ Ίος, 

748. εἰ καὶ δυσπέμφελος εἴη. Ἔεη ἐ]οισ]ι 
ὁό 10εγο Μἰογηι: 8εϊ]. ὁ πόντος. ῥἈε]ιο]. δυσ- 
πέμφελος" δυσχείµερος, δι οὗ δυσχερώς 
ναῦς πέµπεται. Ἠεβῖοά, ΟΡ. Ὁ. 618. ναυ- 
τιλίη δυσπέµφελοο. Τ19οᾳ. 440. οἳ γλαυκὴν 
δυσπέμφελον ἐργάζονται. 

7565. οἶμα. πιρειήπ. Ὁομο]. ὅρμημα. 
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Ἔβλητο πρὸς στῆθος, ἑή τέ µιν ὤλεσεν ἀλκή" 

ὋὪς ἐπὶ Κεβριόνῃ, Πατρόκλεις, ἆλσο µεμαώς. 

Ἔκτωρ ὃ αὖθ) ἑτέρωθεν ἀφ᾽ ἵππων ἆλτο χαμᾶζε. 755 

Τὼ περὶ Κεβριόναο, λέονθ’ ὡς, δηρινθήτην, 
ο » - ον ’ 3 / 

Ω τ᾽ ὄρεος κορυφῇσι περὶ κταµένης ἐλάφοιο, 
Αα . , , , 
Άμφω πεινάοντε, µέγα φρονέοντε, μάχεσθον' 

Ὃς περὶ Κεβριόναο δύω µήστωρες ἀὐτῆς, 

Πάτροκλός τε Μενοιτιάδης καὶ φαίδιµος Έκτωρ, 760 

εντ) ἀλλήλων ταµέειν χρόα νηλέϊ χαλκῷ. 
|... 9 -” .) 9 / ο. ’ Έκτωρ μὲν κεφαλῆφιν ἐπεὶ λάβεν, οὐχὶ µεθίει 
Πάτροκλος ὃ ἑτέρωθεν ἔχε ποδός' οἱ δὲ δὴ ἄλλοι 

Τρῶες καὶ Δαναοὶ σύναγον κρατερὴν ὑσμίνην. 

Ὡς ὃ Εὖρός τε Νότος τ’ ἐριδαίνετον ἀλλήλοιϊν, 

Οὔρεος ἐν [ήσσῃς, [βαθέην πελεμιζέµεν ὕλην, 

Φηγόν τε, µελίην τε, τανύφλοιόν τε κράνειαν, πιεί ἷων 

Αἵ τε πρὸς ἀλλήλας ἔβαλον τανυήκεας ὄζους 

᾿Ηχῇ θεσπεσίῃ. πάταγος δέ τε ἀγνυμενάων' 

Ὃς Τρῶες καὶ ᾿Αχαιοὶ ἐπ᾽ ἀλλήλοισι θορόντες 770 
Δῄουν, οὐδ ἕτεροι μνώοντ᾽ ὀλοοῖο φόβοιο. 
Πολλὰ δὲ Κεβριόνην ἀμφ᾽ ὀξέα δοῦρα πεπήγει, 
Ἴοί τε πτερόεντες ἀπὸ νευρῇφι θορόντες' 

Πολλὰ δὲ χερµάδια µεγάλ᾽ ἀσπίδας ἐστυφέλιξε 
Μαρναμένων ἀμφ᾽ αὐτόν' ὃ δ᾽ ἐν στροφάλιγγι κονίης 775 

- / 9 / ς / Κεῖτο µέγας μεγαλωστὶ, λελασμένος ἱπποσυνάων. 
"Ὄφρα μὲν ᾿ΗἨέλιος µέσον οὐρανὸν ἰἀμϕιβε[θήκει, 

Τόφρα µάλ᾽ ἀμφοτέρων βέλε’ ἥπτετο, πίπτε δὲ λαός" 
"Ἠμος ὃ' Ἠέλιος µετενίσσετο [ουλυτόνδε, 

απ 
9 ΄ δή ον Έτ - η) 9 σε - . 

Καὶ τοτε ο, ρ υπερ αισαν Αχαιοὶ φερτεροι Ίσαν 780 

Ἔκ μὲν Κεβριόνην βελέων ἥρωα ἔρυσσαν, 

Τρώων ἐξ ἐνοπῆς, καὶ ἀπ᾿ ὤμων τεύχε ἕλοντο. 

Πάτροκλος δὲ Τρωσὶ κακὰ φρονέων ἐνόρουσε. 
Τρὶς μὲν ἔπειτ ἐπόρουσε, θοῷ ἀτάλαντος ᾿Αρηϊ, 

Σμερδαλέα ἰάχων' τρὶς ὃ ἐννέα φῶτας ἔπεφνεν' 

Ῥο Ἰ]. Φ. 2632. αἰετοῦ οἴματ᾽ ἔχων. Όοπι- 
Ρατε ΠΠ. Χ. 140.---κεραϊΐζων. Ῥεε ο ΠΠ. Β. 
86]. 

169. ἐπεὶ λάβεν. ῥΘδοῖ. Οεὐγίοπεπι. 
765. ὡς δ᾽ Εδρός τε Νότος τε κ.τ.λ. 

Όοπιρατε Ὑτρ. Απ. ΤΙ. 416. ΤΥ. 441. 
769. πάταγος δὲ τε κ.τ.λ. ΤΠ νετΏ 

γίγνεται τηπδί Ῥο 5δαρρ[εά, ας ἵπ ΤΙ. Λ. 800. 
776. κεῖτο μέγας µεγαλωστί. Ὑ]πς. 45η. 

Χ. 842. Ιηφεπίεπι αἴφιε ἱπφεπίὶ οιἴπεγε οἶο- 
ίαπι. 

779. βουλυτόνδε. Τοωαγᾶς {λε ετεπίπα ; 

785 

6ο οα]]εά ἴτοπι Ῥεΐπρ ἴμε ἔπιε πΠεπ {ια 
ΟΧεΏ Ἴετο Ἰοοθεᾷ {πτοπι {Πε Ῥ]οιρΗ. Έτπ- 
βίαίΠ. βουλυτὸς δὲ ὁ πρὸς ἑσπέραν καιρὸς, 
ὁ δειλινὸς, ὅτε τοῦ ἐργάζεσθαι τοὺς βόας 
λύοµεν. ἍΑπςί, Αν. 1406. πηνίκ᾽ ἐστὶν 
ἄρα τῆς ἡμέρας ς--βουλυτὸς, ἢ περαιτέρω; 
Φεε Ἐγπεςή”5 τεεκ Ἰπάεκ το Οἴσετο, ἴπ 
του. Όπ ἴπο εαδίοπι οἱ ποίῖπς επιε ὮΥ 
οετίαῖη τεσι]ατ ΟΟΟΙΥΤΕΠΟΘΕΣ, οοπΙρατε ποίεΒ 
οἩ 1]. Λ. 84. 1756. Ῥεε αἶδο ΑΡο]]. Ἠμοά. 
1Η. 1942. Αταί, Ῥπερῃ. 1119. ας. Εε]. 
ΤΙ. 67. Ἠοτ. Οατπι. 111, 6, 49. 
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᾽Αλλ” ὅτε δὴ τὸ τέταρτον ἐπέσσυτο, δαίµονι σος, 

Ἔνθ' ἄρα τοι, Πάτροκλε, φάνη βιότοιο τελευτή. 

ἼἨ ή Φοῖ[βος ἐνὶ κρατερῇ ὑσμίνι ντετο γάρ τοι Φοῖβος ἐνὶ κρατερῇ ὑσμίνῃ 
/ [ον 9 Δ .»/ Ν / ο) 3 ΄ - 

Δεινός' ὃ μὲν τὸν ἰόντα κατὰ κλόνον οὐκ ἐνόησεν 
- / . 

᾿Πέρι γὰρ πολλῇ κεκαλυμµένος ἀντε[όλησε. 790 
-- - ’ 

Στῆ ὃ ὄπιθε, πλῆξέν τε µετάφρενον εὐρέε τ᾿ ὤμω 

Χειρὶ καταπρηνεῖ' στρεφεδίνηθεν δέ οἱ ὅσσε. 
-- - ια) / 

Τοῦ δ ἀπὸ μὲν κρατὸς κυνέην [βάλε Φοῖβος ᾽Απόλλων' 

“Ἡ δὲ κυλινδοµένη καναχὴν ἔχε ποσσὶν ὕφ' ἵππων 
- / / 

Αὐλῶπις τρυφάλεια" µιάνθησαν δὲ ἔθειραι 
4 5 Αἵματι καὶ κονίῃσι πάρος γε μὲν οὐ θέµις ᾗεν 

Ἱπποκόμον πήληκα µιαίνεσθα’ κονίῃσιν, 

οί το [5] 

᾽Αλλ” ἀνδρὸς θείοιο κάρη χαρίεν τε µέτωπον 
Ῥύετ' ᾽Αχιλλπος' τότε δὲ Ζεὺς "Έκτορι δῶκεν 

"Ἡι κεφαλῇ φορέειν' σχεδόθεν δέ οἱ ᾗεν ὄλεθρος. 800 

Παν δέ οἱ ἐν χείρεσσιν ἄγη δολιχόσκιον ἔγχος, 

Βριθὺ, μέγα, στιβαρὸν, κεκορυθμένον' αὐτὰρ ἀπ᾿ ὤμων 

᾿Ασπὶς σὺν τελαμῶνι χαμαὶ πέσε τερµιόεσσα” 

Λῦσε δέ οἱ θώρηκα ἄναξ, Διὸς υἱὸς, Απόλλων. 

Τὸν ὃ ἄτη φρένας εἷλε, λύθεν ὃ ὑπὸ φαίδιµα γυῖα᾽ 8056 

Στῆ δὲ ταφών' ὄπιθεν δὲ µετάφρενον ὀξέὶ δουρὶ 
ἜὭμων μεσσηγὺ σχεδόθεν βάλε Δάρδανος ἀνὴρ, 
Πανθοΐδης Ἐὔφορβος, ὃς ἡλικίην ἐκέκαστο 
3” Ρ Ω) ο , / ’ ’ ΕΥχεί θ’, ἱπποσύνῃ τε, πόδεσσί τε καρπαλίµοισι’ 
Καὶ γὰρ δὴ τότε φῶτας ἐείκοσι (ῆσεν αφ’ ἵππων, ΒΙΟ 

Πρῶτ᾽ ἐλθὼν σὺν ὄχεσφι, διδασκόµενος πολέµοιο. 
Ὅσττοι πρῶτος ἐφῆκε [βέλος, Πατρόκλεις ἱππεῦ, 

Οὐ δὲ δάµασσ” ὃ μὲν αὖτις ἀνέδραμε, µίκτο ὃ ὁμίλῳ, 
3 Ν ς / ΄ ’ 3 Αν ε , 

Ἐκ χροὸς ἁρπάξας δόρυ μείλινον' οὐδ ὑπέμεινε 
Πάτροκλον, γυμνόν περ ἐόντ', ἐν δηϊοτῆτι. 815 

/ 9 - -α 9 Ν Ν Πάτροκλος δὲ θεοῦ πληγῆ καὶ δουρὶ δαμασθεὶς 
Ἀ ε ’ .) .! ε) / Μα , 

ΑΨ ἑτάρων εἰς ἔθνος ἐχάζετο, κηρ᾽ ἀλεείνων. 
Ἔκτωρ ὃ., ὡς εἶδε Πατροκλῆα µεγάθυμον 

"Αψ ἀναχαζόμενον, [εβλημµένον ὀξέί χαλκῷ, 
᾽Αγχίμολόν ῥά οἱ ἦλθε κατὰ στίχας, οὗτα δὲ δουρὶ 820 

Νείατον ἐς κενεῶνα" διαπρὸ δὲ χαλκὸν ἔλασσε. 
Δούπησε δὲ πεσὼν, µέγα ὃ ἤκαχε λαὸν ᾽Αχαιῶν. 

800. τερµιόεσσα. Ἅ(εαο]ίπᾳ {ο ἴ]ε ετίγε- Μει. ΧΥ. 160. Ιρ86 α1ο, παπη πιεπιϊπὶ, Τγο- 
υηῖέψ οἱ έιε ο; 1.6. ἴο ἐ]ιε αποῖέε. Ἑαδίαίμ. /απὶ (επρογε δεῖ, Ἰαπίλιοίᾶες ΓΠιωρλογδυ- 
ποδηνεκής. Οα. Τ. 943. χιτὼν τερµιόειο. επαπ. Όοπιρατε ]μασίαπ. Ὦ. Μ. 90. ἨΗοταί, 
πε ἀετῖναίῖοπ 15 {γοπι τέρμα, ᾖπῖς. 1.28. 10. Τμιοίαπέ, Τη5ίὲ. Ῥϊν. 96. 96ο 45ο 

805. ἄτη φρένας εἷλε, Θεο οἨ Τ].Α.419. οἩ ΤΠ. Ρ. 70. 
808. Ἐὔφορβος. ἘΤ]ϊ8 18 έἶνε Ἠεγο υγ] δΙ11. διδασκόµενος πολέμοιο. εο οἩ 1]. 

ν]υια ΕΥ(λαροχα5 οἰαϊπιοὰ Ιάεπίϊίγ. Ονῖα. ἩἘ. 18, 

11 
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Ὡς ὃ ὅτε σῦν ἀκάμαντα λέων ἐβιήσατο χάρµῃ, 

ἝὪ τ’ ὄρεος κορυφῇσι µέγα φρονέοντε µάχεσθον 

Πίδακος ἀμφ᾽ ὀλίγης' ἐθέλουσι δὲ πιέµεν ἄμφω' 
Πολλὰ δέ τ᾿ ἀσθμαίνοντα λέων ἐδάμασσε [ίηφιν' - 
Ὡς πολέας πέφνοντα Μενοιτίου ἄλκιμον υἱὸν 

ο ον Ν ” .. Ν ὧ ’ 
Έκτωρ Πριαμίδης σχεδὸν Εγχεϊ θυμὸν ἀπηύρα. 
Καΐ οἱ ἐπευχόμενος ἔπεα πτερόεντα προσηύδα’ 

Πάτροκλ’, ἦ που ἔφησθα πόλιν κεραϊζέµεν ἁμὴν. 850 
τν - Ξ 

Τρωϊάδας δὲ γυναῖκας, ἐλεύθερον ἦμαρ ἀπούρας, 
” - 

Άξειν ἐν νήεσσι φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν, 
, . ; ὃν , ϱ) 5 δι π 

ΚΝήπιε' τάων ὁὲ προσύ Ἐκτορος ὠκέες ἵπποι 
9 3 ’ λ / ο 9 εαν 5) ο 

Ποσσὶν ὀρωρέχαται πολεμίζειν’ ἔγχεϊ ὃ αὐτὸς 

Τρωσὶ φιλοπτολέμοισι µεταπρέπω, ὃς σφιν ἀμύνω 

"Ἠμαρ ἀναγκαῖον' σὲ δέ τ᾿ ἐνθάδε γῦπες ἔδονται. 

ΣΑ δεῖλ’, οὐδέτοι, ἐσθλὸς ἐὼν, χραίσµησεν ᾽Αχιλλεὺς, 

Ὃς πού τοι µάλα πολλὰ µένων ἐπετέλλετ᾽ ἰόντι----- 
Μή µοι πρὶν ἰέναι, Πατρόκλεις ἱπποκέλευθε, 

ΝΠας ἐπὶ γλαφυρὰς, πρίν γ Ἔκτορος ἀνδροφόνοιο 
Αἱματόεντα χιτῶνα περὶ στήθεσσι δαϊξαι.---- 

ἝὪς πού σε προσέφη, σοὶ δὲ φρένας ἄφρονι πεῖθε. 
Τὸν ὃ ὀλιγοδρανέων προσέφης, Πατρόκλεις ἱππεῦ' 

δ40 

ο 

Ἠδη νῦν, Ἐκτορ, µεγάλ᾽ εὔχεο' σοὶ γὰρ ἔδωκε 
Νίκην Ζεὺς Κρονίδης καὶ Απόλλων, οἵ µε δάµασσαν 845 

Ῥηϊδίως" αὐτοὶ γὰρ ἀπ᾿ ὤμων τεύχε ἕλοντο. 
Τοιοῦτοι ὃ εἴπερ µοι ἐείκοσιν ἀντεβόλησαν, 
Πάντες κ᾿ αὐτόθ) ὄλοντο, ἐμῷ ὑπὸ δουρὶ δαµέντες. 
᾽Αλλά µε Μοῖρ) ὀλοὴ, καὶ Δητοῦς ἕκτανεν υἱὸς, 

᾽Ανδρῶν ὃ Εὔφορβος' σὺ δέ µε τρίτος ἐξεναρίζεις. 
”Αλλο δέ τοι ἐρέω, σὺ ὃ ἐνὶ φρεσὶ βάλλεο σῇσιν' 
Οὔ θην οὐδ αὐτὸς δηρὸν βέμ, ἀλλά τοι ἤδη 

”Αγχι παρέστηκε Θάνατος καὶ Μοῖρα κραταιὴ, 

Χερσὶ δαμέντ᾽ ᾽Αχιλῆος ἀμύμονος Αἰακίδαο. 

851. ἐλεύθερον ἦμαρ. Ἱπίτα ν. 896. ἦμαρ 
ἀναγκαῖον. 3εε οἩ Ἡ. ἆ. 455. 

8098. µένων. Ῥε]. παρὰ ναυσί. ῬϊποῬ 
Ἠεσίου ἀῑά πο Ἠεαν {πε αἀπιοπΙίοπς οἳ 
ΑοἨ]]]ε5, Πῖ5 5αγοα5Ώο 5ΡεεςΠ πιαδέ πο Ῥε 
οοπηπεοίεᾷ πηίἩ ἔἶπεπι ἵπ {Πε πηπά οἱ {με 
ΣΕΠάΕΥ. 

861. ἄλλο δέ τοι ἐρέω, κ.τ.λ. Τηε ρεγῖοᾶ 
ο{ αρργοασμῖησ ἀεαίῃ Ίας Πεαποεπ{Ιγ Ῥεεπ 
βπρροδεᾶ {ο Ἐτίης να 16 α. ςρ]νῖν οἳ ἀῑν]- 
ἨΘΙΟΠ απά Ῥτορμεσγ. Ἠεπορ Ηοπιετ Ἠα8 
Ῥυά Ιπίο {με τποπίἩ οἳ ἴπε ἁγίηπς Ῥαΐτοσ]ας 
3 ῬγεάΙοίίοη οἱ {πο {αΐε οἱ Πῖ5 επεπαγ ; απά 
Ἠεσίος, ἵη α ἰπιί]αν Ίναγ, ζοτείε]ς {]λαί οἳ 
ΑοἨ]]]ες, ἵπ ΤΙ. Χ. 9569. Ὠϊάο ἵδ αποθιεν 

Ἰπείαπσο Ἱη Ὑπσ. Απ. ΤΥ. 607. ΟΌοπιρατο 
35ο 1. Τία]. ΤΙ. 696. Ἐτδιαίμῖας Ιπείαποεβ 
{πε ομβετγαίῖοπ οἱ Βοσγαίες ἴπ 5 ἀείεπσθ 
Ῥεΐογε {πε ΑίΠεπίαης: ἐνταῦθα γέγονα ἐν 
ᾧ µάλιστα ἄνθρωποι χρησμφδοῦσιν, ὅτ᾽ 
ἂν μέλλωσιν ἀποθανεῖσθαι. Οοπιρατο Ώιοᾶ. 
Φῖο,  ΧΥΤΠΙ. 1. Ετν. Πεο. 1241]. 5ᾳᾳ. Υπ. 
«π. Κ. 799. Ατσιπιεπίς 1η {ανοισ οἱ ἴ]α 
τοα]{γ οἳ 5πο]ῖ ῬτορμεΏίο εοδίαξῖες Ἠαγε 
Ῥεεπ {οππᾶεά προῃ {πε Ργεάϊοᾶοη οἱ 1/ασοοῦ 
προηπ Πῖ5 ἀεβίμ-Ῥεά ((εῃΠ. χ]ικ. 1), απά 
οίμεν Ῥαξβασες οἱ Ηοὶγ Ἠ]τίέ; Ῥαέ πο {αἱσ 
οοπο]αδίοΏ οαη Ὦο ἆγαννη ἔγοτη {ΠεΠῃ, 

855. βέμ. εε οηἨ ΤΙ. Ο. 194. 
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Ὃς ἄρα µιν εἰπόντα τέλος θανάτοιο κάλυψε" 

489 

865 

Ψυχὴ ὃ) ἐκ ῥεθέων πταμένη ᾿Αἰδόσδε [2ε[λήκει, 
Ὃν πότμον γοόωσα, λιποῦσ᾽ ἁδροτῆτα καὶ ἥβην. 

Τὸν καὶ τεθνειῶτα προσηύδα φαίδιµος Ἐκτωρ' 

Πατρόκλεις, τί νύ µοι µαντεύεαι αἰπὺν ὄλεθρον ;: 

Τίς ὃ οἵδ εἴ κ᾿᾽Αχιλεὺς, Θέτιδος πάϊς ἠὐκόμοιο χ μοιο; 860 

Φθήῃ ἐμῷ ὑπὸ δουρὶ τυπεὶς ἀπὸ θυμὸν ὀλέσσαι; 

ὋὪς ἄρα φωνήσας δόρυ χάλκεον ἐξ ὠτειλῆς 

Εἴρυσε, λὰξ προσβάς' τὸν ὃ ὕπτιον ὧσ᾽ απὸ δουρός. 

Αὐτίκα δὲ ἕὺν δουρὶ μετ᾽ Αὐτομέδοντα [εβήκει, 
’ 

᾽Αντίθεον θεράποντα ποδώκεος Αἰακίδαο' 8056 

Ἵετο γὰρ βαλέειν' τὸν ὃ ἔκφερον ὠκέες ἵπποι 

"Αμβροτοι, οὓς Πηλῆϊ θεοὶ δόσαν ἀγλαὰ δῶρα. 

865. τέλος θανάτοιο κάλυψε. Ῥορο ο0Π- 
βΊάετς {1 ν]ο]ο ἰπαῖπ οἱ οἰγοπτηβίαπσςβ 
αἰεπάαπέ προη {μο ἀεαία οἳ Ραίτοσ]ας 38 
αἱἐοσείμεσ ΙΠΠΕΟΘΒΡΑΣΥ, απᾶ, τοβίρπίηρ {πο 
Ῥαβεασο {ο {λε ΠΠΕΤΟΥ οἱ {1 οτΙδίοΒ, Ππιδῖῃ- 
{αΐπς (λαῦ ἴπο Ἠογο παϊσµέ Ἠανο {α]]ετ νι 
εᾳ πα] ἆεσεπογ ὮΥ έθ βἴπσ]ε αγΠ1 ο{ Ηεσίος. 
Ῥιἱ, ἵπ απαίἩ, απ ογζ(πατΥ ἀεαίι ἵπ Ῥαΐα, 
ννυοι]ά ποῦ, 1η {15 Ιπβίαπος, πανε Ῥθεν 5α[Π]- 
οἶεπέ: βοπιείηῖηςσ ννα5 χοφι]γθὰ {ο πιατ]ς 
{πο ονοπί α5 0Πθ6 οἱ οβδεπ{ία] Ἱπιρογίαπος 
{ο ἐπο πνΠοΙο ΕεΟΟΠΟΠΙΥ ο {λε Ῥοεπ. ΈΤ]ο 
Ἱπ[αγ]α(εᾶ ἀείεγπιϊπαίίοη οὗ Αο]]]ε5 56111 
τοπιαϊπεᾶ απα]εγεά, απᾶ ἵπ Πχεᾶ ορροβὶ- 
Ώοπ {ο {λε συιπδε]ς οἱ α;αρίίες ; απά 16 ννη8 
5 οβἰαδίτορ]ιο γυμ]ο]ι ν/α8 {ο εβεοί (ια 
ἨΒΟΕΒΡΑΣΥ ομαηρο ἵῃπ Ἠ]5 τοβο]αίοὮ, απά 
Ῥτίπρ Ἠϊπα Ῥαο]ς {ο έλα Πε]ά. Ἠεπςεε 16 ἵδ 
γερτεβεπίεά ὮΥ {1ο ροεύ 45 α βρεσῖα] αοΐ οἵ 
ἀἰνίπο Ιπίετγεηί]οπ ; απᾶ ια Ῥοϊπό προῃ 
ψγἨῖο μα 5αρετίονΙϐγ οἳ ἴῑα νν] οἱ ἴἶπε 
ἀεΙέγ ονεσ (Παί οἱ ΠΙΑΠ Υ/Β ΠΊΟΥΘ 1ΠΗΠΠΘ- 
ἀἰαίαε]γ {ο ἑατη. Τέ ἶ5 ο σναπά οεηίτα] 
Ροϊπί, ἴμο Ἰεριθτηαίο µέσον οἱ ια Ῥοεπι; 
νεγοῖη {πο Ἱπασίοηπ οὗ Αα]ί]]ες 664565, 
απά Ἠὶ5 ααἰῖνο εχεγίΙοπΒ, ὮΥ νπ]ε] πα ση] 
οἱ οπρίίες 15 {ο Ῥο αοοοπιρ]βΏεᾶ, «0Π]- 

ΠΊΕΠςΘ. Ὀεο Εγε]ϊπι, 0555, 5οεί.1Τ1. Ῥεπι”ς 
ἢγήπαγη 4γφυιεπί, οἩ. ΤΝ. Ρ. 129. 

8566. ψυχὴ δ' ἐκ ῥεθέων κ.τ.λ. ΤΗ9 
βορατα{]οπ οἱ ἴΠο οι] {γοπα έλα Ῥοάγ αξίας 
ἀθαί] 15 Ἠετο Ρ]αϊπΙγ αβδεγίεᾶ, απᾶ {ιο 
ἀθδοεπί οἱ ἔ]ιο ΓοΥΠΛΕΥ ΙΠίο Ἠαάςς, Ο4 ια 
Ππηπηοτία]γ οἱ ἴἶε 5ου], 45 Ἱποι]σαίεά ὮΥ 
{πε Ῥοεί, 5εο ΟἨ ΤΙ. Α. ὃ. Θεε 4ἱ5ο Ώαν]εβ 
οἩ Οἷςο, ἄοε Πιοῖπ. Τ. 90. Ίπ Ἰαΐετ υντῖξεςς 
ῥέθος βἰσπίβος {ᾖσ οοµπίέεπαποε (ΛΡρο]Ι. Ἐλοά. 
11. 68. ΡορΗ. Απί, 629. Ἐν, ἨΠενο. Ε.. 1204. 
ΤΈμεουςγ. Τάγ]. ΧΧΙΧ. 16. Μοξομ. ΤΥ. 9) Σα 
1 ἨΗΟΠΙΕΣ α πιο, απιἀ, ἴπ ἴπο ρ]αγα], ἴ]ιεὐοάι. 
ΒοΠο]. ἐκ τῶν μελῶν, ἐκ τοῦ σώματος. 

δῦ67. ἁδροτῆτα. ἰγεποίλ, οἶφοιν. ἼΠο 
να]ρας τεπάῖηᾳ ἶ5 ἀνδρότητα, νο] Ἠεγπα 
τείαίπΒ, ποὐνηδίαπάϊηρ {ο νἸο]αίίοῃ οἱ 
{με ΙΠείΤθ. ΈΕΤΙΑΡΒ, Ἠονγενετ, οί] γοιᾶ- 
1πρ8 αγθ οοιταρί ; Όιοιρῃ {πετε απ Ὦο πο 
ἀοιδέ ν]ΙοἩ οἱ με ὤνγο 15 Ργε[εταΡ]θ. 

967. Τπϊς πε 15 τερεαίεὰ {τοπῃ ν. 981. 
Βαργα; απά 1π 0Π6 ο{ {μο ἔννο Ῥ]αςθεΒ 16 18 
Ῥτορβαβ]γ απ Ἰπίογρο]αίίοη, Αοσοτάϊηπςρ {ο 
έμε Ψεπείῖαπ Θεπο]αςί, έ]ιο {ο]]ουνίησ νερο 
οἶοδες {ο Ῥοο]ς η 80ΠΠ6 οοΡίθβ:--"Ἡματι 
τῷ, ὅτ ἔγημε Θέτιν λιπαροκρήδεμνον. 
Οοπαρατο Ἡ. Σ. δδ. 
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᾽ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΜΕΝΕΛΑΟΥ. 
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'Ῥω, κρατερὴ ἔρις ὦρτο, Μενοιτιάδαο πεσόντος. 

ΤΗΕ ΑΠΟΓΡΜΕΝΤ. 

ΤΗΕ ΡΕΥΕΝΤΗ ΒΑΤΤΊΙ.Ε, ΕΟΒ ΤΗΕ ΒΟΡΥ ΟΕ ΡΑΤΗΕΟΕΙΌὉΡΒ:--ΤΗΕ ΑΟΤΒ 
ΟΕ ΜΕΝΕΙΑΌΡ. 

Μεπε]αις, προπ {ιο ἀεαίμ οἱ Ῥαΐποσ]ας, ἀε[επᾶς Ἠῖ5 Ῥοᾶγ {τοπα έε επεπαΥ: Ἐπρ]μοτρας, 
π/Ἡο αἐθεπιρίς ΤΕ, 15 ε]αῖπ (νν. 1-60). 
γείυτης νη(Ἡ Α]ακ απά ἀτίνεξ Ἠϊπι οϐ (6[---199). 

Ἠεείοτ αἀναποῖπα, Μεπε]αις τεβτες; Ῥαΐέ 5ουπ 

Της ἄἸαποας ομ]εοί5 {ο Ἠεείον 
45 α ΒΙπΗί, πιο ἔπεγεαροηπ Ῥαΐ5 οἩ {πε αΓΠΙΟΙΣ Ἡε Ἠαᾶ νο ἔτοπι Ῥαΐτοσ]ας, απά 
ΥΕΠΕΝΥ5 {ε Ῥαί{]ε (140---996). 
5ιδίαῖπς {πε Ττο]αης (257-425). 

εἷας (426--- 468). 
οϐ ὮῬγ Αιίοπιεάον (450 --. 549). 

ποΡ]ε Ρταγετ ο Α]απ οἩ ἐλαί οεσαδῖοη (645---641). 

ΤΈμο ἄτεε]ς ρῖνο ναγ 4 Α]αςπ τα]]ες έπεται: Έπεας 

ΤΠε Ἰουεες οἱ Αο]ή]]ες ἀερ]οτε ἴἶε Ίο5ς οἳ Ῥαΐτο- 

«Έπεας απά Ηεείοτ αἰεπιρί {πε οπατ]οί οἳ ΑοἩ]]]θς, συ Πῖοϊ 15 Ῥοτπο 

{αρίέες οονετς Πῖ5 Ῥοάγ ση] α ἐμῖοὶς ἀατ]κποςς: ἴῑε 
Μεπε]αας 5οπᾶς ΑποσΠτς {ο 

ΑοΏί]]ες π(Ἡ {με πενς οἳ Ῥαίτοσ]α5) ἀεαίῃ: {πει τείατης {ο έλε ΒρΗέ, ννπετε, {οαρ]Ἡ 
αξίασΚκεὰ νη(Ἡ {μα πίπιοςί {ατγ, Ἡθ απἆ ΜΤετίοπες, αβδῖείεᾶ ὮΥ έῑε Α]αχος, Ῥεατ οϐ {Πο 
Ῥοάγ {ο (χε 5Η1Ρ5 (648---761). 

ΤΗΕ ἄπιε ἵδ έ1ε εγεπῖησ οἳ ἴε εἶσλμί απᾶ ἐπνεπβείἩ ἆαγ. Ἔπε 5οεπο Ιες ἵπ {πε Πε]άβ 
Ῥεΐοτε Ττογ. 

ΟΥ Δ᾽ ἔλαθ) ᾽Ατρέος υἱὸν, ᾿Αρηΐφιλον Μενέλαον, 

Πάτροκλος Τρώεσσι δαμεὶς ἐν δηϊοτῆτι, 

Βῆ δὲ διὰ προµάχων κεκορυθµένος αἴθυπι χαλκῷ:' 
. .. ο.) - - ὃ {/ ο ΄ / Αμφὶ ὃ ἄρ᾽ αὐτῷ βαῖν, ὥς τις περὶ πόρτακι µήτηρ 
Πρωτοτόκος, κινυρὴ, οὐ πρὶν εἰδυῖα τόκοιο" δ 

6. πρωτοτόκος. «ῑοίπᾳ δγέ]ι [ου έλε ᾖτγεί 
ἐἶπιε; α5 18 15 Ιπππιθαϊαίε]γ εχρ]αϊπεᾶ Ιπ έε 
ψογάβ, οὐ πρὶν εἰδυῖα τόκοιο. 1Τὲ 18 {ο Ὦθ 
οΏβεχγεᾶ, Πονενετ, ἴπαί ἀετῖνα ίνες οἳ {118 

Κῑπά, ν]]οἩ αγε Γογηιεά Ίποπη {πε Ρετ[εοί 
πι]άἁ]ε οἳ νετῇς, Ἠανε 4η αείῖνε ο ραβείνε 
αἰσηίβσαίίοη, αεοοτάῖηπσ 45 ἴΊεγ απο ας- 
οεπίεά οπ {με Ῥεπα]ς ος απίεροηα]ἤτωαα, 
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ὋὪς περὶ Πατρόκλῳ βαῖνε ξανθὸς Μενέλαος. 

Πρόσθε δέ οἱ δόρυ τ᾿ ἔσχε καὶ ἀσπίδα πάντοσ᾽ ἐΐσην, 

Τὸν κτάµεναι μεμαὼς, ὅστις τοῦ γ ἀντίος ἔλθοι. 
0ὐδ) ἄρα Πάνθου υἱὸς ἐύμμελίης ἀμέλησε 

Πατρόκλοιο πεσόντος ἀμύμονος' ἄγχι ὃ ἄρ) αὐτοῦ 10 

ὝΕστη, καὶ προσέειπεν ᾿Αρηΐφιλον Μενέλαον" 

᾿Ατρείδη Μενέλαε, Διοτρεφὲς, ὄρχαμε λαῶν, 
Χάζεο, λεῖπε δὲ νεκρὸν, ἔα ὃ) ἔναρα [βροτόεντα" 
Οὐ γάρ τις πρότερος Τρώων κλειτῶν τ ἐπικούρων 

Πάτροκλον βάλε δουρὶ κατὰ κρατερὴν ὑσμίνην. 15 

Τῷ µε ἔα κλέος ἐσθλὸν ἐνὶ ΤῬρώεσσιν ἀρέσθαι, 
Μή σε [βάλω, ἀπὸ δὲ µελιηδέα θυμὸν ἔλωμαι. 

Τὸν δὲ μέγ᾽ ὀχθήσας προσέφη ξανθὸς Μενέλαος", 

Ζεῦ πάτερ, οὐ μὲν καλὸν ὑπέρβιον εὐχετάασθαι. 3 
”/ 

Οὔτ᾽ οὖν πορδάλιος τόσσον μένος, οὔτε λέοντος, 20 
3” μι / 2 ιό τ / 

Όυτε συὸς κάπρου ὀλοόφρονος, οὗ τε μέγιστος 
.. / 

Θυμὸς ἐνὶ στήθεσσι περὶ σθένεῖ βλεμεαίνει, 

Ὅσσον Πάνθου υἷες ἐὐμμελίαι φρονέουσιν. 
Οὐδὲ μὲν οὐδὲ [2ίη Ὑπερήνορος ἱπποδάμοιο 
ἙἩ / 2 ΄ ϱ) ϱ 3 3 / 5 , 

ς ἥβης απὀνηυ, ὅτε µ ὠνατο, καί µ υπέμεινε, 26 

Καΐ μ’ ἔφατ' ἐν Δαναοῖσιν ἐλέγχιστον πολεμιστὴν 
” ρε Ν ΄ ’ ή ΄ Εμμεναι' οὐδέ ἑ φημὶ, πόδεσσί γε οἷσι κιόντα, 
Εὐφρῆναι ἄλοχόν τε φίλην κεδνούς τε τοκῆας. 
ὀ . υ. Ν 3” Ν / / ”/ - ον 

Ὡς θὴν καὶ σὺν ἐγὼ λύσω μένος, εἴ κε μεῦ ἄντα 

Στήῃς' ἀλλά σ᾿ ἔγωγ ἀναχωρήσαντα κελεύω 

Τ]πας πρωτότοκος βἳρη]πες Πγείδογη ἵη Τμα]κο 
Ἡ. 7. ἔτεκε τὸν υἱὸν αὐτῆς τὸν πρωτότοκον. 
Ἠεπεο αβο νο Ἠαυε λαιμοτόμος απᾶ λαι- 
µύτοµος, πατροκτόνος απᾶ πατρόκτονος, 
ὅο. ὅτο--ΟΕ ἴῑιο αἀ]εοῖῖνε κινυρὸς, 8ε8 
1μεχ. Ῥεπί, (Υ. ν. κινύροµαι, απά Ὑα]ο]σιοοτ 
Ἀᾶ ΑΠΙΠΙΟΠ. Ρ. 94. Βομο]. κινυρή' ὀδυρτική, 
θρηνητική. 

19. οὐ μὲν καλὸν ὑπέρβιον εὐχετάασθαι. 
Ῥϊπά. ΟΊγπιρ. ΤΧ. 69. τὸ δὲ καυχᾶσθαι 
παρὰ καιρὸν, µανίαισιν ὑποκρέκει. «Ώβε]. 
Ῥετε. 825. ὡς οὐχ ὑπέρφευ θνητὸν ὄντα 
χρὴ φρονεῖν. 

92. περὶ σθενεῖ βλεμεαίνει. Ὀ6ε οἩ Π. 
Θ. 957, νΊετε {Πῖ5 εκρτεβδίοη οσσασς υν{]ι- 
οτί ία Ῥγεροβίξίοῃ ; 45 αἶδο Ἱηίτα ν. 1956. 
Ἀπά ϱἰδενμετο. Τε Ῥοείς {γεαπεπ{]γ αἀὰ 
ἀμφὶ οΥ περὶ {ο {πε ἀαΐῑνε, πμ]ο] οἱ 1ἱ5ε]{Ε 
ΙΠΠΡΙΙΕ8 α 63159 ΟΥ Πποίνο. 90 495]. ΡετΒ. 
7035. περὶ τάρβει. ΟΠοξρΗ. 645. ἀμφὶ φόβφ. 
Ὀεο Μαΐίϊ, αν. αν. ξ 409. 08. 

25. ὤνατο. Ἰπιροτί. Ρ58. {Τοπι ὄναμαι, 
{ο ἴπ]αγε, ἴο αὔιιδε; νν πλ] 185 ἀϊβῆποί {ποπι 
ὄνημαι, ἴο ὂε θεπεβίσᾶ, αἶδο οσσιχτῖης 1π 

Ἱπ. 

90 

Επί Ἠπο. Ῥπρίαίμ. ὅρα δὲ καὶ ὅτι ἐν στίχῳ 
ἑνὶ Ὥνητο εἰπὼν καὶ ὌὭνατο, οὐ µόνον 
παρισώσαι καὶ παρηχῆσαι δοκεῖ, ἀλλὰ καὶ 
διαφορὰν τῶν τοιούτων δοῦναι λεξέων" 
ἀρέσκει γὰρ τοῖς παλαιοῖς, διὰ τοῦ Ἡ μὲν 
γράφειν ἐπ᾽ ὠφελείας, διὰ δὲ τοῦ Α ἐπὶ 
µεμψέως. Ἔμε Ἱπβμ]ίίνε ὄνασθαι 9ΕοΙΥΒ 
ἵη ΑΡο]]. Ἐ]οά. ΤΙ. 196. Έπετε Βεεπις αἱ5ο 
{9 Ἠανε Ῥεεῃ αποί]πεν {οτπῃι, ὄνω, οἳ νν]σ]ι 
ἴλο πη]άά]ε ὄνομαι τερεα{εᾶ]γ οοοΙσ5: 35 
Ἱπ ΤΠ. 1. 60. Ν. 127. 287. 5. 95. Ἱηίγα νυν. 
175. 978. απἆ εἰδεινπετθ. Ἠεποο {πε αᾱ- 
1εείῖγε ὀνοστὸς, ἴπ Ἡ. 1. 164. Τί πιαγ Ῥο 
ομβδετνες, Ιον/ένεΕΣ, (λαέ Ἰαέεχ πυτ]ίεγς α5οἆ 
85ο ὄναμαι, Γπότη ὄνημι, Ίμτο. Θεε Ἠιπ- 
κεῃπ. Ὦρ. Οτῖέ, 114. Ὑαἰοκη, π Τ]μεουγ. 
Αάοη. Ρ. 369.--- γα] τεβρεοί {ο {πο αὔαδο 
ν/Ἡ]εἩ ἩΗγρετεπον 18 Ἰθγο ϱαἰά {ο ανα 
Ἠεαρεᾶ προπ Μεπε]αι, ποίλ]ηρ οἳ έ]νε Ἰῑπά 
ΑΡΡεαΙΡ ἵη Η. 3. 616, νπετο Πῖς ἀεαίμ 18 
πηεπῆοπεά,  Ἠεγπε, {Ἰεγείογθ, 5ασσεβίβ 
Ειαί ἔφατο, ἵπ λε ποεχέ πε, εποπ]ά Ὦθ 
τεπάετεά γιἱαεῖέ, ογεάἰάὰ! ; ἵπ γνἩ]οἩ 8εΠ86Θ 
φημὶ Ἰπιπιεάϊα{ε]γ 5αοσθεᾷς, 
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ι) - 

Ἓνς πληθὺν ἰέναι, μηὸ ἀντίος ἵστασ᾽ ἐμεῖο, 

Πρίν τι κακὸν παθέειν ῥεχθὲν δέτε νήπιος ἔγνω. 
Ὡς Φφάτο; τὸν ὃ οὐ πεῖθεν' -αμειθόμενος δὲ προσηύδα" 

Γνωτὸν ἐμὸν, τὸν ἔπεφνες ἐπευχόμενος ὃ ἀγορεύεις" 

Χήρωσας δὲ γυναῖκα μυχῷ θαλάμοιο νέοιο, 
2 Ν κ - ΄ Ν ών ” Αρητὸν δὲ τοκεῦσι γόον καὶ πένθος ἔθηκας. 

"Η κέ σφιν δειλοῖσι γόου κατάπαυµα γενοίµην, 
”’ Άι Ν .) 

Εἴ κεν ἐγὼ κεφαλήν τε τεὴν καὶ τεύχε ἐνείκας 

Πάνθῳ ἐν χείρεσσι βάλω καὶ Φρόντιδι δίῃ. 40 
λλΑ. ” Ν /” ὃ . Σ ο. ΄ ” 

οὐ μὰν ἔτι ὁηρὸν απείρητος πόνος ἔσται, 
35 δι) - Ἱ) 

Οὐδέ τ᾿ ἀδήριτος, ἤτ᾽ ἀλκῆς, ῆτε φόβοιο. 
Όν . ιν ”/ ο] , , 3 

Ὡς εἰπὼν οὕτησε κατ ἀσπίδα πάντοσ᾽ ἐΐσην, 

0ὐδ) ἔῤῥηξεν χαλκόν' ἀνεγνάμφθη δέ οἱ αἰχμὴ 
2 . ο Ν / 1’ - 
Ασπίδι ἐν κρατερῇ' ὃ δὲ δεύτερος ὥρνυτο χαλκφ 

᾿Ατρείδης Μενέλαος, ἐπευξάμενος Διὶ πατοί" . 
ρά . κ, Π 

"Αψ ὃ᾽ ἀναχαζομένοιο κατὰ στοµάχοιο θέμεθλα (εν τν. Ἡ 

Νύξ’, ἐπὶ ὃ) αὐτὸς ἔρεισε, βαρείῃ χειρὶ πιθήσας" 

᾿Αντικρὺ ὃ ἁπαλοῖο δι αὐχένος ἤλυθ' ἀκωκή, 

Δούπησε --- πεσὼν. ἀράβησε δὲ τεύχε᾽ ἐπ᾽ αὐτῷ. 

Αἵματί οἱ δεύοντο κόµαι, Χαρίτεσσιν ὁμοῖαι, 
Πλ » ϱ) δΔ - Θς ώλ. , ϱ) / 

. οχμοι οι χρυσῳ τε και αργυρῳ ἐσφηκωντο. 

39. ῥεχθὲν δὲ τε νήπιος ἔγνω. 39 ἩἨε- 
ε]οά. ΟΡ. Ὁ. 1. 216. παθὼν δὲ τε νήπιος 
ἔγνω. Ἠεποε Β]αΐ. ΒΥΤΗΡΟΡ. ἴπ ᾖΠπ. εὖλα- 
βηθῆναι, καὶ μὴ, κατὰ τὴν παροιµίαν, 
ὥσπερ νήπιον, παθόντα γνῶναι. «Ώδεῃ. 
Άσαπῃ. 177. Ζῆνα, τὸν πάθει µάθος κυρίως 
ἔχειν. Ἑ]οπιβε]ά, Ίπ 5 (Ποβδανγ. οὔπῃι- 
Ῥαγ65 αποίµαν {ΟΥΠΙ οἱ {λε ΡγογετΏ, παθή- 
ματα µαθήµατα, 38 Εῖνεπ Ἱπ Ηετος. 1. 207. 
τὰ δὲ µοι παθήµατα, τὰ ἐόντα ἀχάριτα, 
µαθήµατα γεγόνεε. Φθθ 85ο Φορµ. (4. 
Ο. 145. Ιήν. ΧΧΤΙ. 99. Το {πο βαπιθ 
εΏεσοί, Ῥτον. αχΙ. 8, ΤΧΧ. πανοῦργος 
ἰδὼν πονηρὸν τιμωρούμενον κρατερώς αὖ- 
τὸς παιδεύεται, οἱ δὲ ἄφρονες παρελθόντες 
ἐζημιώθησαν. 

Ὁ7. ἀρητὸν γόον. Πογγοπάμπι, ἀείεεία- 
θἶ]εῖι αοίμπι; ἴποπι ἀρᾶσθαι. ο ασαϊη ἴπ 
ΤΙ. Ω. Ἰ41. Ἠεποθ αἱδο πολυάρητος, 04. 
7. 250. Ὅ. 404 Αποίπεσ τεαάϊησ, οἳ πο 
βτεαί Ἱπιροτίαπος, 15 ἄῤῥητον. 

98. κατάπαυµα. Ἅᾖ(19εξ ῃγο Ῥεγεοπα. 368 
{πε τείεγεποθς ἴπ ἴπο ποίθ οἩ ΠΠ. 5. 201. 

43. ἀδήριτος. ᾖ[Γποοπίεείεά. Ἐίγπι. Μ. 
Ρ. 17. 99. χωρὶς µάχης, καὶ ἀφιλόνεικος, 
ἐκ τοῦ Δῆρις. Απά 5ο ἴε Ῥεπο[αδε. ΤΠ 
«δομ. Ῥτοτῃα. 106. 16 θἰσηίπες {γγεβιςῖο. 
Ἠιῆι ἀλκῆς, ία Ρτεροβί{οι περὶ ἵ5 απΠάεΓ- 
αἰοοᾶ, α5 Ιπ Ἡ. Η. 409. απά εἰδειπενε {γ8- 
απεπί]γ. 

44. ἔῤῥηξεν χαλκόν. 9εθ οἩ Ἡ]. Τ. 948. 
47. στοµάχοιο. «μιγῖ εο οἨ ΠΠ. Τ. 

2902. 
5]. Χαρίτεσσιν ὁμοῖαι. ΤΠαϊ ἵ5, ταῖς 

κόµαις τῶν Χαρίτων. 1 {τεφαεμί]γ Ἱαρ- 
Ῥεηςβ 1η οοπΙΡΗΣΙΡΟΠ5, Ἡπεῃ ἔπε ςαηδίαπίϊνο 
οοπιρατεᾶ, απᾶ ἐπαί  πν]ήε]ι 1έ ἶ5δ οοπ]- 
Ρατεᾶ, αγθ ἴ]πε 84ΠΠε ποτά, {λα πο πνονὰ 
15 πο α]νναγ5 τερεαίοἀ. Ῥ]αΐ. 41ο. 1. επί. 
πελαργοῦ ἄρα ὃ ἐμὸς ἔρως οὐδὲν διοίσει, 
{οῦ τοῦ ἔρωτος πελαργοῦ. ΤΗϊ5 οπηβδῖοπ 
15 πηοτε {γεηπεπέ α[ίετ οοπραγα{Ίνες; 48 
ἵπ ΤΙ. Φ. 191. Ὀεε Μαι. αν. αγ. 455. 
Ἠοτπιαηπ οἩἨ. σος, Ρ. 674. ῥῬἈϊππί]ατ 60Ἡ- 
ίγποίῖοΠ5 ατε αἱδο τπεῦ πα ἵπ Παπ. 

63. χρυσῷ τε καὶ ἀργύρῳ ἐσφήκωντο. 
Ύ/ε Ἰανε Ἠετε α Ττο]αη νο αδεά σο]ἀ απᾶ 
5Ί]νεχ {ο αἆοτη Ἠΐ5 Παῖνς πΠΙεἩ τηβάε ΒΙΙΠΥ 
Β4Υ, {μαί Ἡε ἀοαρίεά νεί]ες {ο νοππεΙ 
ν/εγε ἴ]ο Πνςί ἐαῦ αδεᾷ ἴιοδο ΟΓΠΑΠΙΕΠΙ5. 
Να. Πιο. ΧΧΧΤΠΙ. 1. Εεί φωίᾶεπι αριᾶ 
εωιάει Ἠοππεταπα τΊγογιήπ ογίηῖνις αγ 
ἠπρ]οπιίη; Ίάεο πεδεῖο απ Ῥτίου πει α Ι- 
πηϊπί οαρεγ{. Ἡε παϊσαί Ἠ]ενήδο Ἠανε 
εἰτεπσί]μεπεά Ἠϊ5 ἀοαρί ὮΥ {νε οαβδίοπι ο 
ἔπε ΑΙΠθπΠίΠ5, πο Ῥαόῦ Ιπίο ἐπεῖν Παῖτ 
Ἠε]ε σγαβἸορρετς οἱ σο]ἀ. ῬορΕ ; {ποια 
Τασϊεν. εο Τμπογά. ΥΠ. 6. Ἔπε νενὈ 
σφηκόω βἱση]βεδ Ῥτορεχ]γ, {ο οο[]εοί ἰπίο α 
ἴαρεν Γον ἔἶο {ιο ὐουἡ ο α αρ. Ατὶδί 
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Χώρῳ ἐν οἰοπόλῳ, ὅθ᾽ ἅλις ἀναβέβρυχεν ὕδωρ, 
Καλὸν, τηλεθάον, τὸ δέ τε πνοιαὶ δονέουσι μυ] 

Παντοίων ἀνέμων, καί τε βρύει ἄνθεὶ λευκῳ' 

Ἐλθὼν ὃ 
Ῥόθρου τ᾽ 

ἐξαπίνης ἄνεμος σὺν λαίλαπι πολλῇ 
ο Φὰ 9. ὁ / δ.Φ. Ζω 

ἐξέστρεψε, καὶ ἐξετάνυσσ᾽ ἐπὶ γαίῃ 

Τοῖον Πάνθου υἱὸν ἐὐμμελίην Ἑὔφορβον 
ας 

᾿Ατρείδης Μενέλαος, ἐπεὶ κτάνε, τεύχε ἐσύλα. 60 
Ν 

Ὡς ὃ) ὄτετίς τε λέων ὀρεσίτροφος, ἀλκὶ πεποιθὼς, 

Ῥοσκομένης ἀγέλης [οῦν ἁρπάσῃ, ἥτις ἀρίστη' 

Της ὃ ἐξ αὐχέν ἔαξε, λα[ὼν κρατεροῖσιν ὀδοῦσι, / 

Πρώτον, ἔπειτα δέ ϐ) αἷμα καὶ ἔγκατα πάντα λαφύσσει 
- πν ον 

Δγῃῶν, ἀμφὶ δὲ τόν γε κύνες τ᾽ ἄνδρες τε νομῖες 

Πολλὰ µάλ᾽ ἰὔζουσιν ἀπόπροθεν, οὐδ ἐθέλουσιν 
᾽Αντίον ἐλθέμεναι µάλα γὰρ χλωρὸν δέος αἱρεῖ" 
Φ -- 3” 9 τω τς / -- ο Ὡς τῶν οὔ τινι θυμὸς ἐνὶ στήθεσσιν ἐτόλμα : 
᾽Αντίον ἐλθέμεναι Μενελάου κυδαλίµοιο. “οι σι 
υπ] ς » , 9 τπτ η) ς 
Ενθα κε ῥεῖα φέροι κλυτὰ τεύχεα Πανθοῖδαο ΤΟ 

᾿Ατρείδης, εἰ µή οἱ ἀγάσσατο Φοῖβος ᾿Απόλλων, 

Ὑεερ. 1079. εἶτα θαυμάζει μ ὁρῶν μέσον 
ἐσφηκωμένον. Ἠεηςε, σεπετα]]γ, {ο ὐἰπᾶ, 
ἴο οοπ]πο. Ἐπδίαίμ. ἐκ τῆς τῶν σφηκών 
κατὰ μέσον ἐντομῆς. ῬὮο σφήκωμα 15 εχ- 
Ῥ]αϊπεά ὮΥ Ἠεδγεμίας5 σχοιγίον, Ἀπᾶ ὮΥ 
Ῥιή]άαβ δεσμός. «1. Ὑει. σφήκωμα. «Ί/ο- 
αι. 

69. οἷον δὲ τρέφει ἔρνος κ.τ.λ. ΤΗΙ8 
οχα]θῖέο βἰπιῖ]α Ἠπε]γ Π]αδίγαίες ἴ]ο ὈοαιίΥ 
απά βιάάεπ {α]] οἳ Επαρμονρας, Ἰπ. νο] 
{λα α]αδίοη {ο {λε οἰτοιπιξίησο οἱ Πῖ5 
ουπηε]γ Παϊγ 15 ρεοπ]ῖαγ]γ ΠαΡΡΥ. Ῥοτριγτγ 
Άπά «απιρήσομας, ἄᾳ ία Ὦγίλαφογῶ, ἃς- 
απαϊπί τα5 οἳ {πε Ῥοσπσ]ίατ αβοσίῖοη Ῥγίμα- 
6οχαβ Πας {ου ἴἸλεδε ΥΕΥΒΕΒ, ΥΥΠΙ6Π Ίο δεί {ο 
{πα Ἠατρ, απά αδεᾶ {ο τερεαέ 5 Πῖδ ΟΥ 
ερἰσεάίοη. ΈῬετ]αρς 1έ ναβ Ἠϊδ {οπάπεςς 
{ον Ἴνεπα, γΥ]οἩ ραΐ 16 Ἱπίο Ἠῖ5 Ἠεαά {ο 
ΡαΥ ἴλαί Πΐ5 δο] (γαπδηϊργαίεᾶ {ο Πΐπι 
Τχοπα {18 Ἰετο. ῬοΡΕ. Ἐπδίαίπῖας οΏβεγνεβ 
ἩΡΟΠ {με Ἰπβίπεςς ο {με οοπρατίδοπ, ἐλαῦ 
{με οἰίνε α]νναγς Ρτεδετνες 15 Ῥεαιίγ. 

64. χώρῳ ἐν οἰοπόλῳ. Ῥε]μο]. ἐρήμῳ καὶ 
µονήρει. Εαδίαίμ. φασὶ γὰρ τὰ ἐν ἐρημίᾳ 
καὶ µονώζοντα φυτὰ μάλιστα θάλλειν. 
Θεθ οἩ ΤΙ. Ν. 479. Ἠεγπο, α[ίεν Ἡοεβρεῃ, 
«οππρανες Οσα]. ΙΧ. 49. ΌὉι [ο ἵπ 
εερτίς 5οογοί5 παβοϊι ]ιογίΐς, Ισποίας Ρεσογῖ, 
πιίο οοπίικις αγαίτο, (μεπι Ππιιίοεπί αγ, 
Ἰηπιαί οἱ, εἴπισαί ἴπιδεν. Ἑτορετί. Ἐ]ες. 1. 
2. 19. οδιωφῖέ αἱ ἵπ 5ος }εἰοῖις αγύιίέιε 
απίγίς, 

6δ. τηλεθάον. Τ]1ο νεγὮ τηλεθάω, τἴγρο, 
18 Ῥτορογ]γ αΡρ]εά {ο Ῥ]αηΐ5, α5 ἵπ ῖς 
Ῥάδδηρο. ο αἱδο ἵπ Ἡ. 7. 148. 04. Ε. 65. 

Ἡ. 116. απά εἱδονμπογο. Ἠεπσθ, πιείαρ]ο- 
χοβ]1γ, ἵπ Ἡ. Χ. 425. Ψ. 149. 

66, βρύει. Ῥε]ο]. θάλλει, γέμει. 
Τεκ. Ῥεπί. ἄν. ἴπι τους. 

695. ἥτις ἀρίστη. ὮῬεε οπ ΤΙ. Η. 50. 
65. δμῶν. «Ὠἰαπίαπε, α5 Ἱπ Ἡ. Π. 158. 

Βε]ιο]. διακόπτων, διαιρών. ΊΤμε νενρ 
6επεγα]]γ εἰσηϊπος, Γοβ[[1ἱ6ν 5ο ΦΕΥεγο. 

66. ἴὔζουσιν. Ί1ιει εἰοιί ἰοῦ, ἰοῦ. Ῥε]ο]. 
Ὑεπεί. ἀγροικικῇ φωνῇ προσφωνοῦσιν, 
παρὰ τὸ ἰοῦ ἐπίῤῥημα. «Ώδομ. Βαρρ]. ἰοῦ, 
ἰοῦ, ᾿1ῦζε καὶ βόα. ὮἉΥ ἴἶνε β4ΠΠΘ ΩΠΒΙΟΡΥ 
απε {ογπιεᾷ φεύζω, {ο} φεῦ ; αἰάζω ἴποπα 
αἲ, αἲ : οἰμώζω {ποπα οἴμοι; ὀτοτύζω {νοπι 
ὀτοτοῖ, ἃο. ἅο. ΤΠε ποιη ἰὐγμὸς οὐσι8 
1η Ἡ. Σ. 5/2. 

70. ἔνθα κε ῥεῖα φέροι κ.τ.λ. Τὲ 86εΠΙ8 
{γοπα {6 Ῥαβδαςδο {]λαῦ ῬΜεπε]αις ἁῑά πο 
οΡίαϊπ {1ο αΥΠΡ οἱ ΕαρπογρΒ. Τ]μονε 18 
ΠΙΘΕΗ{ΊΟΠ ἨονγενοΥ, ἵπ Ῥατβαπ. ΤΙ. 17, οἳ 
βη]ο]ά ἀεάϊσσίεά Ιπ {ια {επηρ]ε οἱ ἆτπο αὖ 
Μγεεπα», ἣν Μενέλαός ποτε ἀφείλετο Εὔ- 
φορβον ἐν Ἰλίφ. ΤΗϊ6 ΕλΙε]ᾷ 15 βαϊᾶ {ο 
Ἠανο Ῥεοεπ πεοορηῖσεά ὮΥ ΕΥίµμαρογαβ, 38 
Όπαί νμῖο] ηε Ῥου6, ΙΠ ἴλε Ῥεχβοι οἱ Έπι- 
Ῥ]ουβα5, ἵπ ιο Ττο]αη νναν. Ό6ε Ώϊοροῃ. 
1ιαοχί. ΥΙΠΤΙ. δ. απ. Υ. Ἡ. Υ. 96: απᾶ 
ία ποίο οἩ ΤΙ. Π. 808. 

ΤΙ. ἀγάσσατο. ολο]. ἐφθόνησε. Τ]ο 
νετρ ἀγάζομαι βἰσηῖβος ΡΥΟΡΕΥΊΥ {ο αζηιῖγε; 
α5 ἵπ Ἡ. Τ. 181. Ἡ. 404. Ἠεπορ {ο ὖε έπ- 
οἴοιε, 35 ἵη {115 νενβο, Οοππραχο ΤΠ. Ψ. 659. 
Α16ο {ο ὂ6 απατὴ; α5 ἵπ ΤΙ. Ἡ. 41, Ἐ. 111. 
απᾶ εἰδεν]μοτα, Τ]ο ἀετιναίῖοι 19 ἔποπα 
ἄγαν, 35 µεγαίρειν {ΤοΠΙ μέγα. 

Φᾳ6ο 
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ε - - ”/ .. 

"Ὅς ῥά οἱ Έκτορ᾽ ἐπῶρσε, θοῷ ἀτάλαντον ᾿Αρηϊ, 
.) / . ΄ ΄ ζ / / 

Ανέρι εἰσάμενος Ἐικόνων ηγήτορι Μέντη. 
/ , ” , νι. ὁ 

Καΐ µιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα 
“ - Ν 9 ὧδ θέ ας) ὃ / 
Έκτορ. νῦν σὺ μὲν ὧδε θέεις, ακίχητα ὁιώκων 

“. ὼ 
ππους Αἰακίδαο δαΐφρονος' οἳ ὃ ἀλεγεινοὶ 

- 1] 

᾽Ανδράσι γε θνητοῖσι δαμήµεναι ἠδ ὀχέεσθαι, 
--.ο [ή 

”Αλλῳ Υ᾿ ἢ ̓ Αχιλῆϊ, τὸν ἀθανάτη τέκε µήτηρ. 

Τόφρα δέ τοι Μενέλαος, ἀρήϊος ᾿Ατρέος υἱὸς, 

Πατρόκλῳ περιβὰς, Τρώων τὸν ἄριστον ἔπεφνε, 
Πανθοῖοην Εὔφορβον, ἔπαυσε δὲ θούριδος αλκῆς. 

Ἅἴρ) .) κ. δ Δ δν. .ἱ θ Ν ) ’ ϱ) ὃ ος τα 
ς εἰπὼν, ὃ μὲν αὖτις ἔβη θεὸς ἀμπόνον ἀνδρῶν 

ο ο ” , , χα / 
Έκτορα ὃ) αἰνὸν ἄχος πύκασε φρένας ἀμφὶ µελαίνας. 
Πα ὃ ἄρ᾽ ἔ Ν ’ - αρ ο ξ 

απτηνε ὃ ἄρ' ἔπειτα κατὰ στίχας' αὐτίκα ὃ ἔγνω 
Δ Τὸν μὲν ἀπαινύμενον κλυτὰ τεύχεα, τὸν ὃ ἐπὶ γαίῃ 

Τ5 

50 

’ - 2 ς 1] - 3 3 ’ .] λ . 

Κείμενον ἔρρει ὃ αἷμα κατ ουταμενην ὠτειλην. 

Ῥη δὲ διὰ προµάχων κεκορυθµένος αἴθοπι χαλκῷ, 
᾿Οξέα κεκληγὼς, φλογὶ εἴκελος Ἡφαίστοιο 

᾿Ασβέστῳ' οὐδ υἱὸν λάθεν ᾿Ατρέος ὀξὺ [βοήσας. 
Ὀ θὴ 9) 2’ - 9 Φ λή θ .».. 

χύήσας ὃ ἄρα εἶπε πρὸς ὃν µεγαλήτορα θυµόν 
/ 

ἜὪ µοι ἐγὼ, εἰ μέν κε λίπω κάτα τεύχεα καλὰ, 

90 

Πάτροκλόν ϐ’, ὃς κεῖται ἐμῆς ἕνεκ ἐνθάδε τιμῆς, 

Μήτις µοι Δαναῶν νεµεσήσεται, ὃς κεν ἴδηται" 
ι. -- 

Εὶ δέ κεν Ἔκτορι μοῦνος ἐὼν καὶ Τρωσὶ µάχωμαι 

Αἰδεσθεὶς, µή πως µε περιστείωσ᾽ ἕνα πολλοί: 056 

Τρῶας ὃ ἐνθάδε πάντας ἄγει κορυθαίολος Έκτωρ. 

᾽Αλλὰ τίη µοι ταῦτα φίλος διελέξατο θυμός; 

Ὁππότ᾽ ἀνὴρ ἐθέλῃ πρὸς δαίμονα φωτὶ µάχεσθαι, ρ οσο ος μαχ 

Ἴδ. ἀκίχητα. Αἀάγετρῖα]γ, Τον ἀκιχή- 
πως, 1.6. {9 πο Ῥιγμοβε. Ἠεβγε]μ. ἀκίχητα" 
ακατάληπτα. ΊΤπε εκρτεβεῖοῃ ἀκίχητα 
διώκειν ρηβςεᾶ Ιπίο α Ῥτογετῦ, οἳ νη]ήσ]ι νο 
πηεεί (1 {πε Γο]]ονήπσ ναναίοπς. Μ. Απ- 
ἔοπ. ἄὲ φείρεο, Ἱ.. Ψ. τὸ τὰ ἀδύνατα διώκειν 
µανικόν. 15ίά. Ῥε]ας. Βρ. Υ. 145. τὰ ἀδύ- 
γατα διώκειν, μανικόν' πέπαυσο τοίνυν 
ἀκίχητα διώκων. ἈῬ]αίο Ἐπννρήτ. Ρ. 4. 
τί δὲ: πετόµενόν τινα διώκεις; ἙΈτασπι. 
Ἰποετί. ἀρχὴν δὲ θηρᾷν οὐ πρέπει τἀμή- 
χανα. Ερὶ5ί. 6α]αί. Π. 3. µήπως εἰς κενὸν 
τρέχω, ἢ ἕδραμον. 

706. οἳ δ) ἀλεγεινοὶ κ.τ.λ. Φεε οἨ Π. Κ. 
405. 

89. ὀρένας ἀμφὶ µελαίνας. 5ε9θ οἩ Ἱ. 
Α. 105. Τη ΩΙ Ῥαβδασο, Ἠονενεχ, φρένες 
Άβροατς ταίπον {ο ἀεποίε ἔπο πιἰπᾶ 19δεὶῇ, 
1η τεζεγεπος {ο γγἨῖε]ῃ πε ερη]εί µέλαιναι 
ππαΥ Ὦο τεπάετεά, ππεαρλονῖσα]]γ, ἐγίείες, 
φο/ΜοίίΦ. Ἠεπεε δομ. Ῥεν5. 119. Ταῦτά 
µοι μελαγχίτων Φρὴν ἁἀμύσσεται φόβφ. 

Ῥαρρ]. 793. µελανόχρως δὲ πάλλεταί µου 
καρδία. Ἔμεορη. 1199. καί µοι κραδίην 
ἐπάταξε µέλαιναν, Ὅττι µοι εὐανθεῖς ἄλλοι 
ἔχουσιν ἀγρούς. 36ε Β]οπιβε]ά”5 1οςβ. 
ΟΠ {Πε Ραξβασο ο 4;δεπγ]ας Πτδί οἶ{αᾶ. 

80. ᾿Ασβέστῳ' οὐδ' υἱὸν κ.τ.λ. Το 
αγοῖᾶ έλα Πατδ] ογαςῖς ἵπ {μα Ρεσίηπῖης οἳ 
ἴπο 5εοοπᾶ {οοξ, Ώατπες νγου]ά τεπᾶ οὐδ᾽ 
υἷα λάθ᾽ ᾿Ατρέος. ΑΙλοαρ] 5αρροτίεἆ οπ]γ 
Ὦγ α βἶησ]ο ΜΡ., {πε οοπ]εοίατε 15 ἵη αἰΙ 
ῬτοβαΡΙΙςγ οοττεοξ. 

9]. τεύχεα καλά. Ῥοι. Επρλογδί. Ίπ 
Υν. 99. 96. ἴ]χε γετΏ δέδοικα, 45 1 τερεαίεά 
Ἰηδίβησες, πηἁςδέ Ῥε 5αρρ]εά, 

96. αἰδεσθείς. Ἀ66 οἩ ΠΠ. Ἡ. 55δΙ. Ἱπ 
Έχε πεχί πε, νε Ἠανε έε Ῥατίςε]α δὲ {ου 
άρ. 

: 98. πρὸς δαίµονα. «4ἄθετεο Ἰιπιῖπε: 
απά 5ο αραίῃ ἵηπ ν. 104. Οµ ελε οίεσ απᾶ, 
ἐκ θεοῦ, Γατεπίο Ώεο, ἵπ ν. 101. Ἠγέ νε 
βεπΏπιεηέ, «οππραχε Εχοά. χὶν. 256. Ίβα. 
χΗ. 11. 19. 
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Ὃν κε θεὸς τιµᾷ, τάχα οἱ μέγα πῆμα κυλίσθη. 

Τῷ μ οὔ τις Δαναῶν νεµεσήσεται, ὅς κεν ἴδηται 100 

Ἔκτορι χωρήσαντ’, ἐπεὶ ἐκ θεόφι πολεµίζει. 

Εἰ δέπου Αἴαντός γε [βοὴν. ἀγαθοῖο πυθοίµην, 
/ . ασ 9 3 ’ θ ” Αμφω κ᾿ αὖτις ἰόντες ἐπιμνησαίμεθα χάρµης, 
Καὶ πρὸς δαίµονά περ, εἴ πως ἐρυσαίμεθα νεκρὸν 
Πηλείδῃ ᾽Αχιληϊ κακῶν δέ κε φέρτατον εἴη. 105 

ή, ἁ -α) ο ΔΝ / ο Δ Ν Εως ὃ ταῦθ) ὥρμαινε κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμὸν, 
Τόφρα ὃ' ἐπὶ Τρώων στίχες ἤλυθον' ἦρχε ὃ ἄρ᾽ Έκτωρ. 

Αὐτὰρ ὅγ᾽ ἐξοπίσω ἀνεχάζετο, λεῖπε δὲ νεκρὸν 
. , ο δι - ».. 
Ἐντροπαλιζόμενος' ὥστε λῖς ἠὐγένειος ρ µ ηυγενειος» 

{ / 3 - 

Ὃν ῥα κύνες τε καὶ ἄνδρες ἐπὸ σταθμοῖο δίωνται 110 
ἜὌγχεσι καὶ φωνῇ" τοῦ ὃ ἐν φρεσὶν ἄλκιμον ἧτορ 

- ., δέ κ ητ ” 9 / . 
Παχνοῦται, ἀέκων δέ τ᾽ ἔβη ἀπὸ μεσσαύλοιο 

ὋὭς ἀπὸ Πατρόκλοιο κίε ξανθὸς Μενέλαος. ς ρ 
Στῆ δὲ μεταστρεφθεὶς, ἐπεὶ ἵκετο ἔθνος ἑταίρων, 

Παπταίνων Αἴαντα µέγαν, Τελαμώνιον υἱόν' 115 
. Εμ αμ , ο 3.3 ν ῃ Τὸν δὲ µάλ᾽ αἵψ' ἐνόησε µάχης ἔπ᾽ ἀριστερὰ πάσης, 

/ 
Θαρσύνονθ’ ἐτάρους, καὶ ἐποτρύνοντα µάχεσθαι" 
Θεσπέσιον γάρ σφι φό[δον ἔμβαλε Φοῖβος ᾽᾿Απόλλων. ο ὀμλον 

-- / / ./ 

Ῥῆ δὲ θέειν, εἶθαρ δὲ παριστάµενος ἔπος ηὔδα" 
-ϱ... 

Αἴαν, δεῦρο, πέπον, περὶ Πατρόκλοιο θανόντος 120 

Σπεύσομεν, αἴ κε νέκυν περ ᾿Αχιλλῆϊ προφέρωμεν 
Γυμνόν' ἀτὰρ τά γε τεύχε᾽ ἔχει κορυθαίολος Ἔκτωρ. 

ὋὪς ἔφατ” Αἴαντι δὲ δαΐφρονι θυμὸν ὅρινε' 
Ῥῆ δὲ διὰ προµάχων. ἅμα δὲ ξανθὸς Μενέλαος. 

Ἔκτωρ μὲν Πάτροκλον, ἐπεὶ κλυτὰ τεύχε᾽ ἀπηύρα, 1956 
᾿Ελχ’, ἵν ἀπ᾿ ὢμοιϊν κεφαλὴν τάµοι ὀξέί χαλκῷ, 
Τὸν δὲ νέκυν Τρωῇσιν ἐρυσσάμενος κυσὶ δοίη" εως 

! Ἰ] / πά 

Αἴας ὃ ἐγγύθεν ἦλθε, φέρων σάκος, ἠὔτε πύργον' 
"Ἔκτωρ ὃ ἂψ ἐς ὅμιλον ἰὼν ἀνεχάζεθ᾽ ἑταίρων, 
2 ’ όσες ο / » 4 / Ἀ 

αἱ στο) Ες δίφρον ὃ ος δίδου ὃ να ΤΑ καλὰ. 190 

κ Τρωσὶ φέρειν προτὶ ἄστυ, μέγα κλέος ἔμμεναι αυτῳ. 

Αἴας ὃ, ἀμφὶ Μενοιτιάδῃ σάκος εὐρὺ καλύψας, 

99. κυλίσθη. «4ατο]οί εοἷεί. ΤΗϊ5 ἵπι- κβοῖ]. απ] φοπαίίοη. Ῥομο]. ὑπὸ λύπης 
Ῥοσί οἱ έλα Αογὶδί Ἰαβθ Ῥεεπ τερεαίοάΙγ πήγνυται, δάκνεται' ἡ μεταφορὰ ἀπὸ τῆς 
πο[]οθά. πάχνης. «δολ. ΟΠοξρἩ. 76. κρυφαίοις 

106. κακῶν δὲ κε φέρτατον εἴη. Ἠεπορ πένθεσιν παχνουµένη. Ἐνπῖρ. Ηἱρρ. 809. 
ιο Ῥχονονῦ, 6 πιαζίς πιϊπἰπιπι. Αχἰδίο. λύπφ παχνωθεῖσα. Ἡεβίοά. ΟΡ. Ὦ. 567. 
Ἐελίο. 11. 9. τὰ ἐλάχιστα ληπτέον τῶν ἐπάχνωσεν φίλον ἧτορ. ῬοΟνίᾶ, Ηονοῖά. 
κακῶν. Ἠαπηπϊρα] αρ. Ροϊνὺ. ΧΥ. τῶν μὶν ΧΥ. 1132. 4άείγίοίωι φε]ἰᾶο [Γίφογε ᾖροείιθ 
ἀγαθῶν ἀεὶ τὸ µέγιστον, τῶν κακῶν δὲ τὸ εγαί. ΌὉοπιρατο 04. 5. 476: αιιά 5εο Μος 
ἐλάχιστον αἱρεῖσθαι. ου ΗΙρρο]. ζοο. οἵ. Ἑλαπκεη. Ὦρ. ΟχΙΕ, Ι. 

112. παχνοῦται. 18 ο]ιίεᾶ, οἳ /γοσεπ; Ῥ. 130. 
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ε ) ε ’ λέ ανά / 
Εστήκει, ὡς τίς τε λέων περὶ οἷσι τέκεσσιν, 

τ εκ, / » ’ .) ϱ 
Ω, ῥά τε νήπι ἄγοντι συναντήσωνται ἐν ὕλῃ ο λάκκο νάῤν 

” Ε) -- - / ου , 
Άνδρες ἐπακτῆρες' ὃ δέ τε σθενεῖ [βλεμεαίνει, 

Παν δέ τ᾽ ἐπισκύνιον κάτω ἕλκεται. ὅσσε καλύπτων' 
ιν .. 

Ὡς Αἴας περὶ Πατρόκλῳ ἥρωϊ [εήκει. 
ϱ) .{ ᾿Ατρείδης ὃ ἑτέρωθεν, ᾿Αρηΐφϕιλος Μενέλαος, 

ς / / / 9. 8 », 
Εστήκει, µέγα πένθος ἐνὶ στήθεσσιν ἀέξων. 

- .. ” - 

Γλαῦκος ὃ, Ἱππολόχοιο πάϊς, Δυκίων ἀγὸς ἀνερῶν, 

1356 

"Εκτορ᾽ ὑπόδρα ἰδὼν χαλεπῳ ἠνίπαπε µύθῳ' 141 
΄Ἔκτορ, εἶδος ἄριστε, µάχης ἄρα πολλὸν ἐδεύεο' 

ΗἩ σ᾿ αὕτως κλέος ἐσθλὸν ἔχει, φύξηλιν ἐόντα. 

Φράζεο νῦν, ὕππως κε πόλιν καὶ ἄστυ σαώσῃς 

απ να 145 τα 
Οὐ γάρ τις Λυκίων γε µαχησόµενος Δαναοῖσιν 
Οἷος σὺν λαοῖσι, τοὶ Ἰλίῳ ἐγγεγάασιν. 

Εἶσι περὶ πτόλιος' ἐπεὶ οὐκ ἄρα τὶς χάρις ἦεν 
ή σά 3 ολ) / Ν » ο Μάρνασθαι δηῖοισιν ἐπ᾽ ἀνδράσι νωλεμὲς αἰεί. 
- - / 

Πῶς κε σὺ χείρονα φῶτα σαώσειας μεθ) ὅμιλον, 
ο) - - 

Σχέτλυ, ἐπεὶ Σαρπηδόν’, ἅμα ξεῖνον καὶ ἑταῖρον, 
Κάλλιπες ᾿Αργείοισιν ἕλωρ καὶ κύρμα γενέσθαι; 

πλ - 

Ὅς τοι πόλλ᾽ ὄφελος γένετο πτόλεϊ τε καὶ αὐτῷ, 
κ 9 - Ἰ] 3” 5 2 / ὦρ ” Ζωὺς ἑών' νῦν ὃ οὔ οἱ ἀλαλκέμεναι κύνας ἔτλης. 

- - ὀ ἓ) - 

Τῳ νῦν. εἴ τις ἐμοὶ Δυκίων ἐπιπείσεται ἀνδρῶν, 

Οἴκαδ ἴμεν, Τροίῃ δὲ πεφήσεται αἰπὺς ὄλεθρος. 155 

Εἰ γὰρ νῦν Τρώεσσι µένος πολυθαρσὲς ἐνείη 
πο 2190 ὃ ο ων 9 / 

τροµογ» οιον ταν οας εσέρχεται, οι περι πατρης 

᾿᾽Ανδράσι Συσµενέεσσι πόνον καὶ δῆριν ἔθεντο, 
Αἶψά κε Πάτροκλον ἐρυσαίμεθα Ἴλιον εἴσω" 

ώ η) στ κ τα / / / ὃ Εἰ ὁ οὗτος προτὶ ἄστυ µέγα Πριάμοιο ἄνακτος 160 
3” Δ / ε) / / Ελθοι τεθνηὼς, καί µιν ἐρυσαίμεθα χάρµης, 
Αἶφά κεν ᾿Αργεῖοι Σαρπηδόνος ἔντεα καλὰ 

.) . / ή 

Δύσειαν, καί κ᾿ αὐτὸν ἀγοίμεθα ἼἼλιον εἴσω. 

196. ἐπακτῆρες. ὮῥῬε]μο]. κυνηγοὶ, ἀπὸ 
γοῦ ἐπάγεσθαι τοὺς κύνας. 

190. ἐπισκύνιον. Ἐπδίαίμ. τὸ ἐπάνω 
τῶν ὀφθαλμῶν µέρος, ἤτοι δέρµα. τὸ συν- 
οφρύωμα τοῦ µετώπυυ. Ατὶ5ε. Ώαπ. Τ64. 
δεινὸν ἐπισκύνιον ξυνάγων. Τπεοςτ. Τἁγ]. 
ΧΧΙΥ. 116. τοῖον ἐπισκύνιον βλασύρῳ 
ἐπέκειτο προσώπῳ. ΤΠΙ5 Ῥαξςασε οἱ ἩἨο- 
1ηεΥ ἵς Π]αξίγαίεά Ὦν Ῥμπ. Ν. Η. ΥΤΙΙ. 
19. (πι Ἅτο σαι Ἱεγα αἴππῖσαί, οσι[ο- 
γαι αοῖεπι ἔγααιίιγ ἀζῄφετε ἵπ Τεγγαπι, πε 
φεπαβιία εηρατεεσαί. Όοπιρατε αἱ. Ἐ]αςο. 
1. 758. 

199. πένθος ἀέξων. ἸΤιαμπὸ, /οτεπς, γε- 
Εἴπεπ. ΑΡοΟΙ. Ἠλοά. 1. 1999. οὐ θήν τοι 

ἀδευκέα μῆνιν ἀέξω. ΤΙ. 049. θάρσος ἀέξω. 
Ο/. Ἱπίτα ν. 2296. Ἠετνε. 

150. σχέτλιε. εε οἩ Ἠ. Β. 119. 
151. ἔλωρ καὶ κύρμα γενέσθαι. 

Τ. Α. 4. Ἐ. 488. 
1565. οἴκαδ' ἴμεν. ΤΠε γετὮ δεῖ 

ἀετβίωοᾷ. ΟΕ φαίνεσθαι, βἱσηγίης 
56ο ποίθ οπ Π. Κ. 206. 

169. αὐτόν. ΘῬατρεάοῃπ. «ἰαπσιβ Ίνα 
πποοηβείοας οἳ {πο ἰπαπεροτίαᾶοῃ οἱ ΕΠῖς 
Ἠεγο”5 Ῥοάγ Ἱπίο Τμγοῖα; απᾶ {Πῖ5 περι]κε οξ 
Ἠεείοχ Ῥτοσεεᾶ» προπ {με επρροβῖΠου {πας 
Ώιε ἄγθεΚς Ἰαὰ ομέαϊπεά Ῥοβεεβεῖοη οἱ ἴέ, 
απᾶ οοπγεγεά 15 {ο {χε ΞΗΙΡ5. 

Φεε ο 

15 πΠ- 
αάεξεα, 



ι αι ἕως 
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’ εἱ 

Τοίου γὰρ θεράπων πέφατ᾽ ἀνέρος, ὃς μέγ᾽ ἄριστος 
. , Δ 9 α ζά 
Αργείων παρα νηυσι, και αγχεµαχοι θεράποντες. 105 

᾽Αλλὰ σύγ᾽ Αἴαντος µεγαλήτορος οὐκ ἐτάλασσας 
/ ”/ κ. ἰὸ Ν ὃ .{ ϱ) κ. α 

Στήμεναι ἄντα, κατ ὅσσε ἰδὼν δηίων ἐν ἀὐτῃ, 

Οὐδ' ἰθὺς µαχέσασθαι' ἐπεὶ σέο φέρτερός ἐστι. 

Τὸν ὃ ἄρ' ὑπόδρα ἰδὼν προσέφη κορυθαίολος Έκτωρ" ρ ρ ρ ρ ρ 
Γλαῦκε, τίη δὲ σὺ τοῖος ἑὼν ὑπέροπλον ἔειπες; 170 

τσ τὰ / / 
Ω πόποι, ἦτ᾽ ἐφάμην σε περὶ φρένας ἔμμεναι ἄλλων, 

Τῶν, ὅσσοι Λυκίην ἐριβώλακα ναιετάουσι’ 
- ’ ’ π 

Νῦν δέ σευ ὠνοσάμην πάγχυ φρένας, οἷον ἔειπες, 
ο ώ - 

Ος τέ µε φὴς Αἴαντα πελώριον οὐχ ὑπομεῖναι. 
1 ΦΑΝ ασε / ὐδὲ / ιν . 

Οὗτοι εγω ερριγα µαχην, ουρε κτυπον (ππων Το 

᾽Αλλ” αἰεί γε Διὸς κρείσσων νόος αἰγιόχοιο, 
ο / ν - 

Όστε καὶ ἄλκιμον ἄνδρα φο[βεῖ, καὶ ἀφείλετο νίκην 

“Ῥηϊδίως, ὁτὲ ὃ αὐτὸς ἐποτρύνει μαχέσασθαι. 

᾽Αλλ) ἄγε δεῦρο, πέπον, παρ᾽ ἔμ᾽ ἵστασο, καὶ ἴδε ἔργον' 
. Ν / Ν ”/ « 2 / 

Πὲ πανηµέριος κακὸς ἔσσομαι, ὡς αγορεύεις, 

Ἠ ὶ Δαναῶν. ἀλκῆς µάλ ἅ τινα καὶ Δαναων, αλκης μάλα περ µεµαωτα, 

150 

Σχήσω ἀμυνέμεναι περὶ Πατρόκλοιο θανόντος. 
ος ϱ) ο) ΔΝ πι ’ ΑΦ ᾱ. δι λ Ν 2, . 

ς ειπων Ρρωώεσσιν εκεκΛετο» μακρον αυσας 

Ίρῶες, καὶ Λύκιοι, καὶ Δάρδανοι ἀγχιμαχηταὶ, 

᾿Ανέρες ἔστε, φίλοι, µνήσασθε δὲ θούριδος ἀλκῆς, 1856 

Ὄφρ) ἂν ἐγὼ ᾽Αχιλῆος ἀμύμονος ἔντεα δύω 
Καλὰ, τὰ Πατρόκλοιο [ίην ἐνάριξα κατακτάς. 
Ὃς ἄρα φωνήσας ἀπέβη κορυθαίολος “Έκτωρ 

σ4 

Δηΐου ἐκ πολέμοιο" θέων ὃ ἐκίγανεν ἑταίρους ρ 
-” ὃν / -- Δ - .. 

Ώκα µάλ’, οὕπω τῆλε, ποσὶ κραιπνοῖσι μετασπὼν, 190 

Οἳ προτὶ ἄστυ φέρον κλυτὰ τεύχεα Πηλείδαο. 

Στὰς ὃ) ἀπάνευθε µάχης πολυδακρύου, ἔντε ἄμειβεν. 

΄Ἠτοι ὃ μὲν τὰ ἃ δῶκε, φέρειν προτὶ Ἴλιον ἑρὴν, 
Τρωσὶ φιλοπτολέμοισιν’ ὃ ὃ ἄμβροτα τεύχεα δῦνε μ 

Πηλείδεω ᾽Αχιλος, ἅ οἱ θεοὶ οὐρανίωνες 

164. πἐφατ᾽. Ιπίεγεοις εκ. ΟΕ τε 
{οΠοννίηρ πε, 566 οπ Τ. Π. 972. 

167. κατ᾽ ὅσσε ἰδών. Φοῖ. αὐτοῦ. «8 
800η ἄ8 Ίομ δα ᾖὶς ασ Οοπιρατο ΠΠ. 5. 
206. 

172. τῶν. Ἐον τούτων; ἃδ δια] ἵπ 
Ἠοπιεγ, 9ο οἩ ΠΠ. Α. 9. 

176. ἀλλ᾽ αἰεί γε κ.τ.λ. ΤΗϊ8, απᾶ {ἶνα 
Γο]]οννῖης Υ6χςεβ, αγθ {ουπᾶ αἶδο ἵπ Ἡ. Π. 
6088. 8ᾳᾳ., νπετε ἴο {νο Ἰαδέ αρΡρεαΙ 50Π16- 
Ἠγπαξ οπέ οἳ ρ]ασο, Τη ν. 178. ὁτὲ 15 [ου 
ἄλλοτε, ἠπίεγάιωπι. ΙΙ ἔἶνε βεπ πιθηξ να 
ΠΠΑΥ «οπηρατε ΒοΡΠ. Ἐ]οσί. 696, ὅταν δὲ τις 
θεῶν Ἑλάπτφ, δύναιτ᾽ ἂν οὐδ' ἂν ἰσχύων 
Φυγεῖν. 

195 

199. πολυδακρύου. ΤΗΙ5 ἵδ ἐἶο τοπάϊπς 
οἳ Όνε Ὑεπείίαπ ΜΑΡ. Ὑπ]σο πολυδακρύ- 
του, ΝΠΙΕ] 15 ασαϊηξί {πο πηείταο. Οοππιραγο 
1. Ω. 620. Ο. Τ. 219. απᾶ εἰθεν]σγο. 
Ἠεγπε απᾶ οἴμενς, α{ίογ Ἐεπί]6γ, νιοι]ά 
γομᾶ πολυδάκρυος {ΤοΠΙ πολύδακρυς, νηῖσ]α 
οεοαχς Ἱηίτα Υ. 644. Τ. 192. οἱ δαρίμς; Ῥιΐῦ 
αἰίλοισ] πολυδάκρυος 18 ποῦ τερεαίθὰ ἴπ 
ΑΠΥ οί]μθς Ῥαβδασο, ἴπο Αἴπη]]αν {οτπῃ ἀρι- 
δάκρυος 15 α. βαβΠοἶεπό βαρροτί οἱ έἶιε τει - 
ης Τπ (λε {οχί, νο] 19 αἀορίεὰ ὮΥ Ῥοί]μα 
απᾶ ΑΡΙΐΖΠεν. 

195. οἱ πατρί φίλφῳ. Ἐον πατρὶ αὐτοῦ. 
ῴθθ οἨ ΤΠ]. Δ. 219: απᾶ οοππραχο πίτα νγ. 
208. 924. Β. 656. Ὦ. 106. απά εἰδοιν]ιογο. 
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9 ” ο) Φ . τ ” Πατρὶ φίλῳ ἔπορον, ὃ ὃ᾽ ἄρα ᾧ παιδὶ ὅπασσε 
/ . Σ .] 3 ει 3 ” 9 3 / Γηράς' ἀλλ᾽ οὐχ υἱὸς ἐν ἔντεσι πατρὸς ἐγήρα. 

Τὸν ὃ ὡς οὖν ἀπάνευθεν ἴδε νεφεληγερέτα Ζεὺς 

Τεύχεσι Πηλείδαο κορυσσόµενον θείοιο, 
΄ ς / ν 4 4 ΄ 

Κινήσας ρα καρη προτὶ ον µυθήσατο θυµόν' 200 

ΣΑ δεῖλ᾽, οὐδέ τι τοὶ θάνατος καταθύµιός ἐστιν. 

Ὃς ἑή τοι σχεδόν ἐστι σὺ ὃ) ἄμβροτα τεύχεα δύνεις 
ᾧῴ . αυ . ΄ ’ 

Ανδρὸς ἀριστῆος, τόν τε τροµέουσι καὶ ἄλλοι. 

Τοῦ δὴ ἑταῖρον ἔπεφνες ἐνηέα τε κρατερόν τε μ.ο η 2 

΄ η) .) . ΄ Σ αυ / 9 ” 

Τεύχεα ὃ ου κατα κοσµον απο κρατος τεκαι ωµων 

.’ ο) / - / Ν ) / λευ" γυαλ Εἴλευ" ἀτάρ τοι νῦν γε µέγα κρατὸς ἐγγυαλίξω, 
- Ν ο ”/ ΄ ῴώ / 

Των ποινην. ὅ τοι οὐ τι µάχης ἐκ νοστήσαντι 

Δέξεται Ανδρομάχη κλυτὰ τεύχεα Πηλείωνος. 
π Ν / 3... 3 / -. » 
Η;, καὶ κυανέῃσιν ἐπ ὀφρύσι νεῦσε Κρονίων. 

[ο “ -- 1 

Ἐκτορι ὃ ἥρμοσε τεύχε ἐπὶ χοοῖ. δῦ δέ µιν "Αρης 210 

Δεινὸς, ἐνυάλιος' πλῆσθεν ὃ ἄρα οἱ µέλε ἐντὸς 
ι - πιω 
Αλκῆς καὶ σθένεος' μετὰ δὲ κλειτοὺς ἐπικούρους 

Ῥη ῥα μέγα ἰάχων' ἰνδάλλετο δέ σφισι πᾶσι, 
Τεύχεσι λαμπόμενος, μεγαθύμῳ Πηλείωνι. 
1” λ 6 3 ΄ ο 
Ότρυνε δὲ ἕκαστον εποιχοµενος επεεσσι. 215 

Μέσθλην τε, Γλαῦκόν τε, Μέδοντά τε, Θερσίλοχόν τε, 
. .) , , μμ / ’ 
Αστεροπαῖόν τε, Δεισήνορά θ’, Ἱππόθοόν τε, 

”/’ μὰ {ω/ « 
Φόρκυν τε, Χρομίον τε, καὶ Ἔννομον οἰωνιστήν' {τν ! 
οκ ν ο / .. ’ ο ύὃ - οὓς ὅγ ἐποτρύνων ἔπεα πτερύεντα προσηύδα 

Κέκλυτε. µυρία φῦλα περικτιόνων ἐπικούρων' 220 

Οὐ γὰρ ἐγὼ πληθὺν διζήµενος. οὐδὲ χατίζων, 
. ο } λε ΄ ΄ ” ι) 

Ενθάδ ἀφ ὑμετέρων πολίων ἤγειρα ἕκαστον, 
. 

Αλλ᾽ ἵνα µοι Τρώων ἀλόχους καὶ νήπια τέκνα 

Προφρονέως ῥύοισθε φιλοπτολέμων ὑπ ᾿Αγαιῶν. 
Τὰ φρονέων, δώροισι κατατρύχω καὶ ἐδωξῆῇ 925 

ς 

Δαοὺς, ὑμέτερον ἓὲ ἑκάστου θυμὸν ἀέξω. 

Τῳ τις νῦν ἰθὺς τετραμµένος ἢ ἀπολέσθω, 
.) 9 δ 
Ηὲ σαωθήτω' ἣ γὰρ πολέμου ὀαριστύς. 

197. γηράς. Ῥατίιαῖρ]ε ἔγοπι γηράναι. 
Ὀεε Μα:ί, ατ. αγ. ξ 927. 

204. ἐνηέα. (επίε, σοµγέεοις. Ἐπαδίαίῃ. 
προσηνῆ, πρᾶον. Όοπιρατε ν. 670. 

207. ὅ. Έοχσ καθ’ ὃ, ος ὅτι. 
210. "Έκτορι δ ἥρμοσε τεύχεα. ΊΤΠε 

αγπις Πέεα Πεοίο. Όοπιραταο ΤΙ. Γ. 599. 
Τ. 986.---δῦ δὲ µιν Αρης. Ῥε]ο]. εἰσῆλθε 
δὲ αὐτὸν πολέμου ἐπιθυμία καὶ ὁρμή. 

2139. ἰνδάλλετο. «4ρρεατεᾶ ἐἶ]ε; «εεπιεῖ 
ἴο τεδεπιδίε. Ῥε]ο]. εἰκάζετο, ὡμοιοῦτο, τῷ 
᾿Αχιλλεῖ δηλονότι. Όοπιρατε Π. Ψ. 4θ0. 
ο. ΓΡ. 246. Τ. 224. ΑΡο!Ι. Ἠ]ιυά. ΙΤ. 1297. 

Ατςέ. Ὑεςρ. 187. ἜΤ]ιε ποτᾶ ἵ5 αἶξο π5εά 
Ὦγ Ρ]αΐο. 

290. δώροισι κατατρύχω κ.τ.λ. Ι ετ- 
Λαικέ πιή εορ]ε οἵ σἶ[ίξ απ ῥτοτϊείοπε; Ἱ. 6. 
1 ἴενν αροπ ἴ]επι [ιο πεοεεατίες Του 3ο 
κπρρογέ, απ ἴ]ιε ]ῖτε οἵ φσηγ εεγτίσε». Ῥομο]. 
κατατρύχω" καταδαπανῶ,. ἀνιῶ, εἰς ταλαι- 
πωρίαν ἄγω. εε οη Ἡ. Σ. 287. 

92Ί. ἢ ἀπολέσθω, κ.τ.λ. Ὁθε οἩ ΤΠ. 
ο. 503. 

228. Ἡ γὰρ πολέμου ὀαριστύς. δισ] ἷς 
{ιο ὀικίπες οἱ αγ. ἜΤΠε ποιη ὁαριστὺς 
βἰσηϊβες Ῥτορετ]γ οοπτεγεαίίοη, απιζίαν 
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Ὁς δέ κε Πάτροκλον, καὶ τεθνηῶτά περ, ἔμπης 

Τρῶας ἐς ἱπποδάμους ἐρύσῃ, εἴξῃ δέ οἱ Αἴας, 250 
ο ον ὃν θν 2 / ο ΑΝ) ο Φ) 

Ημισυ τῷ ἐνᾶάρων ἀποδάσσομαι, ἥμισυ ὃ) αὐτὸς 

ἝἜξω ἐγώ' τὸ δέ οἱ κλέος ἔσσεται, ὕσσον ἐμοί περ. 

ἔφαθ” οἳ ἰθὺς Δαναῶν βρίσαντες ἔβησαν, 

Δούρατ’ ἀνασχόμενου µάλα δέ σφισιν ἔλπετο θυμὸὺς 
Νεκρὸν ὑπ᾿ Αἴαντος ἐρύειν Τελαμωνιάδαο. 25950 

Νήπιοι ἦτε πολέσσιν ἔπ᾽ αὐτῷ θυμὸν ἀπηύρα. 

Καὶ τότ᾽ ἄρ᾽ Αἴας εἶπε [βοὴν ἀγαθὸν Μενέλαον' 

Ὦ πέπον, ὦ Μενέλαε Διοτρεφὲς, οὐκέτι νῶϊ 
ὌἜλπομαι αὐτώ περ νοστησέµεν ἐκ πολέµοιο. 
Οὔ τι τόσον νέκυος πέρι δείδια Πατρόκλοιο, 240 
“ο , πι ’ , , η ι) Δ 

ς κε τάχα Τρώων κορέει κύνας ἠὸ οἰωνοὺς, 
ο - - 

Όσσον ἐμῇ κεφαλῆ περιδείδια, µή τι πάθῃσι, 

Καὶ σῇ' ἐπεὶ πολέμοιο νέφος περὶ πάντα καλύπτει 
Ἕκτωρ» ἡμῖν 8) αὗτ᾽ ἀναφαίνεται αἰπὺς ὄλεθρος. 

᾽Αλλ᾽ ἆγ᾽, ἀριστῆας πρ κάλει, ἤν τις ἀκούσῃ. 2456 

ὋὩς ἔφατ” οὐὸ ἀπίθησε βοὴν ἀγαθὸς Μενέλαος, 

᾿Ἠῦσε δὲ διαπρύσιον Δαναοῖσι γεγωνώς' 

ὮὮ φίλοι, ᾿Αργείων ἡγήτορες ἠδὲ µέδοντες, 
Οἵ τε παρ᾽ ᾿Ατρείδῃς, ᾿Αγαμέμνονι καὶ Μενελάῳ, 
Δήμια πίνουσι, καὶ σηµαίνουσιν ἕκαστος 2500 

Δαοῖς, ἐκ δὲ Διὸς τιμὴ καὶ κῦδος ὀπηδεῖ, 

᾿Αργαλέον δέ µοι ἐστὶ διασκοπιᾶσθαι ἕκαστον 
. , ον κο , / Ηγεμόνων' τόσση γὰρ ἔρις πολέµοιο δέδῃεν. 
᾽Αλλά τις αὐτὸς ἴτω, νεµεσιζέσθω ὃ ἐνὶ θυμφ 
Πάτροκλον Τρωῇσι κυσὶ µέλπηθρα γενέσθαι. 255 

ὋὪς ἔφατ” ὀξὺ ὃ ἄκουσεν Οἴλπος ταχὺς Λἴας, 

Πρῶτος ὃ ἀντίος ἦλθε θέων ἀνὰ δηϊοτῆτα" 

Τὸν δὲ μέτ᾽ Ἰδομενεὺς καὶ ὀπάων ἼἸδομενπος 
Μπηριόνης, ἀτάλαντος ᾿Ενυαλίῳ ἀνδρειφόντῃ. 

- » 2/ τ ) / 

Τῶν ὃ ἄλλων τίς κεν ᾖσι φρεσὶν οὐνόματ' εἴποι, 260 

Ὅσσοι δὴ µετόπισθε µάχην ἤγειραν ᾿Αχαιῶν. 
Τρῶες δὲ προὔτυψαν ἀολλέες' ἦρχε ὃ ἄρ 

ἐπίεγοοιγκε; 35 ἵπ . Ἐ. 216. Ἠεπεο 18 
Ππιρογί Ἰπ Εις Ῥ]ασς ἶ5 εαεί]γ ἀεάποίρ]ο. 
ΟΌοπιραγε ΤΙ. Ν. 291. 

207. εἶπε ἸΜενέλαον. 
60. 

245. πολέμοιο νέφος. Ἠεοίος ἵ5 5ο οπ]]οᾶ, 
35 Απιρηίαταας η Ῥιπά, Νεπι, Χ. 16. Ὑἱτσι] 
Ἰᾳ5 α βἰππί]ατ πηθίαρ]ου ἵπ ἆπ. Χ. 809. 
«θπεας, παΏεπα Ῥε], ἆμπι ἀείοπεί, ΟἨΙΤΕΊΙ 
Φμβπαί. 90π18, Ἠογνανου, Ρτε[εν Ἔιο {0]- 

Ὃ6θ οπ ΤΙ. Μ. 

.ο 

Εκτωρ. 

Ἰονήπᾳ οοπβἰχιοίῖοπ: "Έκτωρ καλύπτει 
νέφος πολέμοιο περὶ πάντα. 

250. δήµια πίνουσι. Ὠνγίπ] αἱ ἴ]ε ριῦ]ίο 
σο8ΐ, 1.6. ἴλο γπε βαρρ]ίεά ὮΥ (πε Ῥυρ]ίο 
{0Υ ]χ δε οἳ ἔ]α ΡΥϊΠΟΘΒ,. Α αἴπῖ]ατ εχ- 
ΡΥΕΡΡΙΟΠ 15 γερούσιος οἶνος, Ἱπ ΤΠ. Δ. 259. 

25]. ὀπηδεῖ. ΤΠαίῦ ΙΒ, πάρεστι. ΟΟΠΙ- 
Ρατο Τ. Β. 197. 

906. κυσὶ µέλπηθρα. 
2990, 

Φε οἳ ΤΙ. Ν 
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ιά ο ου. 9 -” .. ” - 

Ως ὃ) ὅτ᾽ ἐπὶ προχοῇσι διϊπετέος ποταμοῖο 
Βέβρυχε µέγα κῦμα ποτὶ ῥόον, ἀμφὶ δέ τ’ ἄκραι 
᾿Ηϊόνες βοόωσιν, ἐρευγομένης ἁλὸς ἔξω" 9265 

Τόσσῃ ἄρα Τρῶες ἰαχῇςῖσαν' αὐτὰρ ᾿Αχαιοὶ 
ὌἜστασαν ἀμφὶ Μενοιτιάδῃ, ἕνα θυμὸν ἔχοντες, 

Φραχθέντες σάκεσι χαλκήρεσιν’ ἀμφὶ ὃ) ἄρα σφι 

Λαμπρῇσι κορύθεσσι Κρονίων ἠέρα πολλὴν 
Χεῦ” ἐπεὶ οὐδὲ Μενοιτιάδην ἔχθαιρε πάρος γε, 270 

ὌὌφρα ζωὸς ἐὼν θεράπων ἦν Αἰακίδαο" 
, δ᾽ ”/ ὃ πα 9 / / 0 Μίσησε ὃ ἄρα µιν δηΐων κυσὶ κύρμα γενέσθαι 

Τρωῇσι τῷ καί οἱ ἀμυνέμεν ὧρσεν ἑταίρους. 
ΊΩσαν δὲ πρότεροι Τρώες ἑλίκωπας ᾿Αχαιούς. 

ν] - 

Νεκρὸν δὲ προλιπόντες ὑπέτρεσαν' οὐδέ τιν αὐτῶν 

{/- 
εν 

Τρῶες ὑπέρθυμοι ἕλον ἔγχεσιν, ἱέμενοί περ. 

᾽Αλλὰ νέκυν ἐρύοντο" µίνυνθα δὲ καὶ τοῦ ᾿Αχαιοὶ 
Μέλλον ἀπέσσεσθαι' µάλα γὰρ σφέας ὦκ' ἐλέλιξεν 

Αἴας, ὃς περὶ μὲν εἶδος, περὶ ὃ) ἔργα τέτυκτο 
Τῶν ἄλλων Δαναῶν μετ ἀμύμονα Πηλείωνα. 
” .. ΔΝ / λ. ” λ 9 

Ίθυσε δὲ διὰ προµάχων, συὶ εἴκελος ἀλκὴν 

Καπρίῳ, ὅστ᾽ ἐν ὄρεσσι κύνας θαλερούς τ᾽ αἰζηοὺς 
ιά .. Ὃ ο ο ο σνς 

Ρηϊδίως ἐκέδασσεν ἑλιξάμενος διὰ βήσσας' 

ὋὪς υἱὸς Τελαμῶνος ἀγαυοῦ, φαίδιµος Αἴας, 
ε - /΄ ΄ . / / 

Ρεῖα µετεισάµενος Τρώων ἐκέδασσε φάλαγγας, 255 
Δ 9 ’ / - Ν / 

Οἳ περὶ Πατρόκλῳ βέβασαν, φρόνεον δὲ µάλιστα 
/ λ , 3 ΚύΦ 9 - ο 
Αστυ ποτὶ σφέτερον ἐρύειν, καὶ κῦδος ἀρέσθαι. 

"Ἠτοι τὸν Λήθοιο Πελασγοῦ φαίδιµος υἱὸς, 
ιά ΄ Ν - ΔΝ Ν ς / 

Ιππόθοος, ποδὸς εἷλκε κατὰ κρατερὴν ὑσμίνην. 

Δησάμενος τελαμῶνι παρὰ σφυρὸν ἀμφὶ τένοντας, 290 
ο Ν ’ ’ τ / 1) ο ρα 
Ἐκτορι καὶ Τρώεσσι χαριζόµενος τάχα ὃ αὐτῷ 

τ ΔΝ ΄ ς /  Αόρ ς / ο Ηλθε κακὸν, τό οἱ οὔ τις ἐρύκακεν ἱεμένων περ 

Τὸν ὃ) υἱὸς Τελαμῶνος, ἐπαΐξας δὲ ὁμίλου, 
--) ο) ! ’ Δ / 

Πληξ᾽ αὐτοσχεδίην κυνέης διὰ χαλκοπαρῄου. 

265. ὡς ὃ ὅτ᾽ ἐπὶ προχοῇσι κ.τ.λ. Τ]ο 
Ῥοεί Ία5 Ῥεεπ 5αρροβεά {ο αἰ]αάε, Ίπ {Πΐ5 
βἰπ]]ς, {ο {ο ποῖ5δε οἳ {πε Ῥτεακενς αἲ οπθ 
οἱ ίπε πιοαίης οὗ πε Να. Μτ. Ἠ]οοά οἳ- 
5ευνες {μαί {πο τεργαβεπία{Ίοη 15 5ο βτ]]κ- 
Ίησ]Υ εκΡρτοξδῖνο ο {πε ἀαξμίπσ 5οαπἀ, Ἰ]κο 
ἴμαί Ῥτοσεεάϊηπς ἔποπα α 5αοσεβείοη οἱ 685- 
ομᾶ65, ΙΥΠΙοἸ Ἡε εχρετῖεποεᾶ οἩἳ Ἠ5 αρ- 
Ῥτοδοῇ {ο (με οοαςδί οἱ Εσγρίέ, έπαί 16 πιὶσ]ιό 
Ταϊτ]γ Ῥο οοπε]αᾶάεά (αι Ηοπιεσγ Παᾶ Ῥεεῃ 
1Π ῬγθοῖδεΙΥ {1ο 6αΠ1θ βἰ(ιαῆοῃ. ΤΠε εκ- 
ααἰθιέε Ῥεαιίν οἳ {πε Ἰπας, ἵπ υ]λΙοἩ ἴῑα 
βουπά 15 5ο ἀἰδάποί]γ αεσοοτάαπί νηίἩ {πο 
5εη5ο, ἀείεγιπίπεά Ῥο]οπ απά Ῥ]αΐο {ο αραι- 

ἆοπ Ῥοείτγ, ἵπ ἀεςραῖσ οἱ οτε Ρτοᾶπεῖης α 
ἀθβετ]ρᾶοπ οἳ ε(πα] 5αΗπΙ(γ. 966 Ἡ/οοά 5 
Έβδαγ ΟΠ Ἠοπιετ, Ρ. 77. 

905. ἐρευγομένης ἁλὸς ἔξω. Όοπιρατε 
04. Ε. 4085. 498. Δρο]. Ἠποά. 11. 967. 
Το νετῦ ἐρεύγεσθαι ἵδ αβεᾶ ΤΠ 1{ Ρτορες 
αοεερία{ῖοι ἵπ ἩΠ. Π. 165. 

212. µίσησε. Πε δα πιο Μἱπφ. 399 Ἠοτ. 
αντι, ΤΙ. 16. 256. [ιαΐις ἴπι Ώγῶβεπε απῖπιιε 
φποᾷ πίτα εσ Οἀετῖῦ οπγαγε. ΤΠ {5 βεη5θ 
φθονεῖν αἱ5ο 15 5οπιείίπιεβ πἼδεᾶ. 

216. νεκρὸν δὲ προλιπόντες. 
4ολζοῦ. 

Φο]]. 
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Ἠρικε ὃ ἱπποδάσεια κόρυς περὶ δουρὸς ακωκῇ, 

495 

205 

Πληγεῖσ ἔγχεῖ τε µεγάλῳ καὶ χειρὶ παχείμ" 
᾿Ἐγκέφαλος δὲ παρ᾽ αὐλὸν ἀνέδραμεν ἐξ ὠτειλῆς 
Αἱματόεις' τοῦ ὃ᾽ αὖθι λύθη μένος ἐκ ὃ ἄρα χειρῶν 
Πατρόκλοιο πόδα µεγαλήτορος ἦκε χαμᾶζε 

- ιν ο 9) .) 3 - ’ Ν ὃν. Ἡ -- 
Κεῖσθαι ὃ ὃ ἄ αυτοιο πέσε πρηνης επι νεκ ον ἓ 
Τηλ᾽ ἀπὸ Λαρίσσης ἐριβώλακος, οὐδὲ τοκεῦσι 
Ορέπτρα φίλοις ἀπέδωκε, μινυνθάδιος δέ οἱ αἰὼν ης" 
"Επλεθ", ὑπ Αἴαντος µεγαθύμου δουρὶ δαµέντι. 

Ἔκτωρ ὃ αὗτ᾽ Αἴαντος ἀκόντισε δουρὶ φαεινῷ' 

᾽Αλλ) ὃ μὲν ἄντα ἰδὼν ἠλεύατο χάλκεον ἔγχος 3056 

Τιτθόν' ὃ δὲ Σχεδίον, µεγαθύμου Ἰφίτου υἱὸν, 
Φωκήων ὄχ' ἄριστον, ὃς ἐν κλειτῷ Πανοπῇῆϊ 

β ο. ν ε) ’ Οἰκία ναιετάασκε, πολέσσ ἄνδρεσσιν ἀνάσσων, 
Τὸν βάλ᾽ ὑπὸ κληῖδα µέσην' διὰ ὃ ἀμπερὲς ἄκρη 
Αἰχμὴ χαλκείη παρὰ νείατον ὤμον ἀνέσχε. 310 

Δούπησε δὲ πεσὼν, ἀρά[λησε δὲ τεύχε ἐπ᾽ αὐτῷ. 
3 εδ Αἴας ὃ) αὖ Φόρκυνα δαΐφρονα, Φαίνοπος υἱὸν. 

« ΄ ΄ / ΔΝ / / Ιπποθόῳ περιβάντα, µέσην κατὰ γαστέρα τύψε, 
“Ῥηξε δὲ θώρηκος γύαλον’ διὰ ὃ ἔντερα χαλκὸς 

ει) 

Ἠ φυσ’ α ὃ μ) [γ Ν ἕλε - ρ 3 - 
ο εν κογνιῃησι πεσων ε γαιαι αγοστῳ. 815 

/ -- 
Χώρησαν ὃ ὑπό τε πρόµαχοι καὶ φαίδιµος Εκτωρ' 
2 - δὲ / » δι ϕ δὲ ν Αργεῖοι 9ὲ µέγα ἴαχον, ἐρύσαντο δὲ νεκροὺς, 

΄ σε ΄ ιό . ΄ Ν ΄ 5 αἱ 4 Φόρκυν ϐ) Ἱππόθοόν τε' λύοντο δὲ τεύχε᾽ ἀπ᾿ ὤμων. 
Ἔνθα κεν αὖτε Τρῶες ᾿Αρηϊϕίλων ὑπ᾽ ᾿Αχαιῶν 

Ἴλιον εἰσανέβησαν, ἀναλκείῃσι δαµέντες" 
- -- Δ 5 ᾿᾽Αργεῖοι δέ κε κῦδος ἕλον, καὶ ὑπὲρ Διὸς αἶσαν, 
.. .. ] Κάρτεϊ καὶ σθένεῖ σφετέρῳ' ἀλλ᾽ αὐτὸς ᾽Απόλλων 

Αἰνείαν ὤτρυνε, δέµας Περίφαντι ἐοικὼς, 
κ / ηλ ίὸ ϱ/ ς Ν 9 , ἠρυκ Ἠπυτίὸῃ, ὅς οἱ παρὰ πατρὶ γέροντι 
Κηρύσσων γήρασκε, φίλα φρεσὶ µήδεα εἰδώς. 825 
Τῳ µιν ἐεισάμενος προσέφη Διὸς υἱὸς ᾿Απόλλων' 

Αἰνεία, πῶς ἂν καὶ ὑπὲρ θεὸν εἰρύσαισθε 

206. ἤρικε. Γἱεεϊ]ωΐέ; αἱ[]μασία οκ; ΓΤοπι 
ἐρείκω. Όοπιραχε Τ. Ν. 441: απᾶ 9ε9 
Ῥε]πεῖά, Τιεςκ. ἵη ν. 

297. παρ᾽ αὐλόν. θε οἩ ΠΠ. Γ. 987. 
901. οὐδὲ τοκεῦσι Θρέπτρα κ.τ.λ. 9εο 

οἩ Ἡ. Δ. 478. Ἡσοβίοᾶ, ἵπ γείεγοποο {ο {ο 
Ίο Άρε, 0Ώδεχνες ἵπ ΟΡ. Ὀ. 1. 19850. οὐδὲ 
μὲν οἵγε Γηράντεσσι τοκεῦσιν ἀπὸ θρεπ- 
τήρια δοῖεν. Έ]ο ἀπίγ οἳ τηβ]άης Ῥγον]βίοπ 
{ου ασεᾶἆ Ῥαγεπίς. απ ἱποπ]οπίοά ὮΥ Ἠοπιοτ, 
ἵ5 γεσορπῖζεᾶ ἵπ ἨΠοίγ γτϊε, 8εε 1 Τϊπι, ν. 
4; απᾶ ουπιραχε εη. χἰν. 10. Μαϊ, χν. 6. 

909. ὑπὸ κληϊῖδα. 6ο ο ΤΙ. Ὦ, 146. 
95]. ὑπὲρ Διὸς αἶσαν. Ιπ ορροείοη {ο 

ἴο 4εογεο ο) «Γωρίεν. Θεο οἩ 1]. Β. 156. 
Ίπ Ίο Β4Π1Θ 8ΕΠ56 νε Ἠανε ὑπὲρ θεὸν 
Ίπ ν. 927, νο 15 5ι/Ποϊεπ{]γ εκρ]αϊπεᾶ 
ἵπ {1ο βαΏβαφιιεπέ Ἠπθβ. ΈΤμε 56πΠ5θ {οι 
ἵ: Ποιο ποιά γοι ἀε[ίοο ΊΤγου αφαἰηεέ 
ἴσ ωἰί ο ἴμε είέψ,--αφ ἐπάεεί 1 ᾖαυε 
56η ππεη ἐγικίηφ ἴπ Μ]οῖγ οι0η ηἰφ]έ, ὅ-ο.---- 
9ἶποο γοιι είαπά ἰγεπιδίίπφ ση «Ἴοῦυο ἵς οἳ 
4ο εἰς. 
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Ίλιον αἰπεινὴν, ὡς δὴ ἴδον ἀνέρας ἄλλους 
΄ πλ , π4 ΄ . / Κάρτεῖ τε σθένεῖ τε πεποιθότας, ἠνορέῃ τε, 

Πλήθεί τε σφετέρῳ, καὶ ὑπερδέα δῆμον ἔχοντας: 390 

Ἡμῖν δὲ Ζεὺς μὲν πολὺ [βούλεται ἢ Δαναοῖσι 
Νίκην' ἀλλ᾽ αὐτοὶ τρεῖτ) ἄσπετον, οὐδὲ µάχεσθε. 
ὋὪς ἔφατ” Αἰνείας ὃ ἑκατηβόλον ᾽Απόλλωνα 

"ὌΕγνω ἐσάντα ἰδὼν, μέγα ὃ) Ἔκτορα εἶπε [λοήσας" 
ο 

Έκτορ τ’, ἠδ ἄλλοι Τρώων ἀγοὶ ἠὸ ἐπικούρων, 3356 

Αἰδὼς μὲν νῦν ἥδε γ ᾿Αρηϊϕίλων ὑπ ᾽Αχαιῶν 
η, .) -- 2 / / Ίλιον εἰσανα[ῆναι, ἀναλκείῃσι δαµέντας. 
2 » 3 ’ . -- ) Αα . 

Αλλ’ ἔτι γάρ τις φησὶ θεῶν, ἐμοὶ ἄγχι παραστὰς, 

Ζην’, ὕπατον µήστωρα, µάχης ἐπιτάῤῥοθον εἶναι. . 
-. 

Ίφ ρ ἰθὺς Δαναῶν ἴομεν, μηὸ οἵ γε ἔκηλοι 340 

Πάτροκλον νηνσὶ πελασαίατο τεθνηῶτα. 

ὋὪς φάτο' καί ῥα πολὺ προµάχων ἐξάλμενος ἔστη' ῥ 
Ν α) η) .] - 

Οἳ 8) ἐλελίχθησαν, καὶ ἐναντίοι ἔσταν ᾿Αχαιῶν. 

ὪἜνθ) αὗτ᾽ Αἰνείαο Λειώκριτον οὔτασε δουρὶ 2 
εν . ’ ’ . . ε - 

Υἱὸν Αρίσβαντος, Δυκομήδεος ἐσθλὸν εταῖρον. 9456 
“{ 

Τὸν δὲ πεσόντ᾽ ἐλέησεν ᾿Αρηίφιλος Λυκομήδης, 
- δὲ αλ) .) Ν 2 ο ΄ ὃ Δ - 

Στη οὲ µάλ᾽ ἐγγὺς ἰὼν, καὶ ἀκόντισε ὁουρὶ φαεινῳ, 
/ - 

Καὶ άλεν Ἱππασίδην ᾿Απισάονα, ποιμένα λαῶν 2 2 

παρ ὑπὸ πραπίδων, εἶθαρ ὃ) ὑπὸ γούνατ’ ἔλυσεν' 
Ὃς ῥ) ἐκ Παιονίης ἐριβώλακος εἰληλούθει, 3560 

- ’ 

Καὶ δὲ μετ ᾿Αστεροπαῖον ἀριστεύεσκε µάχεσθαι. 
Τὸν δὲ πεσόντ᾽ ἐλέησεν ἀρήϊος ᾿Αστεροπαῖος, 
Ἴθυσε δὲ καὶ ὃ πρόφρων Δαναοῖσι µάχεσθαι 
. .” ” ”’ 5 - ’ ν ” ή Αλλ᾽ οὕπως ἔτι εἶχε' σάκεσσι γὰρ ἔρχατο πάντη 
Ἑσταότες περὶ Πατρόκλῳ, πρὸ δὲ δούρατ᾽ ἔχοντο. 
Αἴας γὰρ µάλα πάντας ἔπῳχετο, πολλὰ κελεύων’ 

Οὔτε τιν) ἐξοπίσω νεκροῦ χάζεσθαι ἀνώγει, 
Οὔτε τινὰ προµάχεσθαι ᾿Αχαιῶν ἔξοχον ἄλλων, 

᾽Αλλὰ μάλ᾽ ἀμφ᾽ αὐτῷ βεβάµεν, σχεδόθεν δὲ µάχεσθαι. 
Ὃς Αἴας ἐπέτελλε πελώριος' αἵματι δὲ χθὼν 

900. ὑπερδέα. Τπεγε ἵπ α ἀοιδέ α5 {ο 
{16 πιθαπ]πς οἳ {Πῖ6 αἀ]εσίῖνο, με] Ἠεγπο 
ΤΕΠάΕΥΒ ΊΊΗΠΕΥΟ ναϊζε ἰπ]εγίογ; 1.6. ὕπερ- 
βαλλόντως ἐνδεῆς. ΤΠε οοπιππεπἰαίοΥς, 
Ἠούγενετ, σεπεγα]Ιγ ἀετῖνο 16 {ποπι δέος, 
ποτ, ἵπ νο] {11εγ ατε 5αρροτίεά ῬΥ γ. 
902. αὐτοὶ τρεῖτ᾽ ἄσπετον, οὐδὲ µάχεσθε. 
Τὲ ππαδέ Ῥε ομβετνεά, ἐἶλαί ὑπερδέα 5 α 
{Ιβγ]]αβίε; απᾶ ἴἵη ν. 90]. μᾶλλον ἵ5δ πῃ- 
ἀεγεδίοοά. ος ο Π. Α. 117. 

948. Ἱππασίδην ᾿Απισάονα. Ίπ Π. Λ. 
677. ππεπίῖοπ 15 ππαᾶε οἳ αποίπον ΑΡί5αοη, 
ν/οβε ἀεαίῃ 15 ἀεροτῖοεά ἵπ Ῥτεσῖδε]γ ΒΙπηῖ- 

360 

Ίασ ἔεττηδ, Πέ νΠ] Ῥε ομδετνεᾶ, οψενετ, 
Παί ο Ἰαΐτετ να ἴπε 5οηπ οἳ Γ]απεῖας, 
απᾶά ΤοαςσΏ6 οἩ {πε δἷάε οἱ (πε ΤΈτο]αΠβ. 
ΜοτεογνεΥ, Ίπ ΤΙ. Ν. 411, αποίἸεν Βοη οἳ 
Ἠϊρραξα5, παπιεά ΗΡΕΕΠΟΤ, Ἰηθεί5 8 
ἀεαί]ι ἵπ {ε ΦΑΠΊΕ ΤΙΔΠΠΕΣ. ῬΡοβαῖῦ]ν οπθ 
οΥ οίπεν οἱ {Ίεδε ρ85β8856ε5 πιαγ Ἠανε Ῥεεπ 
Ἰπίεγρο]αίεᾶ ὮΥ {πο Ἐλαρβεοάο; οἱ {Ίεγ 
ΠΙΑΥ 6Υεη Ῥε ογετεὶσ]{5 οἳ Ἡοππεχ Πϊπιβε]{, 
ψηίποαί απγ ἀείτήππεπί {ο ἔ]πε Ιπέτ]ηςῖο απΙγ 
οί {6 Ῥοεπι. Α {εν ΜΒΡ. Ἠετε τειά ᾽᾿Αμυ- 
θάονα, Ότέ ποπε οἳ ΑΠΥ στεαί ααἰ]γοχ]{γ. 

954. ἔρχατο. Ἀεε οἨ 1, Π. 48Ι. 
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΄ ρ  Χ - Δεύετο πορφυρέῳ' τοὶ ὃ ἀγχιστῖνοι ἔπιπτον 
Νεκροὶ ὁμοῦ Τρώων καὶ ὑπερμενέων ἐπικούρων, 

Δ κ ο » Ὁ} Φ ΔΝ 2 Καὶ Δαναῶν' οὐδ' οἳ γὰρ ἀναιμωτί γε µάχοντο, 
΄ μ Ν { 

Παυρότεροι δὲ πολὺ φθίνυθον' µέμνηντο γὰρ αἰεὶ 
᾿᾽Αλλήλοις ἀν᾽ ὅμιλον ἀλεξέμεναι πόνον αἰπύν. 9056 

Φ Φ , 
Ὡς οἳ μὲν µάρναντο δέµας πυρός" οὐδέ κε φαίης 

» ΤΑ , ! ! 
Οὔτε ποτ᾽ ἠέλιον σόον ἔμμεναι, οὔτε σελήνην’ 
11ττ/ ο / / / Ηέρι γὰρ κατέχοντο µάχης ἔπι, ὅσσοι ἄριστοι 
9 α 9 / ίσο στασαν ἀμφὶ Μενοιτιάδῃ κατατεθνηῶτι. 
Οἱ ὃδ' ἄλλοι Τρῶες καὶ ἐὐκνήμιδες ᾿Αχαιοὶ 370 
Εὔκηλοι πολέμιζον ὑπ αἰθέρ. πέπτατο ὃ αὐγὴ 
᾿Ἠελίου ὀξεῖα, νέφος ὃ) οὐ φαίνετο πάσης 

Γαίης, οὐδ ὀρέων' µεταπαυόµενοι δὲ µάχοντο;, 
᾽Αλλήλων ἀλεείνοντες [βέλεα στονόεντα, 

Πολλὸν ἀφεσταότες' τοὶ ὃ ἐν µέσῳ ἄλγε ἔπασχον 376 
.) ’ Ὥ - 

Ηέρι καὶ πολέμῳ, τείροντο δὲ νηλέἰ χαλκῷ, 
ο / -- 

Όσσοι ἄριστοι ἔσαν' δύο ὃ οὕπω φῶτε πεπύσθην, 
Ανέ δαλί Θ ήδης ᾽Αντίλοχό νέρε κυδαλίµω, Θρασυμήδης ᾽Αντίλοχός τε, 

΄ Πατρόκλοιο θανόντος ἀμύμονος, ἀλλ᾽ ἔτ᾽ ἔφαντο 
Ζωὸν ἐνὶ πρώτῳ ὁμάδῳ Τρώεσσι µάχεσθαι. 3860 

.ἳ η) - 

Τὼ δ’, ἐπιοσσυμένω θάνατον καὶ φῦζαν ἑταίρων, 
΄ 3 ων 

Νόσφιν ἐμαρνάσθην, ἐπεὶ ὣς ἐπετέλλετο Νέστωρ, 
. Γά / [ . 8 - 

Οτρύνων πόλεμόνδε µελαινάων ἀπὸ νηῶν. 
- ή - 

Τοῖς δὲ πανηµερίοις ἔριδος μέγα νεῖκος ὀρώρει 

᾿Αργαλέης' καµάτῳ δὲ καὶ ἱδρῳ νωλεμὲς αἰεὶ 9856 

Γούνατά τε, κνῆμαί τε, πόδες ϐθ᾽ ὑπένερθεν ἑκάστου, 
- 3 .. 

Χεῖρές τ’, ὀφθαλμοί τε, παλάσσετο μαρναμένοιϊν, 
. 9 8 

Αμφ᾽ ἀγαθὸν θεράποντα ποδώκεος Αἰακίδαο. 
« η] ” 

Ὡς ὃ) ὅτ᾽ ἀνὴρ ταύροιο [βοὺς µεγάλοιο βοείην 

Λαοῖσι δώῃ τανύειν, µεθύουσαν ἀλοιφῆ" 990 
/ ” Δεξάμενοι ὃ ἄρα τοίγε διαστάντες τανύουσι 

36]. τοὶ δ) ἀγχιστῖνοι. Ὀεο οἩ Π]. Α. 
414. Ε. 14]. 

968. ἠέρι γὰρ κατέχοντο κ.τ.λ. ΥΠ. 
Απ. ΧΙ. 610. Γωιάωπί εἰπιιῖ απαίφιε ἐεῖα 
Οπεύγα πῖοίε γἶδη, οσ]ωπιγιο οδίεπίέγ πι- 
γα.---µάχης ἔπι. Ὠιωγίπφ {λε ὑατε; ἵπ 
Ν/ΠΙοἩ 8Εη8ε ἐπὶ 15 5οἆ νι α σεη]{1νο. 
Οοπιρατε 1]. Β. 797. Β. 697. Τε 15 ροβδῖρΙε, 
πάθεᾶ, ἰῑαί {ο Ῥαβεαρο ἶ5 οουγαρέ; Ῥαῦ 
ἔπεα οοπ]εσίατος οἱ {μθ οτ]]οβ Ίαγε ποῖ Ῥεεῃ 
5ιισσθββ{α] {ουναγᾷς 1{5 επιεπᾶα/Ίοῃ. 

ὉΤ]. εὔκηλοι. Τ]αί ἶ5, ἵπ οοπιρατῖδοπ 
ΙΙ {ποδο αροπέ {ο Ῥοάγ οἳ Ῥαΐνοσίαβ. 
Τμε αἀ]εσβνο 18 α5εᾶ αἀγετρία]]γ. Όοπι- 
.. 0. Γ. 2605. 35. 479. Αγο]]. Ἠλοά. 1. 

386. γούνατά τε, κ.τ.λ. 368 οἩ ΠΠ. Β. 
146. 

989. ὡς δ’ ὅτ᾽ ἀνὴρ κ.τ.λ. Ἠοπιεν ρῖνεβΒ 
πδ α. πηοδέ ΙνεΙγ Ρἰοίαγε οἱ ἐἰνεῖτ ἀταννῖης 
ἄιο Ῥοάγ οἩ αἰ! 5ἶά65, απά Ἰηδίνασίϐ Τη 1ο 
αποϊοηξ ΠΙΔΏΠΕΥ οἱ ἰγείομῖης Ἠϊ4ε5, Ῥεΐης 
Βνδί πιπάθ 5ο66 απά 5αρρ]α ψηΜ]ι οἳ. Απά 
Ώιοαρ]Ἡ {5 οοπιραχίδοα Ῥα οπθ οἳ ἴΠοβθ 
1ηθαπ απᾶ Ἠαπηρ]ο οἩ68, ὪΠΙοΙ 8ος Ἠανθ 
ομ]εσίαᾷ {ο, Υοῦ 16 ΊιαῬ αἱδο 185 αἀπιίτετβ, 
{ου Ῥεῖπρ 80 εχρτεςβῖνε, απά {ο γεργεβεηί- 
ἵηρ {ο ἐἶιθ Ἱπιασ]παξίοη {ο τηοδέ βίτονς απᾶ 
εχασί 1άθι, οἱ ἴἶπο βαρ]οσῦ ἵπ Ἰαπά, ΈΟΡΕΣ 
ἔγοπι Ἐπδίαήαδ. Όοπιρανο γαι. Έ]ασο, 
Ι. 356. 66 απο Ῥ]ϊπ. Ν. Η. ΥΠ. 66; 
απά Ηαγάουῖπ αἄ ἴοο, 

κ Ἱς 
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Κυκλόσ’, ἄφαρ δέτε ἰκμὰς ἔβη, δύνει δέ τ’ ἀλοιφὴ, 
Πολλῶν ἑλκόντων. τάνυται δέ τε πᾶσα διαπρό’ 

Ὡ)  } 3» . / ε] / λα ’ 

Ως οἵγ ἔνθα καὶ ἔνθα νέκυν ὀλίγῃ ἐνὶ χώρῃ 

Ἕλικεον ἀμφότεροι' µάλα γάρ σφισιν ἔλπετο θυμὸς, 995 

Τρωσὶν μὲν ἐρύειν προτὶ Ἴλιον, αὐτὰρ ᾿Αχαιοῖς 

Νπας ἐπὶ γλαφυράς' περὶ ὃ αὐτοῦ μῶλος ὀρώρει 
"Αγοιος' οὐδέ κ᾿ Αρης λαοσσύος, οὐδέ κ᾿ ᾿Αθήνη 

, ὃ ρα ο ΄ .) ὑδ .] άλ όλ 5/ 

Τόν γε ἰδοῦσ᾽ ὀνόσαιτ, οὐὸ εἰ µάλα µιν χόλος ἴκοι. 
- ” - 

Τοῖον Ζεὺς ἐπὶ Πατρόκλῳ ἀνδρῶν τε καὶ ἵππων 400 

ὌἨματι τῷ ἐτάνυσσε κακὸν πόνον’ οὐ ὃ ἄρα πώ τι 
Ἠιδεε Πάτροκλον τεθνηότα δῖος Αχιλλεύς" 

Πολλὸν γὰρ ἀπάνευθε νεῶν µάρναντο θοάων, 
Τείχει ὑπὸ Τρώων" τό µιν οὕποτε ἔλπετο θυμῷ 
Τεθνάµεν, ἀλλὰ ζωὸν, ἐνιχριμφθέντα πύλῃσιν, 405 
Ἆ } / το) . } Ὃν ν κ ΄ 
ΑΨ ἀπονοστήσειν' ἐπεὶ οὐδὲ τὸ ἔλπετο πάµπαν, 

. ΄ / ”/” ή .] . 9 .] - 

Εκπέρσειν πτολίεθρον ἄνευ ἔθεν. οὐδὲ σὺν αὐτῷ. 
” 

Πολλάκι γὰρ τόδε μητρὸς ἐπεύθετο, νόσφιν ἀκούων, 

“Ἡ οἱ ἀπαγγέλλεσκε Διὸς µεγάλοιο νόημα. 
. ” ”/’ 9 ΄ 

Δὴ τότε Υ᾿ οὔ οἱ ἔειπε κακὸν τόσον, ὅσσον ἐτύχθη, 410 

Μήτηρ, ὄττι ῥά οἱ πολὺ φίλτατος ὤλεθ' ἑταῖρος. 
δ δ) Σ 9 9 2 ’ ὃ / » 

Οἳ ὃ) αἰεὶ περὶ νεκρὸν, ἀκαχμένα δούρατ᾽ ἔχοντες, 
1 Χ. υ ’ ον ο] / ” / 

Νωλεμὲς ἐγχρίμπτοντο, καὶ ἀλλήλους ἐνάριζον. 
π . - 

Ωδε δέ τις εἴπεσκεν ᾿Αχαιῶν χαλκοχιτώνων᾿ 
Ξ - . 

ὮὮ φίλοι, οὐ μὰν ἥμιν ἐὐκλεὲς ἀπονέεσθαι 415 

Νπας ἐπὶ γλαφυράς' ἀλλ᾽ αὐτοῦ γαῖα µέλαινα 

Πασι χάνοι' τό κεν ἥμιν ἄφαρ πολὺ κέρδιον εἴη, 
Εἰ τοῦτον Τρώεσσι µεθήσοµεν ἱπποξδάμοισιν Ἴσομ μ 
1 9 / 5 Ὑφ Ν -- ) ’ 
Άστυ ποτὶ σφέτερον ἐρύσαι, καὶ κῦξος ἀρέσθαι. 

.] 

ΊΩδε δέτις Τρώων μεγαθύμων αὐδήσασκεν' 420 
τ Δ - 2». Όν κ] - 

Ὦ φίλοι, εἰ καὶ μοῖρα παρ ἀνέρι τῷὸε ὁαμῆναι 

Πάντας ὑμῶς, µήπω τις ἐρωείτω πολέµοιο. 
ο) 1 ” ὸ 3 ο 
Ὡς ἄρα τις εἴπεσκε, µενος ὃ ὄρσασκεν ἑκάστου. 

ὀ Δ 9 ’ - ο) ὃ 3 δὸ 

Ως οἳ μὲν μάρναντο' σιὀήρειος ὁ ὀρυμαγὸος 
τσ . 

Χάλκεον οὐρανὸν ἷκε δι αἰθέρος ἀτρυγέτοιο. 4256 
! 

πποι ὃ Αἰακίδαο, µάχης ἀπάνευθεν ἐόντες, 

392. κυκλόσ’. εθ οἨ ΤΠ. Δ. 212. 
308. οὐδέ κ᾿ Ἂρης λαοσσόος, κ.τ.λ. Ο0Π1- 

Ρατο ΤΙ. Ν. 128. 
40]. ἐτάνυσσε πόνον. Ὦεε οἩ ΤΙ. Λ. 906. 
404. τό. Έοτ δι ὃ, ]εγείογε. Ὀθε Μαἴέ. 

αν. αν, 5 290. ο. 
408. πολλάκι γὰρ τόδε κ.τ.λ. Οἱ ἴπε 

νατῖοις ΙΠπΗπΙαΙοΠ5 ννμῖσ ΑοΠι]]ες ας τε- 
οεϊνεά τεδρεοίῖπς ΠΗὶ5 {αΐε, εοπΊρατε ΠΠ. Α. 

965. 416. 1. 410. τ. 709. Σ. 69. 900. Τ. 
490. απά εἰδεππετο. 

495. αἰθέρος ἀτρυγέτοιο. 366 οἩ ΠΠ. Α. 
916: απά οσππρατε ΟνΙά. Δ1εί. 1. 68. 

420. ἵπποι δ' Αἰακίδαο κλαῖον. 1 αἀάβ 
Α στεαῖ Ῥεαπίγ {ο {πε Ῥοεπα ΝΠεπ Ἱπαπ]- 
πιαίε {Π]ησς5 αοί κε απἰτηαίθ; 85 αἶ5ο {ο 
Επᾶὰ Ῥταίε ογεαίαγες αἀάτγεδδεά, ας 1 τα- 
Ώοπα]. ο Ἡεείοτ εποοιχαρεΒ Ηῖ5 ΊΟΓ5ε5 
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Κλαῖον, ἐπειδὴ πρῶτα πυθέσθην ἡνιόχοιο 
͵ ’ ’ ς 2ο .) , 
Εν κονίῃσι πεσόντος ὑφ Έκτορος ἀνδροφόνοιο. 

Ἡ μὰν Αὐτομέδων, Διώρεος ἄλκιμος υἱὸς, 
Πολλὰ μὲν ἂρ µάστιγι θοῇ ἐπεμαίετο θείνων, 450 

Πολλὰ δὲ µειλιχίοισι προσηύδα, πολλὰ ὃ ἀρειῇ 
Τὼ ὃ οὔτ᾽ ἂψ ἐπὶ νῆας ἐπὶ πλατὺν Ἑλλήσποντον 

᾿Ἠθελέτην ἰέναι, οὔτ᾽ ἐς πόλεμον μετ ᾿Αχαιοὺς» 
᾽Αλλ) ὥστε στήλη μένει ἔμπεδον, ἥτ᾽ ἐπὶ τύμβΏῳ 
. / ς , , σ. . 
Ανέρος ἕστΊ]κει τεθνηότος. πε γνναικος 496 

Ὃς µένον ἀσφαλέως περικαλλέα δίφρον ἔχοντες, 

Οὔδει ἐνισκίμψαντε καρήατα' δάκρυα δέ σφι 

Θερμὰ κατὰ [λεφάρων χαμάδις ῥέε μυρομένοισιν 
Ἡνιόχοιο ποθῇ' θαλερὴ δὲ µιαίνετο χαίτη, 

Ζεύγλης ἐξεριποῦσα παρὰ ζυγὸν ἀμφοτέρωσε. 440 

Μυρομένω ὃ ἄρα τώ γε ἰδὼν ἐλέησε Κρονίων, 
Κινήσας δὲ κάρη προτὶ ὃν µυθήσατο θυμόν’ 

ΣΑ δειλὼ, τί σφῶϊ δόµεν Πηλῆϊ ἄνακτι 

Θνητῷ, ὑμεῖς ὃ) ἐστὸν ἀγήρω τ) ἀθανάτω τε; 
τ ο / » [4 / } 3) 

Η ἵνα δυστήνοισι μετ ἀνδράσιν ἄλγε εχητον» 4456 
.. . 

Οὐ μὲν γάρ τί που ἐστὶν ὀϊζυρώτερον ἀνδρὸς 
Π ΄ ἡ - ” / ν 6 

αντῶγν, ὀΟσσα τε Ύαιαν ἔπι πνειει τε και έἔρπει. 

(11.Θ. 186); απἆ οπο οί {ποβο οἱ Α ο]]]α5’ 15 
ποί οη]γ επάαεά νη1(] βΡεεσΗ, Ῥ6 νέα {οτ6- 
Ἰωιον]εάρο οἱ {αίατο ουεπί5 (1. Τ. 409). 
Ἠετο {16γ Ίνεερ {ου Ῥαΐποσ]ας, απά βίαπά 
Ώχεα απά ἱπιπιονοαΏ]θ ν(Ἡ στῖεξ. Α5 {ο έο 
Ῥατήίοπ]αχ Βοίῖοι οἳ {πο ἨΟΥΒΕΒ ΙΥεερίηᾳ, ἴδ 
5 οοιπίεηαποεά Ῥοίῃ ὮΥ παατα]δίδ απά 
Ἠϊβίοτῖαης. Ατίβίοίιε απἀ ΡΙΠΥ (Ν. Η. 
ΥΤΠΠ. 42. 64) ντῖίο ἰλαί ἴπεδο αΠΙπια]β 
ο[ίθη ἀερίοσε {Ποαῖσ πιαςίετς᾽ Ίο55 ἵπ Ῥαΐί]ο, 
απὰ 6γΥεη 56 {εατς {ΟΥ {θπι. 9ο Φο]ΠΙ5, 
οαρ. 47. «ἨἘ]ίαπ τε]αίες Πο Ἰΐ]κα οἱ εἰε- 
Ῥ]απίΒ, επ {]16γ ατα οαγτ]εά ἴγοπι ἰἐλπεῖν 
ηαίϊνθ ουππίσΥ (ζε πίπιαϊ. Χ. 17). Ῥαε- 
{οπί18, 1η ἴπε Πε οἳ Ορθβασ (οαρ. 81), {ε]]ς 
πδ: Εγοαϊπιῖς ἀἰεῦις εφιιογιι ΦΥΕΦΕΒ, Φ1108 ὅτι 
ἐγα]οϊεπάο Πειδίοοπε Ππιῖπο ΙΗαγῦὶ ο0π8εσγα- 
γαΐ, αο δἶπε οπδίοᾷε 9αΦΟΡ ἀεπιϊθεγαί, σοπιρεγὶέ 
Λαδμίο γρογίπαοϊρείπιο αὐκίίπεγε, εδεγέύιφιε 
Πεγα. Ὑἱνρι] οοα]ὰ ποί {ογρεαχ οοργ!ηρ 0ῖβ 
Ῥεαιέϊ{α] οἰγοαπιδίαηπσς ἵπ {Ἰοδο Ώπο Ἰπες 
οἩ ἴλο Ἠοχςε οἱ Ῥαΐμα5: Έπ. ΧΙ. 89. Γουί 
δεαΐογ ἐφιι5, ροδἱ ἰπαἰφπίδις, «4γίλιοπι Πέ 
Ἰαογ/παΠΒ, φι{ἴδφιιε Ἰπωπεοίαί φγαπαἰδις ογα. 
ῬοΡΗ: Ῥατί]γ ἔτοπα Εδία(ῖας.----ΟΕ ἐπε πδο 
οἳ χε ραγ[ιοῖρ]ο οτε; πυθέσθην, 8εο Μαό, 
αν. αν. δ δ47. Ἱ. 

490. ἐπεμαίετο. εθ οἩ ΤΠ. Ε. 148. 
459. πλατὺν Ἑλλήσποντον. θε οἨ ΤΙ. 

Β. 8450. 
484. ἀλλ᾽ ὥστε στήλη κ.τ.λ. 68 ΟΠ 

ΤΙ. Π. 457. («ονον ας ἱπίαίθά ἐῑ5 Ῥδαι- 
Μπα] οπηῖ]α 1π Ἠ]5 Τεοπίάας (Ρ. ΤΧ.):--αδ α 
πιαγδί Ίογπι, }ιεᾶ ο ἴ]νο βοἴεηιπι βερι{ο]γον 
ὑποἰῦπε Ίο κἰἶεπί Ἰεαά ἵπ Ὀππίαίεα ὠῶοθ 
Ο)εν 8οπιο ἀεαᾶ Ίιεγο 11ου ῖδ οοιιπίγὴ {οτεᾶ : 
πίχαποσά ὃν απφµϊθ]ν ο)ε ἴἶνε ὑγεαίλίωδο οἴαν 
50 ἠπίπᾳ ἰ]ιο ργῖποςες. 

440. ζεύγλης. Τ19 αποϊεπί γο]θ Ίναδ α 
{χΠΒΥΕΙΦΕ Ινοοάςηπ το, {αδίεπεά ὮΥ σογάβ 
{ο ἐ]ιε Ρος, ἴπ {Πῖδ έΠεγο γνευθ {νο οἵν- 
οπἶαχ αΡετίατες, οπθ αἱ εἰίμες εχίἰγεπ{γ, 
σα]]εὰ ζεῦγλαι, Ἰπίο νο] ἐλθ πεο]ς5 οἱ ἴ]ιο 
ἨοσβθΒ νεγο Ἱηδοτίεά., ΤΗϊ6 πο γ6οιχ5 ἵπι 
Π. Τ. 406. 

446. οὐ μὲν γάρ τί που κ.τ.λ. Τ]α 
Β4Π16 5εη{Ιππεηπί οσους ἵπ ΤΠ. Ω. 6256: απὰ 
ἔπιας Φο]οπ αρ. Ηετοά. Ι. 32. πᾶν ἔστιν ἄν- 
θρωπος συµφορή. ϐΌοπιρατε 1ριά. ΥΠ. 47. 
Ἐπτὶρ. Α]εοβί. 8132. οὐ βίος αληθῶς ὁ βίος, 
ἀλλὰ συµφορή. ἩΜεπαπάεν αρ. Φίούσπη : 
"Απαντα τὰ ζῶά ἐστι μακαριώτατα, Καὶ 
νοῦν ἔχοντα μᾶλλον ἀνθρώπου πολύ. 
Ῥ]α]οπποη αρ. επ. πολύ γ΄ ἐστὶ πάντων 
ζῶον ἀθλιώτατον ἄνθρωπος. ΑΡο]. Ἠμοά, 
1. 2098. πήµατα γάρ τ᾿ ἀἴδηλα θεοὶ θνη- 
τοῖσι νέµουσι. Ῥεἰτοῃ. Ατὸ. Ἠει ] ᾖει | 
108 ΠΙΙδΕγΟΦ/ Φιιάπι {οί Ἰιοπιπποίο πὶζ εδ 
Ὁοπιραγε 35ο 04. Σ. 129. Τπεορη. 4256. 
ΦοΟΡΗ. (4. Ο. 1196. 5ᾳᾳ. ο αἆοῦ ν. 7. 
ΙΙΧΧ. ἄνθρωπος γεννᾶται κὀπφ. Όοπι- 
Ρατε 1), χῖν. Ἱ. 

κ] 
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Αλλ᾽ οὐ μὰν ὑμῖν γε καὶ ἅρμασι δαιδαλέοισιν 
σ / ἓ] / . » ΠΜ Έκτωρ Πριαμίδης ἐποχήσεται' οὐ γὰρ ἐάσω. 

ϱ! 

”Η οὐχ ἅλις, ὡς καὶ τεύχε ἔχει, καὶ ἐπεύχεται αὕτως; 456 

Σφῶὶν ὃ ἐν γούνεσσι [αλῶ µένος, ἠδ ἐνὶ θυµῷ, 
ὌὌφρα καὶ Αὐτομέδοντα σαώσετον ἐκ πολέμοιο 
ΝΠας ἐπὶ γλαφυράς' ἔτι γάρ σφισι κῦδος ὀρέξω 
κ ’ . ” - }εο έλ ε) ’ 

τείνειν, εἰσόκε νῆας ἐὐσσέλμους ἀφίκωνται, 
Δ 

Δύηῃ τ᾿ Ἠέλιος, καὶ ἐπὶ κνέφας ἱερὸν ἔλθῃ. 455 
Φ 3 9 ο) ο πεαν / ». 

Ως εἰπὼν ἵπποισιν ἐνέπνευσε µένος ἠῦ. 

Τὼ ὃ’, ἀπὸ χαιτάων κονίην οὐδάσδε [βαλόντει 

“Ῥίμφ ἔφερον θοὺν ἅρμα μετὰ Τρῶας καὶ Αχαιούς. 
1} - δ᾽ ”. Αἱ έὸ / 2 2 / ’ ς ’ 

οισι επ υτοµεοων μαχετ; αχνυµενος περ ἑεταιρου, 

ο ».Α 6! α) 7 Ν ΔΝ -- 

Ιπποις ος ὥστ ο µετα χῆνας. 460 

“Ῥέα μὲν γὰρ φεύγεσκεν ὑπ ἐκ Τρώων ὀρυμαγδοῦ, 

“Ρεῖα δ᾽ ἐπαΐξασκε πολὺν καθ’ ὅμιλον ὀπάζων'. 
᾽Αλλ) οὐχ ἥρει φῶτας, ὅτε σεύαιτο διώκειν' 

, 5. 5 - Οὐ γάρ πως ἦν οἷον ἐόνθ) ἱερῷ ἐνὶ δίφρῳ 
Ἔγχει ἐφορμᾶσθαι, καὶ ἐπίσχειν ὠκέας ἵππους. 405 

469. νηκερδέα. Ταἶπ, ιβεῖες. Ἐπδίαία. 477. 

Ὀψὲ δὲ δή µιν ἑταῖρος ἀνὴρ ἴδεν ὀφθαλμοῖσιν 
᾽Αλκιμέδων, υἱὸς Λαέρκεος Αἰμονίδαο, 
Στη ὃ᾽ ὄπιθε δίφροιο, καὶ Αὐτομέδοντα προσηύδα" 

Αὐτόμεδον, τίς τοί νυ θεῶν νηκερδέα βουλὴν 

ἘἜν στήθεσσιν ἔθηκε, καὶ ἐξέλετο φρένας ἐσθλάς; 470 

Οἷον πρὸς Τρῶας µάχεαι πρώτῳ ἐν ὁμίλῳ 
Μοῦνος' ἀτάρ τοι ἑταῖρος ἀπέκτατο' τεύχεα ὃ) Ἔκτωρ 

Αὐτὸς ἔχων ὤμοισιν ἀγάλλεται Αἰακίδαο. 

Τὸν δ᾽ αὗτ᾽ Αὐτομέδων προσέφη, Διώρεος υἱός" 
᾽Αλκίμεδον, τίς γάρ τοι Αχαιῶν ἄλλος ὁμοῖος, 475 
ο 2 ΄ ) / ορ / 

ἵππων ἀθανάτων ἐχέμεν ὁμῆσίν τε µένος τε, 

Εἰ μὴ Πάτροκλος, θεόφι μήστωρ. ἀτάλαντος, 

᾽Αλλὰ σὺ μὲν µάστιγα καὶ ἡνία σιγαλόεντα ποσό ἔσυ -- 
Δεξαι, ἐγὼ ὃ ἵππων ἀπο[βήσομαι, ὄφρα µάχωμαι. 480 
ὋὪς ἔφατ” ᾽Αλκιμέδων δὲ βοῇ θοὸν ἅρμ᾽ ἐπορούσας {.'ι..--- 

Καρπαλίμως μάστιγα καὶ ἡνία λάζετο χερσίν' 
μα 6 

Ἀὐτομέδων ὃ ἀπόρουσε' νόησε δὲ φαίδιµος Έκτωρ, 
3: δ) 2 ’ ’ .) Ν ., 5 Αὐτίκα ὃ Αἰνείαν προσεφώνεεν ἐγγὺς ἐόντα λάλ. [Ν 

Αἰνεία, Τρώων βουληφόρε χαλκοκώνεω: 485 

405. σφισι. Μο]. Τγο]απίε. ασόἕ ἔτον κατὰ τοὺς παλαιούς’ κέρδος γάρ, 
464. ἱερῷ ἐνὶ δίὀρῳ. Ὀσ]ο]. ἤτοι µεγά- φασι, καὶ ἡ σύνεσις. 

λῳ, ἢ ἱεροὺς ἐλαύνοντι ἵππους. Ἔ]ε {οζ- 418. μοῖρα κιχάνει. Φοῖ. αὐτόν. ο 
πιεΥ Ἱπίεγρο]αβίοη ἶ5 οοττεοῦ. Όεε ο Π. Κ. αραῖπ Ἱπία ν. 672. Ἀεε οἩ ΤΠ. Β. ὁ59. 
ὁ "48ἱ. βοῇ θοὸν ἅρμα. Θες οἩ Τ. Ν 
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σ 

Ἱππω τώὸ ἐνόησα ποδώκεος Αἰακίδαο 
. / / ΔΝ ς ΄ ο α Ες πόλεμον προφανέντε σὺν ἡνιόχοισι κακοῖσι 
Τῷ κεν ἐελποίμην αἱρησέμεν, εἰ σύ γε θυμῷφ :΄ 
Σῳ ἐθέλεις' ἐπεὶ οὐκ ἂν ἐφορμηθέντε γε νῶϊ 
Τλαῖεν ἐναντίβιον στάντες µαχέσασθαι ἄρηϊ. 400 

ὋὪς ἔφατ” οὐδ ἀπίθησεν ἐὺς πάϊς ᾿Αγχίσαο. 
Τὼ δ' ἰθὺς [ήτην, [βοέῃς εἰλυμένω ὤμους | 

Αὔμσι, στερεῇσι' πολὺς ὃ ἐπελήλατο χαλκός. ᾖ"' 

Τοῖσι ὃ' ἅμα Χρομίος τε καὶ "Αρητος θεοειδὴς ὑν οὰς 
"Ἠϊσαν ἀμφότεροι µάλα δέ σφισιν ἔλπετο θυμὸς 

ο) .] 

Αὐτώ τε κτενέειν, ἐλάαν τ ἐριαύχενας ἵππους' 

Νήπιοι, οὐδ' ἄρ᾽ ἔμελλον ἀναίμωτί γε νέεσθαι 

Αὖὗτις ἀπ᾿ Αὐτομέδοντος" ὃ ὃ., εὐξάμενος δὰ πατρὶ, 

᾽Αλκῆς καὶ σθένεος πλῆτο φρένας ἀμφὶ μελαίνας, Άό6 

Αὐτίκα ὃ ᾽Αλκιμέδοντα προσηύδα, πιστὸν ἑταῖρον” 

"Αλκίμεδον, μὴ δή µοι ἀπόπροθεν ἰσχέμεν ἵππους Ἱ 

᾽Αλλὰ μάλ᾽ ἐμπνείοντε µεταφρένῳ' οὐ Ύὰρ ἔγωγε 
Ἕκτορα Πριαμίδην μένεος σχήσεσθαι ὁ ὀξω, 

Πρίν Υ ἔπ᾽ ᾽Αχιλλήῆος καλλίτριχε [ήμεναι ἵππω, 

Νῶϊ κατακτείναντα, φοβῆσαί τε στίχας ἀνδρῶν 
Α / 3 ε) ας δαν. ο μών / πλώ 

ργείων, ἢ κ᾿ αὐτὸς ἐνὶ πρὠτοισιν ἁλώῃ. 
9 Ἡ 

Ὡς εἰπὼν Αἴαντε καλέσσατο καὶ Μενέλαον’ 

Αἴαντ᾽, Αργείων ἡγήτορε, καὶ Μενέλαε, { 
} 

έν 
πι 9 Ν κ 3 / ϱ) 5! / 

τοι µεν τον νεκρον επιτρατε οι περ αριστοι; 

᾽Αμϕ' αὐτῷ [εβάµεν, καὶ ἀμύνεσθαι στίχας ἀνδρῶν' 
Νῶϊν δὲ ζωοῖσιν ἀμύνετε νηλεὲὶς ἦμαρ. | κ 

Τῇδε γὰρ ἔβρισαν πόλεµον κατὰ δακρυόεντα | 

510 

{ .) 3 π { 7 ε Ὀ 

σ α] Έκτωρ Αἰνείας θ’, οἳ Τρώων εἰσὶν ἄριστοι. 
2 σα 9 - - . / - ο Αλλ᾽ ἦτοι μὲν ταῦτα θεῶν ἐν γούνασι κεῖται 

489. ἐφορμηθέντε γε νῶι. Το αοσιιδᾶ- 
.νο αἈδο]αίθ. εθ {πε ποίθ οἩ ΒοΡΗ. (14, 
Ο. 1119. Ῥεπί. ατ. ρ. 171. 

4932. βοέῃς. Ῥεμλο]. ασπίσι. 
1. Ε. 4552. 

497. νήπιοι, οὐδ' ἄρ ἔμελλον κ.τ.λ. 
Τ]εῬε Ῥεααθϊ[α] αποἴραίίοπ5 ατα {τεηπεπέ 
1Ἠ {ο ῬοείΒ, νο αβοοί {ο 5ρεα]ς ἵπ {16 οἷια- 
χασίεν οἳ ῬτορΠεί5, απᾶ πιεή Ιπβρίτοά νη(] 
ἴπο Κπον]εάσο οἱ ΔαἱατΙίγ. Τμα5 Υ1ησι] {ο 
Ῥπατπας.,1η π.Χ. δθΙ. εδοῖα πιεις Πιοηυῦ πι 
Γαἰἰι----Ταγπο ἔοπιριε επί, ὅο. ΜΙΙέοι πιβ](θΒ 
Ἡν Ί]κε αροβίτορ]Ώε {ο Ενο, 5 Πεν Ἰεανίπς 
Αάαπα, Ῥείογε Εἶιε ππεῦ ἐ]ο 5ογρεπέ: 5/6 {ο 
Ἰΐπι επφαφοᾷ Το ὃε τεγπεᾶ ὂψ ποοπ αππῖᾶ 
ἔ]ιο Όοισεγ, «4πᾶ αἰῖ ἰ]ίπας ἵπ θεεί ογᾶεν ἴο 
ὑποῖίσ Ἴγοοπ-{ϊᾶς γερακί, ΟΥ α[τεγποοπ8 γ6ροδο. 
Ο ππµο]ι ἀεοεϊοεα, ππµο]ι Γζἶπφ, Ἰιαρίεθε Ἴνοο, 
ΟΡ η Ρνοδιεὰ οί! ετέπί ᾖ6ΓΌΕΥΕΟ / 

0οπιρατο 

Του πουο Ίγοπι ἐλιαί Ἰοιυ ἵι ᾖαγαᾶϊεε 
Σουπιάεἱ εἰί]ιεγ ειωζεί γεραδί ΟΥ 5οιπᾶ γέροδο. 
ῬοΡΕ, 

499. φρένας ἀμφὶ µελαίνας, 
οἩ γ. 88. 

505. ἐμπνείοντε μεταφρένφ. Ῥο]ιο]. κατα- 
φυσῶντες αὐτοῦ τὸ  πετάφρενον, ὅ ἐστιν 
ἐγγὺς ὄντας τοῦ νώτου. 

506. ἤ κ᾿ αὐτὸς ἁλώῃ. Τπετε ῖ5 α «παησο 
οἱ οοπβἰγαοίῖοπ, πΠΙςἩ 5ου]ά Ργορετ]γ Ἠανοα 
Ῥθυυ ἤ κ᾿ αὐτὸ» ἁλῶναι. Ῥϊπαϊ]αχ ἰταπβῖ- 
ὤρπβ Ἰανο Ῥεοεπ ποῄβσεά {γδαπεπί]γ. 

509. οἵ περ ἄριστοι. Τ]αΐ ἵ5, τοῖς ἀρίσ- 
τοις. 5960 οἩ ΤΙ. Η. 50. ἘΤ]ο οοπβίγαςσίῖοπ 
15, ἐπιτράπετε τὸν νεκρὸν ἐκείνοις, οἵπερ 
εἰσὶν ἄριστοι, ὥστε περιβῆναι αὐτῷ. 

614. ταῦτα θεῶν ἐν γούνασι κεῖται. 
Βο]ο]. ἐν τῇ τῶν θεῶν ἐξουσίᾳ ἐστί. 3ο 
Ωμωπί, 0αἰαῦ, ΥΤΙ, ἔσθλά τε καὶ τὰ χέρεια 

Φεο αρογο 
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σ Ἁν Ησω γὰρ καὶ ἐγώ' τὰ δέ κεν Δι πάντα µελήσει. δ15 
5 ς ν 9 Ν 4 λι πό ” 
Ἡ ῥα, καὶ ἀμπεπαλὼν προίει δο ιχόσκιον ἔγχος, 

“ 

Καὶ βάλεν ᾿Αρήτοιο κατ᾽ ἀσπίδα πάντοσ᾽ ἐΐσην' 
” ὃ 9 δὲ ” λ Ν 
ἔρυτο, διαπρὸ δὲ εἴσατο χαλκὸς, Ἡ ὃ) οὐκ ἔγχος 

}- 
ο ὐτὶ πνσ-3 ῦ[] 1) ί 

"Νειαίρῃ ὃ ἐν γαστρὶ διὰ ζωστῆρος ἔλασσεν. 

Ὡς ὃ ὅταν ὀξὺν ἔχων πέλεκυν αἰζήϊος ἀνὴρ; 520 

Κόψας ἐξόπιθε κεράων βοὺς ἀγραύλοιο» τμ να 
πρ να τάμῃ διὰ πᾶσαν, ὃ δὲ προθορὼν ἐ ἐρίπῃσιν' 

δν 

Ὃς ἄ ἄρ᾽ ὄγε προθορὼν πέσεν ὕπτιος' ἐν δέ οἱ ἔγχος 

Νηδυίοισι µάλ᾽ ὀξὺ κραδαινόµενον λύε γυῖα. 
"Έκτωρ ὃ Αὐτομέδοντος ἀκόντισε δουρὶ φαεινῷ' 525 
2 ΗΝ 9 / ΣΣΔ 2 / / ψ” Αλλ᾽ ὃ μὲν ἄντα ἰδὼν ἠλεύατο χάλκεον ἔγχος' 
Πρόσσω γὰρ κατέκυψε' τὸ ὃ ἐξόπιθε δόρυ μακρὸν 
Οὔδει ἐνισκίμφθη, ἐ ἐπὶ ὃ Φηβαχοο πελεμίχθη οι 

Ἔγχεος" ἐνθά ὃ ἔπειτ ἀφίει μένος ὄβριμος” Αρης. {΄ . -ὰ 

Καΐ νύ κε δὴ ξιφέεσσ᾽ αὐτοσχεδὸν ὠρμηθήτην, 

Εἰ μὴ σφῶ) Αἴαντε διέκριναν μεμαῶτε, 
Οἵ ῥ’ ἦλθον καθ’ ὅμιλον, ἑταίρου κικλήσκοντος. 

Τοὺς ὑποταρ[βήσαντες ἐχώρησαν πάλιν αὖτις 

ἝἜκτωρ, Αἰνείας τ’, ἠδὲ Χρομίος θεοειδής' / 

Ἔβρητον. δὲ κατ᾽ αὖθι λίπον. δεδαϊγμένον ᾗ ἧτορ, 69 Ίν) 36 

Κείμενον' Αὐτομέδων δὲ, θοῷ' ἀτάλαντος” Άρπε ι 

Τεύχεά τ’ ἐξενάριξε, καὶ εὐχόμενος ἔπος ηὔδα" 

Ἡ δὴ μὰν ὀλίγον γε Μενοιτιάδαο θανόντος 

Κηρ ἄχεος µεθέηκα, χερείονά περ καταπέφνων. 
ὋὪς εἰπὼν ἐς δίφρον ἑλὼν ἔναρα [βροτόεντα σ40 

ΘΗκ’, ἀνὰ ὃ αὐτὸς ἔβαινε, πόδας καὶ χεῖρας ὕπερθεν 

Αἱματόεις, ὥς τίς τε λέων κατὰ ταῦρον ἐδηδώς. 

3Αψ ὃ ἐπὶ Πατρόκλῳ τέτατο κρατερὴ ὑσμίνη, 

᾿Αργαλέη, πολύδακρυς' ἔγειρε δὲ νεῖκος ᾿Αθήνη, 

θεῶν ἐν γούνασι κεῖται. Τ1ε εκργεδεῖοῃ 
ΕΘΕΠΙ5 {ο ανα ατίδεηπ ἴτοπι {πε οπδίοπα οἳ 
εαρρΠαΠί5, γ/ο αδεά {ο επιρταςσς {Πε Κπεοβ 
οἳ λοδε ννποπα {ευ επἰτεαίεᾶ. θε οἩ ΤΠ. 
Α. 407. Α ουδίοπι αἱδο εχἰδεᾶ, {ποασ]ᾗ 
Ῥετ]μαρς ποξ ἵπ ἩἨοππετ”5 πε, οἱ οοπιπηῖί- 
επς (είν Ρταγετς {ο ντ] ήπς, απά [αδίεπίπς 
ἔοπα ννΙ νναςκ {ο {πε Κπθες οἳ {με σος. 
Ἠεπεο «αν. βαΐ. Χ. ὅδ. ΠΒτορίεγ φιῶ [α8 
ε5ἰ σεπια ἴποεγατο Ώεοτιωπ. ΝΠ ἴπο 5εῃ- 
Ώπιεηί νε πιαΥ οὀπιρατε Εαπίρ. Ρηωῃ. 717. 
ἀλλ) εἰς θεοὺς χρὴ ταῦτ᾽ ἀναρτήσαντ' 
ἔχειν. Ε]ααί, Ῥαεσλμίά, Θμο εοεπίαί, Ιῖῖ8 
ἐπ πιαπιι εδ. «απο ἵν. 15. ἐὰν ὁ Κύριος 
θελήσφῃ, καὶ ζήσωμεν, καὶ ποιῄσωμεν τοῦτο 
ἢ ἔκεινο. 

616. ἥσω γὰρ καὶ ἐγώ' κ.τ.λ. Οοπιρατθ 

Ἱπΐίγα ν. 699. Ψ. 194. Οἆ. Λ. 992. Ῥ. 601. 
2 Β4Πη.Χ. 12. Ειδίαίμ. ἥἤσω' πέµψω, ἄκον- 
τίσω. 

519. ἔλασσε, ῥῬεῖ. 4 μοπιεάοπ. 
624. νηδυίοισι. Ῥεμο]. τοῖς κατὰ νηδὺν 

σπλάγχνοις" ἅπαξ δὲ εἴρηται ἡ λέξις. 
699. αφίει μένος ὄβριμος Ἂρης. θε ΟἨ 

1. Ν. 4441. 
685]. σφῶε, 

μαῶτε. 

695. δεδαϊγμένον. Ἠεγπο απᾶ ῬΒοῦ]ο 
πγου]ά τοιά δεδαϊγμένοι. Τπετε 15, Ἠον/- 
6ΥεΙ, πο 56 τ6Ά5ΟΠ 1ος {πε ομπηρε, 
α]έποασΏ {λε εχργεβδῖοπ ἵ5 οξίεπ επιρ]ογεά 
Βσιτα(Ἱνε]γ, α5 {ο ]η5Η{γ α ἀερατίανε ἔγοια 
α]] νε ααθ]λοτ]1εΒ. 

Έοχ αὐτώ. α«οῖπ σφῶε µε- 
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Οὐρανόθεν καταβᾶσα" προῆκε γὰρ εὐρυόπα Ζεὺς δ45 
. ης φι οο Ν Ν /΄ .] / ς ” - 

Ορνύμεναι Δαναούς' δὴ γὰρ νόος ἐτράπετ᾽ αὐτοῦ. 
᾿Πύτε πορφυρέην Ἶριν θνητοῖσι τανύσσῃ 

Ζεὺς ἐξ οὐρανόθεν, τέρας ἔμμεναι ἢ πολέμοιο ς ρ 2 2 
Ἆ Ν . / ή εκ ./ Η καὶ χειμῶνος δυσθαλπέος, ὅς ῥά τε ἔργων 

Δ -- 
᾽Ανθρώπους ἀνέπαυσεν ἐπὶ χθονὶ, μῆλα δὲ κήδει" 650 2 
υϱ) ων [ο έλ / τς κ. τα 

ς ἣ, πορφυρέῃ νεφέλῃ πυκάσασά ἑ αὐτὴν, 
Δύσετ᾽ ᾽Αχαιῶν ἔθνος, ἔγειρε δὲ φῶτα ἕκαστον. 

-- } } / ελ α) ΄ / 

Πρώτον ὃ ᾿Ατρέος υἱὸν ἐποτρύνουσα προσηύδα, 
”/ ς 
Ίφθιμον Μενέλαον, ὃ γάρ ῥά οἱ ἐγγύθεν ᾖεν, 
Εἰσαμένη Φοίνικι δέµας καὶ ἀτειρέα φωνήν' 656 

Σοἳ μὲν δὴ, Μενέλαε, κατηφείη καὶ ὄνειδος 
” εν -- 2 - Ν ς - Έσσεται, εἴ κ᾿ ᾿Αχιλῆος ἀγαυοῦ πιστὸν ἑταῖρον 
Τείχει ὑπὸ Τρώων ταχέες κύνες ἑλκήσωσιν. 
. » 3 - ./ νὰ 9 [ή 

Αλλ’ ἔχεο κρατερῶς, ὄτρυνε δὲ λαὸν ἅπαντα. 

Τὴν δ᾽ αὖτε προσέειπε βοὴν ἀγαθὸς Μενέλαος" 660 

Φοίνιξ, ἄττα, γεραιὲ παλαιγενὲς, εἰ γὰρ ᾿Αθήνη 

Δοίη κάρτος ἐμοὶ, [Ρελέων ὃ ἀπερύκοι ἐρωήν" 

Τῷ κεν ἔγωγ) ἐθέλοιμι παρεστάµεναι καὶ ἀμύνειν 

Πατροκλῳ' µάλα γάρ µε θανὼν ἐσεμάσσατο θυµόν. 
3 Σο ν αν .! / ο] στ ΄ πο 

Αλλ᾽ Ἕκτωρ πυρὸς αἰνὸν ἔχει μένος, οὐδ ἀπολήγει 605 

Χαλκῳ δηϊόων' τῷ γὰρ Ζεὺς κῦδος ὀπάζει. 

Ὃς φάτο' γήθησε δὲ θεὰ γλαυκῶπις ᾿Αθήνη, 

Ὅττι ῥά οἱ πάµπρωτα θεῶν ἠρήσατο πάντων. 

Ἐνν δὲ βίην ὤμοισι καὶ ἐν γούνεσσιν ἔθηκε; 

Καΐ οἱ µυίης θάρσος ἐνὶ στήθεσσιν ἐνῆκεν, 570 

τε, καὶ ἐργομένη µάλα περ χροὺς ἀνδρομέοιο, 
Ἰσχανάα δακέειν, λαρόν τέ οἱ αἶμ' ἀνθρώπου" | 

΄ ΄ νά σος / . ν η ο { . 4 Τοίου µιν θάρσευς πλῆσε φρένας ἀμφὶ µελαίνας. - Ὁ 1" 

Ῥη ὃ) ἐπὶ Πατρόκλῳ, καὶ ἀκόντισε δουρὶ φαεινῷ. 

"Ἔσκε ὃ ἐνὶ Τρώεσσι Ποδῆς, υἱὸς ᾿Ἠετίωνος, β75 

᾿᾽Αϕνειός τ᾿ ἀγαθός τε' μάλιστα δέ µιν τίεν “Έκτωρ 
Δήμου, ἐπεὶ οἱ ἑταῖρος ἔην φίλος εἰλαπιναστής" 

Τόν ῥα κατὰ ζωστῆρα βάλε ξανθὸς Μενέλαος 

᾽Αἴξαντα φόβονδε, διαπρὸ δὲ χαλκὸν ἔλασσε. 

547. ἠῦτε πορφυρέην Ἶριν κ.τ.λ. Ῥεθ 
οἩ ΤΙ. Λ. 27. 

65]. πυκάσασα. Ῥεο οπ ΤΠ. Θ. 124. 
561]. ἄττα. εο ο ΤΠ]. 1. 608. 
664. ἐσεμάσσατο θυµόν. ας εἐεαγο]οᾷ ; 

1.6. ᾖαθ φγιοεᾷ πι Ἱκαγί. θε οἨ 1]. Δ. 
190. 

565. ἀλλ "Έκτωρ κ.τ.λ. «ἱ ΠΗεοίογ 
φπεα οἰγέωίε φγαβεαξιγ, Πιγί. ἨξΕΥνΕ. 

670. θάρσος. Ῥοεγεενεγαπου. Ἐπδίκί]. τὸ 

ἐπίμονον τῆς µυίας λέγει ΊΠο Ῥ]ουά- 
5οε]ίησ Ῥεύβδενεταποθ οἱ ἴε η 18 οοη- 
{παβίεὰ πι ιο οπατασίεν οἳ ἴμε ἀγεοῖαπ 
αἀνοσκίες ἴηπ Απο, εβρ. 609.  Οοπιρατθ 
8ἱδο Τ5α1. νΗ. 18; απά 5εε μον] ἴπ ου. 
]μπσοῖαη (Μι5ο, Ἐποοπι,) Ἰα8 α τείεγεποθῬ {ο 
{5 Ῥ4βεαρο. 

672. λαρόν. «4φπεσαδῖε, ϱἰεαβαπί. Ῥο]ο]. 
προσηνὲς, γλυκύ. 1. Ἑ. 916. λαρὸν παρὰ 
δεῖπνον. 
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Δούπησε δὲ πεσών' ἀτὰρ ᾿Ατρείδης Μενέλαος 
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580 

Νεκρὸν ὑπ᾽ ἐκ Τρώων ἔρυσε μετὰ ἔθνος ἑταίρων. 
Ἔκτορα ὃ ἐγγύθεν ἱστάμενος ὠτρυνεν ᾿Απόλλων, 

΄ .) / } / ϱ/ κ ος ΄ 

Φαίΐνοπι Ασιάδῃ ἐναλίγκιος, ὃς οἱ απάντων 

Ἐείνων φίλτατος ἔσκεν, ᾿Αθυδόθι οἰκία ναίων. 
Τῷ µιν ἐεισάμενος προσέφη ἑκάεργος ᾿Απόλλων' σι ορ οι 

Ἔκτορ, τίς κέ σ᾿ ἔτ᾽ ἄλλος ᾽Αχαιῶν ταρ[ήσειεν 5 

Οἷον δὴ Μενέλαον ὑπέτρεσας, ὃς τὸ πάρος περ 

Μαλθακὸς αἰχμητὴς, νῦν ὃ οἴχεται οἷος ἀείρας 

Νεκρὸν ὑπ) ἐκ Τρώων, σὸν ὃ ἕκτανε πιστὸν ἑταῖρον, 
Ἐσθλὸν ἐνὶ προµάχοισι, Ποδην, υἱὸν Ἠετίωνος. 500 

Ὃς φάτο' τὸν ὃ ἄχεος νεφέλη ἐκάλυψε μέλαινα' 

Ῥῆ δὲ διὰ προµάχων κεκορυθµένος αἴθοπι χαλκῳ. 
Καὶ τότ᾽ ἄρα Κρονίδης ἕλετ᾽ αἰγίδα θυσσανόεσσαν, 

Μαρμαρέην. Ἴδην δὲ κατὰ νεφέεσσι κάλυψεν. ομαρ 
᾿Αστράψας δὲ µάλα μεγάλ᾽ ἔκτυπε, τὴν ὃ ἐτίναξε" 

Νίκην δὲ Τρώεσσι δίδου, ἐφόβησε ὃ ᾿Αχαιούς. 

Πρῶτος Πηνέλεως Ῥοιώτιος ἦρχε φόβοιο" 

Ῥλῆτο γὰρ ὤμον δουρὶ, πρόσω τετραμµένος αἰεὶ, 
”"Ακρον ἐπιλίγδην' γράψε δέ οἱ ὀστέον ἄχρις 
Αἰχμὴ Πουλυδάµαντος" ὃ γὰρ ἔβαλε σχεδὸν ἐλθών. 60ο 
Λήϊ ὃ ῦθ᾽ Ἔκ δὺ ”/ -33ὸ. - 
Ίμτον αυ κτωρ σχε ον ουτασε χειρ επι καρπῳ» πε ο. 

Ὑἱὸν ᾿Αλεκτρυόνος µεγαθύμου, παῦσε δὲ χάρµης' 
’ - 

Τρέσσε δὲ παπτῄνας, ἐπεὶ οὐκέτι ἔλπετο θυμῷ 
1 1 .) ο. / κά Έγχος ἔχων ἐν χειρὶ µαχήσεσθαι Τρώεσσιν. 

ἝἜκτορα ὃ Ἰδομενεὺς μετὰ Λήϊΐτον ὁρμηθέντα 605 

Βε[λήκει θώρηκα κατὰ στῆθος παρὰ µαζόν’ 

Ἐν καυλῷ ὃ ἐάγη δολιχὸν δόρυ’ τοὶ δ) ἐβόησαν 
Δ 

Τρῶες' ὃ ὃ Ἰδομενῆηος ἀκόντισε Δευκαλίδαο 

Δίφρῳ ἐφεσταότος τοῦ μέν ῥ ἀπὸ τυτθὸν ἅμαρτεν' 
Αὐ ᾿ αν Μ ΄ .] ΄ ΄ ϱ) ζ ” ΄ 

νταρ ὁ Ἠηριόναο ὀπάονα ῦ ηνίοχὀν τε, 610 
, 6 2 ο , ».. , ε! ο πρ µ 

Κοίρανον, ὅς ῥ ἐκ Λύκτου ἐὐκτιμένης ἔπετ αὐτῷ---- 
- ” 

Πεζὸς γὰρ τὰ πρῶτα, λιπὼν νέας ἀμφιελίσσας 
1’ 

Ηλυθε, καί κε Τρωσὶ µέγα κράτος ἐγγυάλιξεν, 

Εἰ μὴ Κοίρανος ὦκα ποθδώκεας ἤλασεν ἵππους' 

691. ἄχεος νεφέλη. ΤΗϊ5 πιείαρῃοτ ἵβ 
ποῦ ππ/γεαπεπξ. Όοπιρατε Ἡ. Π. 950. Ύ. 
421. 04. Δ.180. 9ο 1π Ταάπ: Ἱμασαῃ. Ῥῆατς. 
ΤΙ. 997. πιῥε ἐἰπιοτίε. Υα]. Ἐ]αος. ΤΠ. 56158. 
πμδε πιαΗ. Ον]ιά. Ττϊςε. Υ. 5. 99. Ῥατε οί 
1βε οσίεγα παΏο τασεί. 

5090. ἐπιλίγδην. Μἰο]ίη. Ἐπβίαίμ. ἔεσ- 
τικῶς καὶ ἐπιπολῆς. Ο8 νε αἀνετῃρ ἄχρις, 
566 οἨ ΤΠ]. Δ. 629. 

607. καυλῳφ. ὃςεε ον ΠΠ. Ν. 163. 

619. πεζός. Ῥοαϊ]. Ιάοπιεπεμε. Όοπαιρατο 
Ἡ. Ν. 210. 940. ΤΠεδο 1πεβ ατα Ῥαχεπ- 
ἐπειῖσα]; απἀ {1ο νετῃ βάλε πιαδί ο 51ρ- 
Ῥ]εᾶ {ο (ο Ἰηδί βεπίεπος, Ίτοπα ν. 617. 
Τε Ῥαβραρε 15 βοπιενλαί οΏβοατε; απά 
Ἐπδίαήαβ γγοσ]ά τερατᾶ {πε νιαπέ οἳ Ρετ- 
αρϊουϊέγ 5 Ιπίεπίίοπα!, ἵπ ογᾶεν {ο Ῥαϊπε 
πποτε αοοιταθε]γ ἴπε ἀϊῑδοτάετ οἱ ἴιο ο0π- 
819ἱ. 
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Καὶ τῷ μὲν φάος ἦλθεν, ἄμυνε δὲ νηλεὶς ἦμαρ" 
Αὐτὸς ὃ ὦλεσε θυμὸν ὑφ' “Έκτορος ἀνδροφόνοιο.--- 

Τὸν βάλ᾽ ὑπὸ γναθμοῖο καὶ οὕατος, ἐκ ὃ) ἄρ᾽ ὀδόντας 
π , Αὶ Δ 9 - / , 3 

σε δό σ Ωσε δόρυ πρυμνὸν, διὰ δὲ γλὠῶσσαν τάµε µέσσην 
η] - 

ἼἨριπε ὃ ἐξ ὀχέων, κατὰ ὃ ἡνία χεῦεν ἔραζε. 

Καὶ τάγε Μηριόνης ἔλα[ε χείρεσσι φίλῃσι 020 
. -- 

Κύψας ἐκ πεδίοιο, καὶ Ἰδομενῆα προσηύδα" 

Μάστιε νῦν, εἴως κε θοὰς ἐπὶ νῆας ἵκηαι' 
.] ή - 

Γιγνώσκεις δὲ καὶ αὐτὸς, ὅτ᾽ οὐκέτι κάρτος ᾿Αχαιῶν. 

ἝὩς ἔφατ” Ἰδομενεὺς ὃ᾽ ἵμασε καλλίτριχας ἵππους 
ΝΠας ἐπὶ γλαφυράς' δὴ γὰρ δέος ἔμπεσε θυμῳ. 625 

0ὐδ ἔλαθ᾽ Αἴαντα µεγαλήτορα καὶ Μενέλαον 
η ὅτε δὴ Τρώεσσι δίδου ἑτεραλκέα νίκην. 

Τοῖσι δὲ μύθων ἦρχε µέγας Τελαμώνιος Αἴας' 
.λ ΄ μά / ν / / ΄ ώ Ω πόποι, ἤδη μέν κε, καὶ ὃς µάλα νήπιός ἐστι, 

Γνοίη, ὅτι Τρώεσσι πατὴρ Ζεὺς αὐτὸς ἀρήγει. 650 
- ! 7 

Τῶν μὲν γὰρ πάντων βέλε ἅπτεται, ὅστις ἀφείη, 
Ἆ μ Ἂ 2 ο Ν Ιλ... / 221) ο 
Η κακὸς ἢ ἀγαθός Ζεὺς ὃ ἔμπης πάντ᾽ ἰθύνει 

ε - Ἰ] ς/! .. το / ΄ ”/! 5 Ημῖν ὃ) αὕτως πᾶσιν ἐτώσια πίπτει ἔραζε. 
᾽Αλλ) ἄγετ᾽, αὐτοί περ φραζώμεθα μῆτιν ἀρίστην, 
ι) 9 ϱ/ . ον ο Εά ὁ δὲ 9 . 9 
Ημὲν ὅπως τὸν νεκρὸν ἐρύσσομεν, ἠδὲ καὶ αυτοὶ 055 

Χάρμα φίλοις ἑτάροισι γενώµεθα νοστήσαντες, 

Οἵ που δεῦρ᾽ ὁρόωντες ἀκηχέατ', οὐδ' ἔτι φασὶν 

Ἕκτορος ἀνδροφόνοιο μένος καὶ χεῖρας ἀάπτους 
, ] . Σο η) ή / 

Σχήσεσθ”, ἀλλ᾽ ἐν νηυσὶ µελαίνῃσι πεσέεσθαι. 
” ὃν ο ς - ” ίλ , 

Ετη ὁ., ὅστις έταιρος απαγγείλειε τᾶχιστα θ4υ 
/ υά 

Πηλείδῃ’ ἐπεὶ οὔ µιν ὀΐομαι οὐδὲ πεπύσθαι 
-- 2 - 

Λυγρῆς ἀγγελίης, ὅτι οἱ φίλος ὤλεθ) ἑταῖρος. 
- - 

᾽Αλλ’ οὔ πη δύναμαι ἰδέειν τοιοῦτον ᾿Αχαιῶν' 
᾿Ἠέρι γὰρ κατέχονται ὁμῶς αὐτοί τε καὶ ἵπποι. 

- στ. - 

Ζεῦ πάτερ, ἀλλὰ σὺ ῥῦσαι ὑπ ἠέρος υἷας ᾿Αχαιῶν, 

Ποίησον ὃ) αἴθρην, δὸς ὃ ὀφθαλμοῖσιν ἰδέσθαι" 
Ἐν δὲ φάει καὶ ὄλεσσον, ἐπεί νύ τοι εὔαδεν οὕτως. 

625. οὐκέτι κάρτος ᾿Αχαιῶν. ῥΒοῖ]. ἔστι. 
096. οὐδ' ἔλαθε Πεὺς, ὅτε δίδου. Τπο 

υδυα] οοηβίγιιοβῖοη οἱ λανθάνειν 18 νι α 
ρατοϊρ]ο. ΈΤ]ε 158 οἱ ὅτε, 1Π {Π]5 Ῥαββασε, 
16 Ῥεσι]αχ {ο ΗοπΙΕΣ, απᾶ ν6ῦΥ ΤΑΤΕΙΥ επ]- 
Ρ]ογεά. 

6507. ἀκηχέατ’. Έος ἀκήχηντπι, ὃ ρ]αν, 
Ῥεγῇ[. Ῥρα85. {ποπ ἀκηχέω, ἴο φγἰσυε. ΤΗϊ8 
χοαθΊπα, ΝΠΙοΠ 19 ἐΠαί οἱ ἔπο εατ]γ εἀἴθίοπς, 
απά 5αρροτίεά ὮΥ βευετα] ΜΑ5,, 15 οοττεοῦ. 
Ἠεγπε τείαῖπβ ακηχέδαται, νλῖο]ι 15 {οαπά 
η 50Π1Θ οορίε5; Ῥιέ ιο Γογπιαίον οἱ 1έ 18 
απίθ αµοπηα]ους. 6ο Μα. αν. αν. 5 198. 

δ.. Τί πιαΥ Ῥο οΏδεν”οᾱ {]ιαί ἐ]ιο νουρ ἀκη- 
χέω ἵδ Ρετ[εοί]γ ἀῑδίπιοί {τοπη 6ο οὐβο]είο 
ἀκάξω, | {ο Ροὔπέ, Ἴτοπα γ]Ισ] {ο ραχί, Ῥοχῇ, 
Ρ858. ἀκαχμένος οοπϊπιαΙΙγ τοσα. ΟΕ 
ίπα Γο]]ονπς 5οπίσποθ, 5εθ ο 11. Τ. 2054. 

647. ἐν δὲ φάει καὶ ὄλεσσον. ἸΤιοηρίπιιϐ 
οἵζες {15 Ῥαβδαρε, απᾶ Ἠϊβ ινογάς αβοτᾶ 4η 
εχοε]]οπί οοπιπιεπέαςΥ λεχεον. 1ε δαὐζύ. 
59. ἔστιν ὡς ἀληθώς τὸ πάθος Αἴαντος" 
οὐ γὰρ ἕβῇν εὔχεται (ἦν γὰρ τὸ αἴτημα 
τοῦ ἥρωος ταπεινότερον), αλλ᾽ ἐπειδὴ ἐν 
ἀπράκτῳ σκότει τὴν ἀνδρίαν εἰς οὐδὲν 
γενναϊῖον εἶχε διαθέσθαι, δώ ταῦτ᾽ ἀγα- 
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Ὡς φάτο' τὺν δὲ πατὴρ ὀλοφύρατο δακρυχέοντα. 

Αὐτίκα ὃ ἠέρα μὲν σκέδασε, καὶ ἀπῶσεν ὀμίχλην' 
Ἠέλιος ὃ ἐπέλαμψε, µάχη ὃ ἐπὶ πᾶσα φαάνθη. 

Καὶ τότ᾽ ἄρ) Αἴας εἶπε {οὴν ἀγαθὸν Μενέλαον' 

Σκέπτεο νῦν, Μενέλαε Διοτρεφὲς, αἴκεν ἴδηαι 

Ζωὸν ἔτ ᾽Αντίλοχον, µεγαθύμου Νέστορος υἱόν' 
ἜὌτρυνον ὃ ᾽Αχιλῆϊ δαἴφρονι θασσον ἰόντα 
Εἰπεῖν, ὅττι ῥά οἱ πολὺ φίλτατος ὠλεθ) ἑταῖρος. 655 

ὋὪς ἔφατ” οὐδ ἀπίθησε [βοὴν ἀγαθὸς Μενέλαος" 
Ῥη ὰ 1/ 6! ’ λέ 9 ον ύλ 

ἤ ὃ ἰέναι, ὡς τίς τε λέων ἀπὺ µεσσαύλοιο, 
[4 ε] 3 / / 3 ὃ 33 ϱί 

Οστ’, ἐπεὶ ἄρ κε κάµῃσι κύνας τ᾿ ἄνδρας τ᾽ ἐρεθίζων, 

Οἵτε µιν οὐκ εἰῶσι [οῶν ἐκ πῖαρ ἑλέσθαι, 
΄ Ε) / - Ὁ δὲ - Ε) / 

Πάννυχοι εγοησσογνγτες ο οε κρειων ἐρατίζων 660 
.] ΄ . .) ”’ [ή ο ’ ΔΝ ”/ 

Ιθύει, ἀλλ᾽ οὔτι πρήσσει' θαμέες γὰρ ἄκοντες 
π4 .] - 

᾽Αντίοι ἀΐσσουσι θρασειάων ἀπὸ χειρῶν, 
Καιόμεναί τε δεταὶ, τάς τε τρεῖ ἐσσύμενός περ' 

Ἠῶθεν ὃ) ἀπὸ νόσφιν ἔβη τετιηότι θυμφ' 

ὋὪς ἀπὸ Πατρόκλοιο βοὴν ἀγαθὸς Μενέλαος 

᾿Πϊε πόλλ᾽ ἀέκων' πέρι γὰρ δίε, µή µιν ᾿Αχαιοὶ 
᾿᾽Αργαλέου πρὸ φόβοιο ἕλωρ δηῖΐοισι λίποιεν. 
Πολλὰ δὲ Μηριόνῃ τε καὶ Αἰάντεσσ) ἐπέτελλεν' 

Αἴαντ᾽, Αργείων ἡγήτορε, Μηριόνη τε, 

Νῦν τις ἐνηείης Πατροκλῆος δειλοῖο 670 
- τ 

Μνησάσθω' πᾶσι γὰρ ἐπίστατο µείλιχος εἶναι 
- σόι η - ’ 

Ζωὸς ἐών' νῦν αὖ θάνατος καὶ μοῖρα κιχάνει. 
ΑΝ Ἱ, .] 

Ὃς ἄρα φωνήσας ἀπέβη ξανθὸς Μενέλαος, 
/ / 4) ) . Ν ϱ/’ ερ ’ Πάντοσε παπταίνων, ὥστ᾽ αἰετὸς, ὅν ρά τέ φασιν 

. - 

Οξύτατον δέρκεσθαι ὑπουρανίων πετεηνῶν 675 

Ὃν τε καὶ ὑφόθ) ἐόντα πόδας ταχὺς οὐκ ἔλαθε πτὼξ 
ο ή ιά Ας | ” - ΄ ἀλλά 9 7 . - 

άμνῳ ὑπ ἀμφικόμῳ κατακείµενος, ἀλλά τ ἐπ αὐτῳ 

νακτῶν, ὅτι πρὸς τὴν µάχην ἀργεῖ, φώς 
ὅτι τάχιστα αἰτεῖται, ὡς πάντως τῆς ἀρε- 
τῆς εὑρήσων ἐντάφιον ἄξιον, κἂν αὐτῷ 
Ζεὺς ἀντιτάττηται. Τ]Πε βεππιεπέ 18 
εἰπιί]ατ ἵπ Ἱποπῃ. ΈῬματς. ΤΥ. 488. Ίο 
ίαπιεη ἴπ οσα δεζογιπι πιιθε οαᾶεπάιπι εδ : 
1, ουπι γρεγηιϊίς αοἱε 5ια εία ἰεπευγὶς 
Ππτοϊυιπί, ὅο. 

057. ὥς τίς τε λέων κ.τ.λ. ἸΤηϊ5 εἰπιῖ]ε 
15 τερεα{εά {Τοπι ΤΙ. Λ. 647. ΤΠε τε]αῖνα 
ὅστε, 1π έ]ε ποχί πα, 15 {ο ὃο Ἰοΐπεά νηέ 
ἠώθεν δ' ἔβη, ἵπ ν. 664, νε Ιπθετγεπῖπς 
Ἠπος Ρεῖπσ Ρατεπίλείέῖοα]. Τη 8οπιο Μ55. 
νν. 659. 660. ατε νιαπΏτρ. 

665. τρεῖ. «4π ἰεφεπάωπι τρέειῖ Θεο Ἐτο- 
πι, 0858. 5εοί. ὅ. 

607. αργαλέου πρὸ φόβοιο. Οη ασροιπί οί 

{πο ΠἰσηΗ. ἜΤΠΙ5 5επ5ο οἳ πε Ρπεροβί6ῖοι 
πρὸ 15 νετ π{πεαιεηπές Ῥαΐ 5ο «Ώδοῃ. 
Άραπῃ. 1207. σὲ μὲν πρὸ µοίρας τῆς ἐμῆς 
διαφθερῶ.  Όοπιρατε 35ο Φ0ΡΗ. Τγαςῃ. 
604: απά 5εο Μαι, ατ. ατ. δ 675. Ἠεγπο 
οοηδίταοίς {με φεπίεπσε ἴἶαδ: μὴ προλί- 
ποιέν µιν διὰ φόβου ἕλωρ δηῖοισι. 

670. ἐνηείης. Ῥε]μο]. πρᾳότητος, προσ- 
ηνείας. θε 45ο οἩ ν. 204. ἜΤ]ο Ῥτοποιπ 
τις {ον ἕκαστος, αἱ 5αρῖις. 

671. ἐπίστατο µείλιχος εἶναι. Πε αν 
«ποπέ {ο ὂε οοµγίεοι. 39ο Ἠετοᾶ. ΥΠ. 195. 
ὁρᾶτε γὰρ ὡς ἐπίσταται βασιλεὺς ἄνδρας 
ἀγαθοὺς τιμᾷν. Όοπιρατε α5ο 98εΠ. Έαπι. 
86. Βαρρ]. 8894. 

6076. ὅν τε καὶ ὑψόθ᾽ ἐόντα κ.τ.λ. Όοπι- 
Ρ8νο Υ1ς. π. ΙΧ. 609. 
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Ἔσσυτο, καί τέ µιν ὦκα λαβὼν ἐξείλετο θυµόν' 
Ως τότε σοι, Μενέλαε Διοτρεφὲς, ὅσσε φαεινὼ 
Πάντοσε δινείσθην πολέων κατὰ ἔθνος ἑταίρων, 680 
Εἴ που Νέστορος υἱὸν ἔτι ζώοντα ἴδοιο. 

Τὸν δὲ µάλ᾽ αἶψα νόησε, µάχης ἐπ᾽ ἀριστερὰ πάσης, 
Θαρσύνονθ’ ἐτάρους, καὶ ἐποτρύνοντα μάχεσθαι. 

᾽Αγχοῦ ὃ ἱστάμενος προσέφη ξανθὸς Μενέλαος" 

᾽Αντίλοχ», εἰ ὃ ἄγε δεῦρο, Διοτρεφὲς, ὄφρα πύθηαι 685 
Λυγρῆς ἀγγελίης, ἣ μὴ ὤφελλε γενέσθαι. 

”Ἠδη μέν σε καὶ αὐτὸν ὀΐομαι εἰσορόωντα 
Γιγνώσκειν, ὅτι πῆμα θεὺὸς Δαναοῖσι κυλίνδει, 

Νίκη δὲ Τρώων' πέφαται ὃ ὥριστος ᾿Αχαιῶν 

Πάτροκλος, µεγάλη δὲ ποθὴ Δαναοῖσι τέτυκται. 690 

᾽Αλλὰ σύ Υ᾿ αἷψ ᾽Αχιλῆϊ, θέων ἐπὶ νῆας ᾿Αχαιῶν, 

Εἰπεῖν, αἲ κε τάχιστα νέκυν ἐπὶ νῆα σαώσῃ 

Γυμνόν' ἀτὰρ τά γε τεύχε ἔχει κορυθαίολος "Έκτωρ. 
ὋὪς ἔφατ” ᾿Αντίλοχος δὲ κατέστυγε, μῦθον ἀκούσας' 

Δὴν δέ µιν ἀμφασίη ἐπέων λάβε' τὼ δέ οἱ ὅσσε 605 
Δακρυόφι πλῆσθεν, θαλερὴ δέ οἱ ἔσχετο φωνή. 

᾽Αλλ” οὐδ) ὣς Μενελάου ἐφημοσύνης ἀμέλησε' 

Βῆ δὲ θέειν, τὰ δὲ τεύχε᾽ ἀμύμονι δῶκεν ἑταίρῳ 
Λαοδόκῳ, ὅς οἱ σχεδὸν ἔστρεφε µώνυχας ἵππους. 

Τὸν μὲν δακρυχέοντα πόδες φέρον ἐκ πολέµοιο, 70ο 
Πηλείδῃ ᾽Αχιλῆϊ κακὸν ἔπος ἀγγελέοντα. 

0ὐδ' ἄρα σοὶ, Μενέλαε Διοτρεφὲς, ἤθελε θυμὸς 
Τειρομένοις ἑτάροισιν ἀμυνέμεν, ἔνθεν ἀπῆλθεν 
᾽Αντίλοχος' µεγάλη δὲ ποθὴ Πυλίοισιν ἐτύχθη" 

᾽Αλλ’ ὅγε τοῖσιν μὲν Θρασυμήδεα δῖον ἀνῆκεν, 7056 

Αὐτὸς ὃ αὖτ᾽ ἐπὶ Πατρόκλῳ ἥρωϊ βεβήκει. 

Στῆ δὲ παρ᾽ Αἰάντεσσι θέων, εἶθαρ δὲ προσηύδα" 
Κεῖνον μὲν δὴ νηυσὶν ἐπιπροέηκα θοῇσιν 

᾿Ἐλθεῖν εἰς ᾽Αχιλῆα πόδας ταχύν' οὐ δέ µιν οἵω 

Νῦν ἰέναι, µάλα περ κεχολωμένον ἝἜκτορι δίῳ: 7ιο 
Οὐ γάρ πως ἂν γυμνὸς ἐἑὼν Τρώεσσι µάχοιτο. 

Ἡμεῖς δ᾽ αὐτοί περ φραζώμεθα μῆτιν ἀρίστην, 

᾿Ἠμὲν ὅπως τὸν νεκρὸν ἐρύσσομεν, ἠδὲ καὶ αὐτοὶ 
Τρώων ἐξ ἐνοπῆς θάνατον καὶ κῆρα φύγωμεν. 

Τὸν ὃ᾽ ἡμείβετ᾽ ἔπειτα µέγας Τελαμώνιος Αἴας' πι5 

685, εἰ δ' ἄγε. Θ66 οἩ ΤΠ. Α. 909. βροτος {ος ἄβροτος. 35εο Μαΐἰ. αγ. απ. 
605. δὴν δὲ µιν ἀμφασίη κ.τ.λ. Ὑϊς. 5 40. 

Απ. Χ]]. 605. Οὐκίωγωιέ αγία οοη/αδις 696. θαλερὴ δὲ οἱ ἔσχετο φωνή. ΥΠ. 
ὑπιαφίπο τεγωπι Τωγπις, εἳ οὔὐξωέι ἰαοῖίο εἰαδ. «Ἐπ. ΤΥ. 280. Του Γαμοῖδς ού. 
Ῥο]ο]. ἀμφασίη' ἀφασία, ἔκπληξις, ἀφωνία. 704. µεγάλη δὲ ποθὴ κ.τ.λ. Εικ Ῥψ[ιί 
Τ]ιο ἴοσπι ἱ6 Ἀπα]οβοις γη] ἐπί οἱ ἅμ- οαἷᾶε σιρεγεπῖ, αἱ επι Πε ριρπαγᾶ, ἨΕΥνΕ. 



508 ΟΜΗΡΟΥ ἼλΙΑΔΟΣ Ρ’. 

Πάντα κατ᾽ αἶσαν ἔειπες, ἀγακλεὶς ὦ Μενέλαε. 

᾽Αλλὰ σὺ μὲν καὶ Μηριόνης, ὑποδύντε µάλ’ ὥκα, 

Νεκρὸν ἀείραντες φέρετ᾽ ἐκ πόνου’ αὐτὰρ ὄπισθε 
Νῶϊ µαχησόµεθα Τρωσί τε καὶ Έκτορι δίῳ, 

π α.ᾱἆ κ μον Αν 9 , 
Ίσον θυμὸν ΕΧΟΥΤΕς; οµωνυμοιυ οι το παρος περ 720 

Μίμνομεν ὀξὺν ἄρηα παρ᾽ ἀλλήλοισι µένοντες. 
ὋὪς ἔφαθ” οἳ ὃ᾽ ἄρα νεκρὸν ἀπὸ χθονὸς ἀγκάζοντο 

Ὕψι µάλα µεγάλως' ἐπὶ ὃ ἴαχε λαὸς ὄπισθε 
Τρωϊκὸς, ὡς εἴδοντο νέκυν ἄραντας ᾿Αχαιούς' 
1 9 / ) ΄ ο ο ο [ή 

Ιθυσαν δὲ κύνεσσιν ἐοικότες, οἵτ᾽ ἐπὶ κάπρῳ 725 
, 2. 9 , , β Ἑλημένῳ ἀΐξωσι πρὸ κούρων θηρητήρων 

Εως μὲν γάρ τε θέουσι, διαῤῥαῖσαι μεμαῶτες' 

᾽Αλλ) ὅτε δή ῥ᾽ ἐν τοῖσιν ἑλίξεται, ἀλκὶ πεποιθὼς, 

”Αψ τ᾽ ἀνεχώρησαν, διά τ’ ἔτρεσαν ἄλλυδις ἄλλος' 
Ὃς Τρῶες εἴως μὲν ὁμιλαδὸν αἰὲν ἔποντο 750 

τ ” 
Νύσσοντες ξίφεσί τε καὶ ἔγχεσιν ἀμφιγύοισιν' 
᾽Αλλ) ὅτε δή ῥ' Αἴαντε µεταστρεφθέντε κατ᾽ αὐτοὺς 
δι / ο. δὲ /’ Ἡν ε) δέ .) λ. ταίησαν, τῶν δὲ τράπετο χρὼς, οὐδέ τις ἔτλη 

΄ »./. Ν -. ΄ 

Πρόσσω ἀϊξας περὶ νεκροῦ δηριάασθαι. 
ιν ο] -- , / ε) λέ 
Ὡς οι Ύε μεμαωτε νεκυν φέρον εκ πο ἐμοιο 

Νπας ἐπὶ γλαφυράς' ἐπὶ δὲ πτόλεµος τέτατό σφιν 

"Αγριος, ἠὔτε πῦρ, τό τ᾽ ἐπεσσύμενον πόλιν ἀνδρῶν, 
” ο / σα ε , ας... Όρμενον ἐξαίφνης, φλεγέθει' µινύθουσι δὲ οἶκοι 
2 , «ο / μ 9 / Ἆ ει ὁ Εν σέλαϊ μεγάλῳ' τὸ ὃ᾽ ἐπιβρέμει ἲς ἀνέμοιο" 
9 .. - ./ ο -- α) ’ 

Ως μὲν τοῖς ἵππων τε καὶ ἀνδρῶν αἰχμητάων 740 
ι) Ν .] . νο ΄.». η] / 

Αζηχὴς ὀρυμαγδὸς ἐπήϊεν ἐρχομένοισιν. 
| οἳ ὥσθ᾽ ἡμίονοι, κρατερὸν µένος ἀμφιβαλόντες, 

ΐ 

"Ἑλκωσ᾽ ἐξ ὄρεος κατὰ παιπαλόεσσαν ἀταρπὸν 
.Η δοκὸν, ἠὲ δόρυ μέγα νήϊον’ ἐν δέτε θυμὸς 

’ ϱ) 4 - / α εὉ,ν ο δό 5 
Τείρεῦ ὁμοῦ καµατῳ τε καὶ ἱὸρῳ σπευὸὀντεσσιν 

722. ἀγκάζοντο. {αἱ ἔπ ἐλεῖν αγπιε; 
{γοπι ἀγκάς. Ῥεε Ῥομπεῖᾶ, Τσ. ἵη. ν. 

727. ἕως μέν. ΙΦΟΠΙΕΙΙΠΙ6. Απᾶ 50 ασαϊη 
1π ν. 750. 

Ἴ58. τῶν δὲ τράπετο χρώς. [Γπραϊζμε- 
γή. Όοπιρατε ΤΠ. Ν. 279. 

Ἴ94. περὶ νεκροῦ δηρ. Ῥεε οπ ΤΙ. Ἐ. 2917 
απά οοπἹρατε Ἠετοά. ΤΙ. 990. ΙΧ. 24. 

797. ἠὔτε πῦρ, κ.τ.λ. ΤΠε Ίεαρ οἳ 
Ίπασος ν;ΠίεἩ Ἠοπιεν {ππονβ {οσείπεν αί 
Όνε επᾶ οἳ Επῖ5 Ῥοοξ, τπαΚες {]ιε 54ΠΠΕ 1ς- 
Ώοη αρρεασς νη(Ἡ α Υ6ΣΥ Ῥεαπα{α] νατ]είγ. 
Τμής ἀεεοτιρᾶοπ οἱ {πε Ῥατηϊτπσ οἳ α αγ 15 
εποτέ, Ῥαΐ Υετγ Ηνε]γ. ἩἨε οοπιρατεΒ ἴπε 
Α]αχες {ο ἃ Ῥοασ {ος ἐΠεῖτ Πετοεπεβς απά 
Ῥο]άπεςς: {ο α Ίοπσ Ῥαπ]ς {λαί Κεερς ο {με 
«οιχθο ΟΕ {ιο ναίει», Του Ὠμεῖν βίαπᾶῖπς 

745 

Έτπι απἆ Ἱπιππογεαξ]ε 1π ἐπο Ῥαξί]ε ; ἴοξε 
ἴπαί οςΙΣΥ {πε ἀενά Ῥοάγ, {ο ππα]ες ἀτασ- 
ρῖησ α ναδί Ῥεατα ἐμτοασ]ῃ τασσεά ραί1ς, 
{ος πεῖγ Ἰαβοτίοιςπες ; {πε Ῥοάγ οατνεᾶ, 
{ο α Ῥεαπῃ, {ος Ῥεῖπς ἨεανΥγ απᾶ Ιπαπῖπιαίες 
{πο Ττο]απβ {ο ἆορ5, {ος μεῖν Ῥο]άπεςς; 
Άπά {ο Ἱαίετ, {ου {Πεῖτ ασ]Ἱ]ίγ απᾶ πιονίης 
Ῥασκιναγάς απἀ {ογνατάς; ἔλε ἄταεκε {ο 
α ΠϊσΗί οἱ βίατῄπσς απἀ Ἰαγβ, {ος (είν {]- 
ΙΠΟΤΟΙΞΠΘΡΘ8Θ απᾶ ΒΥΠ{ἴΠεΞ5, ῬοΡε: τοπ 
Ἐπδίαεπῖας. 

749, µένος ἀμφιβαλόντες. Ῥιβϊπφ οἩ, 
1.6. ετεγΗῖπᾳ, Π]ιεῖγ εἰγεπφί]. Πο εχρτεξείοἩ 
16 απο]οσοις {ο ἀμφιβάλλει σάκος, χιτῶνα, 
απᾶ {Πε χα, ΤΠ Ῥτεσίῖδε]γ {Πε βαππε 8εΠΕΕ; 
νο Ἠαγε ἵπ ΤΙ. Η. 164. ἐπιειμένος ἀλκήν. 

745. ἀταρπόν. Θεο οἨ Π]. Σ. ὄθδ. 
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Ὃς οἵ γε μεμαῶτε νέκυν φέρον’ αὐτὰρ ὄπισθεν 
” νὰ / ο) Ν ῴ [ή ϱ/ 

Αἴαντ' ἰσχανέτην, ὥστε πρὼν ἰσχάνει ὕδωρ 

Ὑλήεις, πεδίοιο διαπρύσιον τετυχηκώς' 
| κ.) ’ - 2 ερ 
Οστε καὶ ἰφθίμων ποταμῶν ἀλεγεινὰ ῥέεθρα 

- ε Ἴσχει, ἄφαρ δέ τε πᾶσι ῥόον πεδίονδε τίθησι 750 
.. { - ε 

Πλάζων, οὐδέ τί µιν σθένεϊ ρηγνῦσι ῥρέοντες 
Φ αν. υ] ’ . 9 , 

Ὡς αἰεὶ Αἴαντε µάχην ἀνέεργον ὀπίσσω 

Τρώων᾽ οἳ δ᾽ ἅμ᾽ ἔποντο, δύω ὃ᾽ ἐν τοῖσι μάλιστα, 
Ἰ 

Αἰνείας τ’ ᾿Αγχισιάδης καὶ φαίδιµος Ἔκτωρ. 

Τῶν δ’, ὥστε ψαρῶν νέφος ἔρχεται ἠὲ κολοιῶν, 75: 
Οοὗλ λ / ϱ/ ἴὸ ., 

ὑλον κεκλήγοντες ὅτε προΐδωσιν ἰόντα 
ο --------οὤἵ 

δει 

Κίρκον, ὅ τε σμικρῇσι φΦόνον φέρει ὀρνίθεσσιν' 
Φ 9 6 ε] 2 / λόο - .” αμᾶ 

Ὡς ἄρ ὑπ Αἰνείᾳ τε καὶ Ἕκτορι κοῦροι ᾿Αχαιῶν 
Οὖλον κεκλήγοντες ἴσαν, λήθοντο δὲ χάρµης. 
Πολλὰ δὲ τεύχεα καλὰ πέσον περί τ’ ἀμφί τετάφρον 760 
Φευγόντων Δαναῶν' πολέμου ὃ οὐ γίγνετ᾽ ἐρωή. 

747. ἰσχανέτην. Βοαι. Τγοαπο. Όοπι- ᾖἼ6θ. περί τ ἀμφί τε τάφρον. 59ο ο ΠΠ. 
ΡΑΤε Υ. 762. Ῥ. 905. 

Ἴσδ. ψαρῶν. εο οἨ Τ. ΤΠ. 688, 761. πολέμου ὃ’ οὐ γίγνετ᾽ ἐρωή. 868 
757. κίρκον. Α Ὀϊνὰ οἳ ἴο λα] 5Ρθ- οἩ Π]. Π. 909, 

οἵεδ. 6ο Απὶβίοῦ, ΠΙδί. Απίπι, ΙΧ. 98. 



ΤΗΣ 

ΟΜΗΡΟΥ ΙΔΛΙΑΔΟΣ 

ῬΑΨΩΔΙΑ, ἡ ΓΡΑΜΜΑ, Σ. 

Ἐπιγραφαί. 

ΟΠΛΟΠΟΠΤΙΑ. 

Ἕβλλως. 

ΣΙΓΜΑ, Θέτις ᾽Αχιλῆϊ παρ) Ἡφαιστου φερεν ὅπλα. 

ΤΗΕ ΑΠάΓΌΜΕΝΤ, 

τΗΕ αΕΒΙΕΕ ΟΕ ΑΟΗΠΙ1ΙΕΡ, ΑΝΡ ΝΕ ΑΒΜΟΌὈΗΒ ΜΑΡΕ ΕΟΒ ΗΙΜ 
ΒΥ ΥΟΌΙΟΑΝ. 

Τ]ιε πεννβ οἱ έλα ἀεαί]ι οἳ Ῥαΐχοσ]ας ἵ5 Ῥτοιρ]έ {ο Αολί]]ος Ὦγ Απιοσμις (νν. 1---21). 
Τ]ειῖς, Πεατῖπς Ἠῖς Ἰαπιεπίαίοπϐ, οοπιο5 ση αἲ] Ἡεν 5εα-ΠΥΠΙΡΗ5 {ο οοπιζογέ Ἠΐπα 

(22---7). Ἔϊε 5ρεεε]ες οἱ ίπα πιοίμετ απᾶ 5οη οἩ {5 οεραδίοη (78-- 147). Τη 
πο ππεαΠ Ώππο {Πο Ῥαΐίε τασε5 αροιαέ {με Ῥοάγ οἳ Ῥαΐποσ]αδ; απά Ιπῖδ, αρρεατῖησ 
{ο Αοᾖί]]ες ὮΥ ἔε οοπιπιαπᾶά οἱ ᾖαπο, ογάοεσ5 Ἠϊπι {ο 5Ἡου; ἨΙπαδε]{ αἱ ἴ]ιε Πεπᾶ οἳ 

ἔπε επίγεποµπιεπί5 (148 -- 201). ΤΠε εἰσμί οἱ Ἠϊπι έατηςδ {με {οτίαπε οἳ {με ἆαγ, 

Ξπά λε Ῥοάγ οἳ Ῥαΐποσ]ας ἶ5 οαττῖεᾶ οϐ ὮΥ πε ἄτεεκς (202---208). ἜΤΠε Ττο]απς 
σα]] α οουπεῖ], Ὑπεγο Ἠεείογ απά Ῥο]γάαπιας ἀϊξαστεε ἵπ ἰΠπεῖν ορϊηῖοπς5; Ὀαέ (με 

βάν]οε οἳ ἴἶιε ΕΟΥΠΙΕΓ Ῥγεγα1]ς, {ο τεπιαῖη εποαπιρεά ἵπ {με Πε]ά (259--- 915). ΈΤ]ε 
στῖεῖ οἳ Αολί]]ες ουεσ {πε Ῥοάγ οἳ Ραΐτοσ]ας (916-- 966). αταρίέεγ ἑαιπί5 «απο νέα 
ηεσ οατε [ου {πο ἄτεε]ς (956-- 268). ἜΤ]μεᾶς σοε5 {ο {πε Ῥα]ασο οἱ Υπἱσαπ {ο οὐιαῖη 

ΠΕ’ αΓΠΗ5 {ΟΥ Ίεχ 5οπ (2β9---477). ἜΤ]ε ἀεδοτίρίῖοη οἳ έἶνε πνοπάετ{α] νοτκ5 οἱ ι]- 

σαπ; απά Ια511γ, ἴλαξ ποῦ]ε οπε οἳ ἐπε ΒΗΙΕΠΡ ΟΕ ΑΟΒΙΙΙΕς (478-616). 
Πε ἸΙαΐέίετ ρατί οἳ {πο πίπε-απά-ἰποπεία ἆαγ, απά ἴῑπε πηἰσμέ επδιίπα, ἴακο αρ {ί5 

Βου]. ΈΤ]ε 5οεπε 5 αἲ ἴ]ιε {επί οἳ ΑοΏί]]ες οἩ {πε 5ε8-ΘΏυστε, {τοπι νεποο 1{ «Ἰ]άπσες 
{ο {λε Ῥα]ασε οἱ Υπα]σαπ. 

Ὢσ  οἳ μὲν µάρναντο δέµας πυρὸς αἰθομένοιο. 
᾽Αντίλοχος ὃ᾽ ᾽Αχιλῆϊ πόδας ταχὺς ἄγγελος ἦλθε. 

Τὸν ὃ) εὗρε προπάροιθε νεῶν ὀρθοκραιράων, 

Τὰ φρονέοντ᾽ ἀνὰ θυμὸν, ἃ δὴ τετελεσμένα ἦεν. 
Ὀχθήσας ὃ ἄρα εἶπε πρὸς ὃν µεγαλήτορα θυμόν' 6 

1. δέµας πυρὸς αἰθομένοιο. εε οἩ Ἡ. αδαα]]γ αρρ]εᾶ 45 απ ερ]πεί οἳ οχεΠ, ο 
Λ. 695. Ῥθας ἐπεῖν Πεαάς εγεοί απά βἰα{ε]γ απποπσ 

3. ὀρθοκραιράων. ἨΓε]ι Π]ιεῖγ ργοιες ετεοί. ἴπο Ἠετά. Όοπιρατε πίτα ν. ὅ75. Ἡ. Θ. 
5ο αραῖπ ΤΠ. Τ. 944. ΤΗϊ8 αἀ]εοίνε ἵδ 3251. 0. Μ. 948. 



ΟΜΗΡΟΥ ἸΛΙΑΔΟΣ Σ. δ11 
τ 

ὮὮ µοι ἐγὼ, τί τ᾽ ἄρ᾽ αὗτε κάρη κοµόωντες ᾿Αχαιοὶ 
Νηυσὶν ἔπι κλονέονται, ἀτυζόμενοι πεδίοιο ; 

Μὴ δή µοι τελέσωσι θεοὶ κακὰ κήδεα θυµῷ, 
ο / / ὃ / ὃ , ” Ὡς ποτέ µοι µήτηρ διεπέφραδε, καί µοι ἔειπε, 

ὃ , Ν 2/ .! ’ .) - 
Μυρμιδόνων τὸν ἄριστον, ἔτι ζώοντος ἐμεῖο, 
Χερσὶν ὑπὸ Τρώων λείψειν φάος ᾿Ηελίοιο. 
Ἡ µάλα δὴ τέθνηκε Μενοιτίου ἄλκιμος υἱὸς, 

10 

Σχέτλιος' ἤτ᾽ ἐκέλευον, ἀπωσάμενον δήϊον πῦρ, 

᾿Αψ ἐπὶ νπας ἴμεν, μηδ) Ἔκτορι ἴφι µάχεσθαι. 
ο Δ -) ο Αν / Ν Δ μα Εως ὃ ταῦθ) ὥρμαινε κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμὸν, 

Τόφρα οἱ ἐγγύθεν ἦλθεν ἀγαυοῦ Νέστορος υἱὸς, 
Δάκρυα θερμὰ χέων, φάτο ὃ ἀγγελίην ἀλεγεινήν" 
ἸὮ µοι, Πηλέος υἱὲ δαΐφρονος, ἦ µάλα λυγρῆς 

Πεύσεαι ἀγγελίης, ἢ μὴ ὤφελλε γενέσθαι. 

Κεῖται Πάτροκλος νέκυος δὲ δὴ ἀμφὶ μάχονται 20 

Γυμνοῦ' ἀτὰρ τά γε τεύχε' ἔχει κορυθαίολος Ἔκτωρ. 

Ὃς φάτο' τὸν ὃ ἄχεος νεφέλη ἐκάλυψε µέλαινα" 
Ν τέ δὲ ον ἑλ Ν , 10 ης , µφοτέρῃσι δὲ χερσὶν ἑλὼν κόνιν αἰθαλόεσσαν 

-- / 

Χεύατο κακκεφαλῆς, χαρίεν ὃ ἤσχυνε πρόσωπον 

Νεκταρέῳ δὲ χιτῶνι μέλαιν᾽ ἀμφίζανε τέφρη' 26 

Αὐτὸς ὃ ἐν κονίῃσι μέγας μεγαλωστὶ τανυσθεὶς 

Κεῖτο, φίλῃσι δὲ χερσὶ κόµην ἤσχυνε δαῖζων. 

Δμωαὶ δ᾽, ἃς ᾽Αχιλεὺς ληΐσσατο, Πάτροκλός τεν 

δ. μὴ δή µοι κ.τ.λ, Μο. δέδοικα. 
10. Μυρμιδόνων τὸν ἄριστον, κ.τ.λ. 

Αολ]]]ες λαά γεοεῖγεά 5ενετα] ΙΠΗΙΠΙΑΠΙΟΠΒ, 
ἀϊπεσί]γ απά Ιπάϊγεοί]γ, οἱ ἴε οἵνοιπῃ- 
5ίαπςοθς {λαέ πνου]ά αίεπά Ἠϊς εχραάΙδίοη {ο 
Ττογ. 1 Ἱο «Ἠοβε {πε Ἰαΐέεν οἱ ἔννο {αΐ658 
οὔθγεά {ο Ἠϊπα, Ἰθ ἵνα {ο Γα]] Ῥείογο {ἐῑα 
ν/α]]5 ο έπο οἵίγ (11. Ψ. 80), ὮΥ ἴἶιο γννεαροπ 
οἳ ΑΡρο]]ο (Φ. 278), απ ὮΥ ιο Ἱαπὰ οἳ 
Ῥατίς (Χ. ὁ59. Τ. 417): Ῥαί πο 4] {λε 
Ῥχανεδε Μγτπιϊάοπ Ἰαὰ {α]]επ. Τί ννας πού 
εκργεςε]γ ἀεσε]αγεᾷ, Ἠονενεν, λαοί ἐμίς Μυγτ- 
πη]άοπ. ννας Ῥαΐνοσ]αβ; 5ἶπορ ΑοΏ]]]ες Ε111Υ 
εχρεοίαᾶ {]ιαῦ Ἠ]5 []επά γνου]ά βαγνῖνγε Ἠῖτα 
(1. Τ. 998). Ἰαδί]γ, 16 ννας Γονεἰο]ά, Ἱπέγα, 
γ. 95, ἴλαί ιο ἀεαί οἳ Ἡεοίος νοι]ά 
βΡεεά!]γ Ῥο {ο]ον/εά ὮΥ λαί οἳ Ασμί]]εν. 

90. κεῖται. 1Ι6ς ἄεαα. Ῥο]ιο]. ἀνγρηται, 
τέθνηκεν. ΤΠϊ5 αἰσπϊβοαίίοπ οἳ {με νεντρ 
κεῖμαι 15 νοχγ {τεααεηί. Όοπιραχε 04. Β. 
102. Γ,. 109. Χ. 4δ. Ἐν. Ῥπωῃ. 1589. 3ο 
γαρ. ἆπ. 1. 99. 5ασις ιδὶ «Παοϊάα ἰεῖο 
Ἰποοῦ Πεοίονγ. Πο απποιποεππεηέ οἱ {ο 
ἀεαίπ οἳ Ῥααοσ]αβ, ὮΥ Αιβ]οσπας, Ίπαβ 
Ῥεει τερεα{εά]γ αἀπα]γοὰ {ον 195 αρρτορτίαίθ 
Ἀπά βο]εππ ῬχονΙ(γ. Οπ]. Τη8 16. ΟΥαὔ. 
Χ. 1. αγγαγε Όεγο φιῖς ὑγετῖτις ῥοίοσέ, φιίαπι 
φιῖ Ιπογίεηι πιπίίαι Ἠαίγοοϊϊιὲ 16 πιδγ Ὦθ 

οὔβογγεᾶ αἶσο, ἐ]ναί πανε 15 α 6ἶο5ε Ρ8ΓΑ]Ιε] 
Ῥοαέννεεη {πο ἀθαίμ οἱ Ῥαΐτοσ]αβ, απά Όιαί 
οἱ Ῥα]]αβ ἵπ ο Αῑπεῖά, ὮΥγ ἴῑιε Ἠαπά οἳ 
Τήτητς, 

27. χερσὶ κόµην Ίσχυνε δαίζων. Τ]ε 
ουβίοπα οἱ ἐεατῖης {ο Παῖτ, απά ρο]]ῖης 1έ 
(η ἀπδί, απά οἱ πι Ι]α ης {11ο ῬεγδοἨ, 0 
{με ἀθαί]ι οἳ {γΊεπάς, απᾶ οίμεν πιε]αΠΕΊΟΙΥ 
Ο608ΒΙΟΗΡ, 15 οἱ ΥΕΣΥ εαχ]Υ οχἱρίῃ. ΟΟΠι- 
Ρατε Ο4. Ω. 916. Επτὶρ. αρ]. 826. κατὰ 
μὲν ὄνυξιν ᾿Ἠλοκίσμεθ’, ἀμφὶ δὲ σποδὸν 
Κάρα κεχύµεθα. αρ. «Ὁπ. ΧΙ. 605. 
Πατυος Παυϊπία ογίπεν Πέ γοβεαε ἰαπίαία ΦΕΛά8. 
Όοππρατε Ο. Ω. 915. Ἐν. Ε]εοί. 166. Υπωμ. 
Απ. Χ. 844. Τναςθς οἱ {1ο οπδίοπα 4γθ {ο 
Ῥο {ουπᾶ Ἱπ {ο βασγεὰ Βοχπϊρίανθβ. Ῥεθ 
/6Υ6Π1. Χγ]. 6. ΧΙ]. 6. κὸ γναβ οιδίΟΠΙΑΣΥ 3ἱ5ο 
{ο ο εν Πνδί-(ρυ]ί5 οἱ ἴε Ἰμαῖν αροῃπ ἴπο 
Γαπεγα] Ῥγτο, ΟΥ ἐἶθ {οπιρ οἳ {ο ἀεοεαδόᾶ. 
Ὃ6ο ΤΙ. Ψ. 46. Ἐππρ. Οτεςί. 96. Ῥ]λωῃ. 
1540. ΑΙοερι. 77. 

928. ὃμωαὶ δὲ, κ.τ.λ. Τ]ε εαρίϊνο πιαῖάς 
Ἰαππεπίεὰ εἰέ]εν 1π ΡΙ{Υ {ος ἐεῖν Ἰοχᾷ, οἳ ἴπ 
στα (έιάθ {ο ἴ]πο ΠΙΕΙΠΟΣΥ οἱ Ῥαγοσ]αβ, νο 
Ὑά5 τεππαχ]καβ]ε Του 5 σοοᾶπεβς απἆ αα- 
Ῥήέγ; οἳ ππάεχ {εδ Ῥτείεποεϐ ποισπεᾶ 
Του ἐλεῖτ ον πηβ[οτίαπεςθ απᾶ 5Ίανετγ. 
Ῥορε: ἴποπα Επδία(μ]ας, Όεε ος ΠΠ. Ἠ, 603. 

Ἱ 

| 
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Θυμὸν ἀκηχέμεναι μεγάλ᾽ ἴαχον, ἐκ δὲ θύραξε 
"Εδραμον ἀμφ ᾽Αχιλῆα δαΐφρονα" χερσὶ δὲ πᾶσαι 30 

Στήθεα πεπλήγοντο, λύθεν ὃ ὑπὸ γυῖα ἑκάστης. 

᾿Αντίλοχος δ᾽ ἑτέρωθεν ὀδύρετο, δάκρυα λείβων, 
Χεῖρας ἔ ἔχων ̓ Αχιλήος" ὃ ὃ᾽ ἔστενε κυδάλιµον κΏρ' 
Δείδιε γὰρ μὴ λαιμὸν ἀποτμήξειε σιδήρῳ. 
Σμερδαλέον ὃ ᾧμωξεν' ἄκουσε δὲ πότνια µήτηρ, 350 

Ἡμένη ἐν [βένθεσσιν ἁλὸς παρὰ πατρὶ γέροντι. 
. 

Κώκυσέ τ᾿ ἄρ᾽ ἔπειτα" θεαὶ δέ µιν ἀμφαγέροντο 

Πασαι, ὅσαι κατὰ βένθος ἁλὸς Νηρηΐδες ἦσαν. 
ο Ἠν, "Ενθ' ἄρ᾽ ἔην 

Νησαίη, Ἐπειώτε, Θόη θ’, ̓ Αλίη τε [βοῶπις, 

Γλαύκη τε, Θάλειά τε, Κυμοδόκη τε, 

40 
’ 

Κυμµοθόη τε, καὶ ᾿Ακταίη, καὶ Λιμνώρεια, 
7 ” 

Καὶ Μελίτη. καὶ Ἴαιρα, καὶ ᾿Αμϕιθόη, καὶ ᾿Αγαύη, η» { 

Δωτώ τε, ἨἩρωτώ τε, Φέρουσά τε, Δυναμένη τε, 

Δεξαμένη τε, καὶ ᾿Αμϕινόμη, καὶ Καλλιάνειρα, 

Δωρὶς, καὶ Πανόπη, καὶ ἀγακλειτὴ Ταλάτεια, 45 

Νημέρτης τε; καὶ ᾿Αψεύδης, καὶ Καλλιάνασσα" 

Ἔνθα ὃ ἔην Κλυμένη, Ἰάνειρά τε, καὶ Ἰάνασσα, 
εί . ο , 

Μαΐρα, καὶ ΏὩρείθυια, ἐὐπλόκαμός τ᾽ ᾽Αμάθεια, 
”Αλλαι θ’, αἳ κατὰ βένθος ἁλὸς Νηρηΐδες ἦσαν. 

Τῶν δὲ καὶ ἀργύφεον πλῆτο σπέος' αἳ ὃ ἅμα πᾶσαι 50 

Στήθεα πεπλήγοντο' Θέτις ὃ ἐξῆρχε γόοιο" 
Κλῦτε, κασίγνηται Νηρηΐδες, ὄφρ᾽ ἐν πᾶσαι 

Εἴδετ᾽ ἀκούουσαι, ὅσ᾽ ἐμῷ ἔνι κήδεα θυμφ. 
ὮὮ µοι ἐγὼ δειλὴ, ὦ µοι δυσαριστοτόκεια, 
ο Φον Ν Ἅ / ζν ε) / / ΄ 

Η τ επεὶ ἂρ τέκον υἱὸν ἀμύμονά τε κρατερόν τε, 55 

Ἔλξοχον ἠρώων, ὃ δ) ἀνέδραμεν ἔρνεϊ ἶσος. 

Τὸν μὲν ἐγὼ θρέψασα, φυτὸν ὣς γουνῷ ἀλωῆς, 

94. δείδιε γὰρ κ.τ.λ. 9εε ΤΠ. Ρ. 126: 
απᾶ «οπιρατο πίτα νν. 177. 996. 

49. ἄλλαι θ’, αἳ κατὰ κ.τ.λ. Τ]μο Χε- 
γεῖάς ννεγο ἵπ παπηρες ΒΕίγ : ἴποβδο ννἨοπα 
Ἠοπιες Ἠα5 παπιεά Ῥεῖηπς, ῬετῃαΡβς, {πο 
πιοδί οπ]ϊπεπί ου Ῥεαι{α]. Ἠεεῖοά ας 
βῖνεπ α οοπιρ]είε επιππεγαίίοη οἱ έχει ἴπ 
ΤΈπεορ. 242. Θεε αἶσο Ναία]. Οοπι. ΤΤΤΙ. 
6. Ὑαἰεκποατ οἩ ΑΠΙΠΙΟΠ, ο. 9. Ρ. 161. 
γρ Ία5δ α οαία]οσαο οἳ Ἀγπιρῃς, εν]- 
ἀεπίγ Ῥοττοννεᾶ ἔτοπι {ἐΠῖς οἳ Ἠοππεσ, ἵπ 
6εους. ΤΥ. 909. Ἐ]δεν]οεγε, οινεΥογ, Ηο- 
ΤΊΕΣ 8Ρ6α]:5 οΠ]Υ σεπετα]]γ ο{ βαοἩ ἸηΤετίου 
ἀεϊᾶες, α5 {λε ἈΊαςος, Τβοθδ, απἆ {μα 
Ἠ]κα; απᾶ αοσοτάῖησ]γ Ζεποᾶσέις γε]εοί5 
Ες Ῥαββηρο (νυν. 99-49), ὡς Ἡσιόδειον 
ἔχοντας χαρακτῆρα. 

50. ἀργύφεον. Ίπαπεραγεπἰ. Όοπιρατε 

Ἠεειοά. Τηεορ. 674. Επδίαίη, ὡσανεὶ φωσ- 
φόρον, καὶ ἀργὸν, ὅ ἐστι λευκὸν φαινόµε- 
νον. ΟΕ ιο 8απῃο Ἱπροτί 15 {πο ερί]αί 
{επίες, αρρ]εὰ {ο {πε Ογε]αάες ἵπ Ἠον. 
Οασπι. 1. 14. 19. Αποίπες Τοστι οἱ ἴἶιο 
αἀ]εσᾶνοα, ἄργυφος, οεσατς ἵη Ἡ. Ω. 6]. 

ᾱ. Κ. ὃδ. 
64. δυσαριστοτόκεια. Ἐπδίαίμ. ἐπὶ κακῷ 

τετοκυῖα τὸν ἄριστον. 
66. Ὁ δ) ἀνεδραμεν ἔρνεϊ ἶσος. ἘῬτα]πι 

οχχν. 9. ΤΙΧΧ. οἳ υἱοί σου ὡς νεόφυτα 
ἐλαιῶν. Όοπιρατο Τ5αἱα]ι 11. 9. 

57. θρέψασα. Ἅϊποε Ἑ]μωηῖςκ σας 6π- 
{παδίεά νθι ιο εἀποαίίοπ οἱ ΑαἩΙΙ65, εἶιο 
πουσγήέυτο Ἠεχα 5ΡΟΚεΠ οἱ ἵνας5 βἰππρ]γ έλα 
οἱ {πο πιαίετπα] Ῥτεαςδί, «οπιρατε Τ]. Χ. 88; 
απά 5εο οἨ . 1. 482. Τί 5εεπῃς, {Ἰπεγείογα, 
{λα πο {αβ]ο τεβρεοβης {πε ΤΊΕΑΠΘ ὮΥ 
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’ ” 
Νηυσὶν ἐπιπροέηκα κορωνίσιν Ἴλιον εἴσω, 

ς , Ξ 9 ο 4 ε δέ π 
Τρωσὶ μαχησόμενον’ τὸν ὃ οὐχ ὑποδέξομαι αὖτις 
Οἴκαδε νοστήσαντα, δόµον Πηλήϊον εἴσω. 6ο 

- 2 ὌὌφρα δέ µοι ζώει καὶ ὁρᾷ φάος ᾿ΗἨελίοιο, 
. δικα δε τε -- ».- Άγχνυται, οὐδέ τί οἱ δύναµαι χραισμῆσαι ἰοῦσα. 
᾽Αλλ) εἶμ᾽, ὄφρα ἴδωμι φίλον τέκος, ἠδ ἐπακούσω, 
Ὅ ττι µιν ἵκετο πένθος ἀπὸ πτολέµοιο µένοντα. 

ὋὪς ἄρα φωνήσασα λίπε σπέος' αἳ δὲ σὺν αὐτῇ 

Δακρυόεσσαι ἴσαν, περὶ δέ σφισι κῦμα θαλάσσης 2 : 
« - . Ὁ ο ν ’ »/ ο 
Ρηγνυτο' ταὶ ὃ’, ὅτε δὴ Τροίην ἐρίβωλον ἵκοντο, 

.) ψ 

Ακτὴν εἰσανέβαινον ἐπισχερὼ, ἔνθα θαμειαὶ ο. ὁ 2η) - 

Μυρμιδόνων εἴρυντο νέες ταχὺν ἀμφ᾽ ᾿᾽Αχιλῆα. 

Έῳ δὲ [αρὺ στενάχοντι παρίστατο πότνια µήτηρ, 70 

᾿Οξὺ δὲ κωκύσασα κάρη λάβε παιδὸς ἑοῖο" 
Εν / ” , , Καΐ ῥ) ὀλοφυρομένη ἔπεα πτερόεντα προσηύδα" 

Τέκνον, τί κλαίεις; τί δέ σε φρένας ἵκετο πένθος; 

Ἐξαίδα, μὴ κεῦθε' τὰ μὲν δή τοι τετέλεσται 
” ο ες / 9 ” .] ”/ - ε) 9 

Ἐκ Διὸς, ὡς ἄρα δὴ πρίν γ εὐχεο, χεῖρας ἀνασχὼν, 75 

Πάντας ἐπὶ πρύμνῃσιν ἀλήμεναι υἷας ᾿Αχαιῶν, 
Σεῦ ἐπιδευομένους, παθέειν τ’ ἀεκήλια ἔργα. 

Τὴν δὲ [Λαρὺ στενάχων προσέφη πόδας ὠκὺς ᾿Αχιλλεύς' 

Μητερ ἐμὴ, τὰ μὲν ἄρ µοι Ολύμπιος ἐξετέλεσσεν' 
᾽Αλλὰ τί µοι τῶν ἦδος, ἐπεὶ φίλος ὤλεθ) ἑταῖρος, 80 
πΠ / χ. Ν .] Ν / - ς ΄ 

ατροκΛλος» τον εγω περι παντων τιον ἕταιοὀν» 

Ἴσον ἐμῇ κεφαλῇ ; τὸν ἀπώλεσα, τεύχεα ὃ "Έκτωρ 
Δῄωσας ἀπέδυσε πελώρια, θαῦμα ἰδέσθαι, 

Καλά" τὰ μὲν Πηλῆϊ θεοὶ δόσαν, ἀγλαὰ δῶρα, 

"ματι τῷ, ὅτε σε βροτοῦ ἀνέρος ἔμβαλον εὐνῃ. 85 

Αἴθ᾽ ὄφελες σὺ μὲν αὖθι μετ ἀθανάτῃς ἁλίῃσι 

Ναίειν, Πηλεὺς δὲ θνητὴν ἀγαγέσθαι ἄκοιτιν. 
τ 5 6ϱ 

Νῦν ὃ, ἵνα καὶ σοὶ πένθος ἐνὶ φρεσὶ μυρίον εἴη 

ν/πῖο] Τηεβῖς τοπἀάεγοά Ἡεν οἨῖ]ά Ιπνα]πο- 
ταβ]ς, ννα5 α Ποίῖοη οἱ {πε παγίῃο]οσῖδί5 θμ0- 
5εαπεπέ {ο Ἠοπποτ, Όεε Αγοὶ]. ΒΙΡΙ. ΤΤΙ. 
19. 6: Ἀπᾶ αἱξο οηπ Ἡ. Φ. δ68.--γουνῷ 
ἁλωῆς. Ῥεε ο ΠΠ. 1. 680. 

59. ὑποδέξομαι. ἜΤΠΙβ νετ, απά {ια 
ποιη ὑποδοχὴ, ατε οοηςίαπ!]γ επιρ]ογεᾶ {ο 
ἀεποίε α Ἰοεραῦῖε τεεερίοηῃ. ο αβαΙΠ 
Ἰηΐτα ν. 89. 04. Π. 70. ΟΌοπιρατε 4ἶδο Ἠο- 
το. 1. 44. Ατὶςί, Ῥαο, 590. Αοπατη. 888. 
εί ραββῖπη, 

68. ἐπισχερώ. Ῥεμο]. ἐφεξῆς. 
1. Λ. 607. 

ΤΙ. κάρη λάβε. Ἰγασ]ο σεγτίσεπι απι- 
Ρίετα. ἨξΥνε,-- παιδὸς ἑοῖο. Ῥοπις ϱοοᾶ 

. 

ὦ6θ ΟΠ 

ΜΒΕ. τομᾶ ἐπος, Ῥοί]ὰ Ἠογο απἆ Ίῃ ν, 38. 
ΤΠε τεαάϊπσ β]ές ννε]] νι έλα οοπίοχέ, 
Ψέλοιέξ 8ο ρτοαί πνεῖρηέ οἳ απέ]ονίίγ 
αραϊηςί Ἱε 5 ἵπ Τ. 5. 9. Αί {θ βαπιθ 
Ώπῃα, {πογθ 5 πο ροβῖῖνο 18ΆΡΟΠ {ου ἆῑς- 
ἑαχρίης {λε τεσεῖνεά {εχέ, 

75. τί δὲ σε φρένας ἵκετο πένθος; 366 
οὗ 1]. Δ. 219. 

76. ἀλήμεναι. (Ὀπφγεφαγ. 8εο οἩ Ἱῃ. 
Β. 825. 

88. νῦν δ᾽, ἵνα κ.τ.λ. ΊΤ]Ἠθ 5θΠ5ο ΤΙΔΥ 
Ῥο ἔμαδ οοπιρ]είεᾶ, αἴίον Ἐαδίαλίας :-- 
νῦν δὲ εἰς γάµον ἦλθες θνητοῦ, ἵνα πέν- 
θος μυρίον ἔχῃς. Ῥεε οἩ ν. 10].---πένθος 
παιδὸς ἀποφθ. ΊΤηαί 15, γίε Τον τις ἴοθε 

μμ). 
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Παιδὸς ἀποφθιμένοιο τὸν οὐχ ὑποδέξεαι αὖτις 
Μπ Ν) Ν ε) ν 

Οἴκαδε νοστήσαντ᾽ ἐπεί οὐὸ ἐμὲ θυμὸς ἀνώγει 90 
| ο. 

Ζώειν, οὐδ ἄνδρεσσι µετέμμεναι, αἲ κε μὴ Έκτωρ 
- - ῴ να Ν 2 / 

Πρῶτος ἐμῷ ὑπὸ δουρὶ τυπεὶς ἀπὸ θυμὸν ὀλέσσῃ, 
] 

Πατρόκλοιο ὃ ἔλωρα Μενοιτιάδεω ἀποτίσῃ. 
ΔΝ [ή / ω 

Τὸν ὃ αὖτε προσέειπε Θέτις, κατὰ δάκρυ χέουσα 
. / δή ’ ”! αλ 2 / - 

Ὠκύμορος ὁῆ µοι, τέκος, εσσεαι, οἱ αγορεύεις 

Αὐτίκα γάρ τοι ἔπειτα μεθ) Ἕκτορα πότµος ἑτοῖμος. 
Τὴν δὲ µέγ ὀχθήσας προσέφη πόδας ὠκὺς ᾽Αχιλλεύς' 

ο Αὐτίκα τεθναίην., ἐπεὶ οὐκ ἄρ᾽ ἔμελλον ἑταίρῳ 
Κτεινομένῳ ἐπαμῦναι' ὃ μὲν µάλα τηλόθι πάτρης 

"Εφθιτ, ἐμεῖο δὲ δῆσεν ἀρῆς ἀλκτῆρα γενέσθαι. 100 

Κῦν ὃ’, ἐπεὶ οὐ νέοµαί γε φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν, 
Οὐδέ τι Πατρόκλῳ γενόµην φάος, οὐδ ἑτάροισι 
Τοῖς ἄλλοις, οἳ Σὴ πολέες δάµεν Ἐκτορι δίῳ' 
3 » ”- Δ 5 ε) ’ ./ ’ Αλλ᾽ ἦμαι παρὰ νηυσὶν ἐτώσιον ἄχθος ἀρούρης, 

- π 4 - ’ 

Τοῖος ἑὼν, οἷος οὔτις ᾿Αχαιῶν χαλκοχιτώνων 105 

Ἐν πολέμω' ἀγορῇ δέ τ᾿ ἀμείνονές εἰσι καὶ ἄλλοι. 
Ὡς ἔρις ἔκ τε θεῶν, ἔκ τ᾿ ἀνθρώπων ἀπόλοιτο, 

Καὶ χόλος, ὅς τ᾽ ἐφέηκε πολύφρονά περ χαλεπῇναι, 
Ὅς τε, πολὺ γλυκίων μέλιτος καταλει[βοµένοιο, 

υ] ] .. ών 

᾽Ανδρῶν ἐν στήθεσσιν ἀέξεται, ἠύτε καπνός" 110 

Ὡς ἐμὲ νῦν ἐχόλωσεν ἄναξ ἀνδρῶν ᾿Αγαμέμνων. 
.) ΔΝ ΔΝ Ν / 3 » / ’ 

Αλλὰ τὰ μὲν προτετύχθαι ἐάσομεν, αγχνύυμενοί περ, 

Θυμὸν ἐνὶ στήθεσσι φίλον δαµάσαντες ἀνάγκῃ. 

Νῦν ὃ᾽ εἶμ᾽, ὄφρα φίλης κεφαλῆς ὀλετῆρα κιχείω 

"Έκτορα" κῆρα ὃ ἐγὼ τότε δέξοµαι, ὁππότε κεν δὴ 

1 Φοιγ8οπ. Ὀ6ε Μαϊ. ατ. απ. 5 919. Τιο- 
Ροε]ς οη ΒορΗ. Α]. 221. 

96. οἵ ἀγορεύεις. Ἐοτ ὅτι τοιαῦτα ἆγο- 
ρεύεις, Ώγο 15 φι ἀἰπίδί. Όεε οπ Π. Θ. 
450. 

100. ἐμεῖο δὲ δῆσεν. Ἐον ἐδέησεν, πιό 
ὑπαίϊσι. θε 45ο οἩ Ἠ. 5. 485. 

101. νῦν ὃ', ἐπεὶ οὐ κ.τ.λ. Ααλί]]ες 
Ῥτεα]«5 οϐ αἲ ν. 106, απά Ίθανες {ο β8απ- 
ἴεηπσε (ας 5α5ρεπάεᾶ, εἴίπεν Ῥεσπαςο ἵπ 
Ἠ]5 Ἠεαέ Ἱα Ἰαά {ογσοί π]αέ Ἡε Ἰνα5 5Ρεα]- 
Ἰησ οἳ, ος Ῥεσααδο Ίε ἀῑὰ ποί Κποι Ἠουν ἔο 
επά 16: Του Ἰθ 5ποπ]ά Ἠανε βαῖά, Αίποε Ι 
Ίανο ἄοπο αἰ ἐς, Ι ποῖ ρεγὶε] ο γΕΌεπΠΕ 
πι. ἸΝομῖης απ Ῥο ΒπΠεσ ἴἶαπ ἐπῖ5 επά- 
4επ οχεογα{ῖοῃ ασαἴηςί ἀῑςοογᾶ απάἀ τενεησε, 
νο] Ὀγεα]κς ἔτοπα {λε Ἠετο ἵπ {ο ἆθερ 
56η56 ΟΙ ἴπο πηϊθεσίε5 {ἐοςο Ρραδείοηπς Ἠνά 
οσσαβῖοπθεᾶ. ῬοΡρΕ. Ἐτπεδή απάεγβίαπά5 
Ώπο αροἀοβῖς {ο Ῥ6 οοπίαϊπεά ἵπ ν. 107. 
απο φιοπίαπι, ὅ-ο. ορίεπι ά. ΤΠ, Ἠουν- 
ενοτ, θα αεἰπον]εάσεβ {ο Ῥο εχίτεπε]γ 

115 

Ῥαγδῇ!; απᾶ αΡοβιοΡρεςες οἳ α παίιτο αἴπι]]ατ 
1ο {Πε Ῥγεβεπί απο ποῦ αη/γεαπεπί; 85, {ου 
Ἰηδίαπσε, ΙππππεάΙα{ε]γ αΡογε, ἵπ ν. 88. Ῥεε 
οἩ ΠΠ. Α. 196. 941. απᾶ εἰδενπετα. 

104. ἄχθος ἀρούρης. Ο. Υ. 979. αὕ- 
τως ἄχθος ἀρούρης. 

107. ὡς ἀπόλοιτο. {Γέΐπαπι ρεγεαί : ννΏ]ο]ι 
18 πο αδια] αἰσπιβοαίοι οἳ ὡς, εἴθε, ἅο. 
πνίἩ {με ορία να. Όεε υπ ἩΠ. Α. 415. Τπας 
ΒΟΡΗ. Ἐ]εοῖ. 126. ὡς ὁ τάδε πορὼν "Ολοιτ’. 

109. ὅς τε, πολὺ γλ. κ.τ.λ. Απὶςίοῦ. 
Ἐλοί. 1. 1]. τὸ ὀργίζεσθαι ἡδὺ, ὥσπερ 
καὶ Ὅμηρος ἐποίησε περὶ τοῦ θυμοῦ. Ὅστε 
πολὺ κ.τ.λ. θθ 8ἶ5δο Ῥ]αΐ0. ΡΗΙΙεΡ. Ρ. 47. 
6αἱεηπ. ἆε Ἡϊρροςτ. εἰ Ρ]αΐ. Ῥ]αο. ΤΙΙ. 3. 
Τν. 1. 

110. ἠὔτεκαπνός. Τ]ε απσετ οἱ «1εμο- 
να ἵ5 βἰσπϊπεά ὮΥ απιορο Ἰπ Ῥδα]πι χνΠ]. 
δ. Οοπιραχθ 45ο Ώειί. χχὶκ. 20. Ἑβα]πι 
Ιχχὶν. ]. 

114. κεφαλῆς. Ῥεε οπ ΤΙ. Θ. 281. 
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|. Ζεὺς ἐθέλῃ τελέσαι, ἠδ ἀθάνατοι θεοὶ ἄλλοι. 
| Οὐδὲ γὰρ οὐδὲ [2ίη Ἡρακλῆος φύγε κῆρα, 
Ὅσπερ φίλτατος ἔσκε Δι Κρονίωνι ἄνακτυ 

᾽Αλλά ἑ Μοῖρα δάµασσε καὶ ἀργαλέος χόλος Μρης. 
Φ ο.) Ν ε) / ς ’ - / :. Ὡς καὶ ἐγὼν, εἰ δή µοι ὁμοίη μοῖρα τέτυκται, 

| Κείσομ’, ἐπεί κε θάνω" νῦν δὲ κλέος ἐσθλὸν ἀροίμην, 
Καΐ τινα Τρωϊάδων καὶ Δαρδανίδων βαθυκόλπων, 
" -ᾱ-. ν / ς δό οποια 

μφοτέρῃσιν χερσὶ παρειάων ἁπαλάων 
Δάκρυ᾽ ὀμορξαμένην, ἀδινὸν στοναχῆσαι ἐφείην' 

Γνουῖεν ὃ., ὡς δὴ δηρὸν ἐγὼ πολέµοιο πέπαυμµαι. 2 να µ µ 
Ιλ. . ΄ 

Μηδέ μ’ ἔρυκε µάχης, φιλέουσά περ οὐδέ µε πείσεις. 

Τὸν ὃ ἡμεί[θετ᾽ ἔπειτα θεὰ Ὀέτις ἀργυρόπεζα" 
. - 

Ναὶ δὴ ταῦτά γε, τέκνον, ἐτήτυμον' οὐ κακόν ἐστι 

Τειρομένοις ἑτάροισιν ἀμυνέμεν αἰπὺν ὄλεθρον" 
2 / ”’ Ν Δ ’ ” Αλλά τοι ἔντεα καλὰ μετὰ Τρώεσσιν ἔχονται, 
Χάλκεα, µαρμαίροντα, τὰ μὲν κορυθαίολος “Έκτωρ 

Αὐτὸς ἔχων ὤμοισιν ἀγάλλεται' οὐδέ ἑ φημὶ 
Δηρὸν ἐπαγλαϊεῖσθαι, ἐπεὶ φόνος ἐγγύθεν αὐτῷ. 

᾽Αλλὰ σὺ μὲν µήπω καταδύσεο μῶλον ᾿Αρηος, 
Πρίν Υ᾿ ἐμὲ δεῦρ᾽ ἐλθοῦσαν ἐν ὀφθαλμοῖσιν ἴδηαι. 
. -- ΔΝ - ο ο} ἃ ’ . ΄ ἨΗῶθεν γὰρ νεῦμαι ἅμ ἠελίῳ ἀνιόντι, 
Τεύχεα καλὰ φέρουσα παρ᾽ Ἡφαίστοιο ἄνακτος. 
ὋὪς ἄρα φωνήσασα πάλιν τράπεθ᾽ υἷος ἑοῖο" 

Καὶ στρεφθεισ᾽ ἀλίῃσι κασιγνήτῃσι μετηύδα' 
Ὑμεῖς μὲν νῦν δῦτε θαλάσσης εὐρέα κόλπον, 

᾿Ὀψόμεναί τε γέρονθ᾽ ἅλιον καὶ δώματα πατρὸς, 
ο ο , ο τοι μι πο ας ᾱᾷ 

Καί οἱ πάντ᾽ ἀγορεύσατ” ἐγὼ ὃ ἐς μακρὸν Ὄλυμπον 

Εἶμι παρ Ηφαιστον κλυτοτέχνην, αἲ κ᾿ ἐθέλῃσιν 
Υἱεῖ ἐμῷ δόµεναι κλυτὰ τεύχεα παμφανόωντα. 
ὋὪς ἔφαθ” αἳ ὃ) ὑπὸ κῦμα θαλάσσης αὐτίκ' ἔδυσαν. 

Ἡ ὃ) αὗτ᾽ Οὕὔλυμπόνδε θεὰ Θέτις ἀργυρόπεξα 
"Ἠϊεν, ὄφρα φίλῳ παιδὶ κλυτὰ τεύχε ἐνείκοι. 

ι η) 
Τὴν μὲν ἄρ) Οὔλυμπόνδε πόδες φέρον’ αὐτὰρ ᾿Αχαιοὶ 

Θεσπεσίῳ ἀλαλητῳ ὑφ᾽ Ἕκτορος ἀνδροφόνοιο 
Φεύγοντες νΏάς τε καὶ Ἑλλήσποντον ἵκοντο. 

0 - 

120 

150 

196 

140 

145 

150 

117. οὐδὲ βίη Ἡ. κ.τ.λ. Ξο Ἠου, ΟΑΥΠΠ. µως, 5οῖ]. εἶπεο. (οπιρατο Ἰῃ. Α. 658. Ν. 
1.98.7. Οσοἰᾶέ εἰ Ῥεϊορὶε φεπίίον, οοπτίνα 111. 04. Α. 174. 7. 46. απᾶ εἴβεινῃ ΕΤ6Θ. 
Ῥεοτωπι, δίο. ΟΟΠΙΡΑΤΘ 4ἱδο Όλσπῃ, ΤΥ. 7. 195. ἐν ὀφθαλμοῖσιν ἴδηαι. Ῥεε οἩ ΤΙ. 
14. Ἐρῖςι, 1. 6. 27: απᾶ 5ε06 Ἰμποίρη, ΡΗΙ- Α. 687. 
Ἱορ. 14. 196. νεῦμαι. Ἐον νέοµαι, ἵη ἃ 

119. ἀργαλέοςρ. Άοη σοπιρεεοεπᾶιμ8. 30 8ΒΕΠΒΘ2 88 εἶμι ἵπ ν. 145. Ῥιϊάας : 
Ἠοταί. 04. 1. 19. 4. Έεοέιε ἀλβοιΙ ὑῖς ἀντὶ τοῦ ἐλεύσομαι, πορεύσομαι. 
{πιεί ]εοιμ. 1. Α. 29, 

128. ἐτήτυμον. Αάγετοία]]γ [ου ἐτητύ- 13 
1, 

{αἴιχθ 
νεῦμαι' 
Θεε οἩἳ 
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Οὐδέ κε Πάτροκλόν περ ἐὐκνήμιδες ᾽Αχαιοὶ 
ἛἜκ [βελέων ἐρύσαντο νέκυν, θεράποντ᾽ ᾽Αχιλῆος' 
Αὖτις γὰρ δὴ τόν γε κίχον λαός τε καὶ ἵπποι, 
Ἔκτωρ τε, Πριάμοιο πάϊς, φλογὶ εἴκελος ἀλκήν. 
Τρὶς μέν µιν µετόπισθε ποδῶν λάβε φαίδιµος “Έκτωρ, 1565 

Ἑλκέμεναι μεμαὼς, µέγα δὲ Τρώεσσιν ὁμόκλα" 

Τρὶς δὲ δύ᾽ Αἴαντες, θοῦριν ἐπιειμένοι ἀλκὴν, 
Νεκροῦ ἀπεστυφέλιξαν' ὃ ὃ ἔμπεδον, ἀλκὶ πεποιθὼς, 

”Αλλοτ᾽ ἐπαϊΐξασκε κατὰ µόθον, ἄλλοτε ὃ αὖτε : 
Στάσκε μέγα ἰάχων' ὀπίσω ὃ) οὐ χάζετο πάµπαν. 160 

Ὡς ὃ ἀπὸ σώματος οὔ τι λέοντ᾽ αἴθωνα δύνανται 
/ 1 / / / 9 

Ποιμένες ἄγραυλοι μέγα πεινάοντα δίεσθαι 
[ ε 9 1 σορ , ”/ ν . 
Ὡς ρα τὸν ουκ ἐδύναντο δύω Αἴαντε κορυστα 

Ἔκτορα Πριαμίδην ἀπὸ νεκροῦ δειδίξασθαι. 
Εά εν - 

Καΐ νύ κεν εἴρυσσέ τε, καὶ ἄσπετον ἤρατο κῦδος, 105 

Εἰ μὴ Πηλείωνι ποδήνεµος ὠκέα Ἶρις 

Αγγελος ἦλθε θέουσ᾽ ἀπ᾿ Ολύμπου θωρήσσεσθαι, 

Κούβδα Διὸς ἄλλων τε θεῶν' πρὸ γὰρ ἧκέ µιν Ἡρη. - 
᾽Αγχοῦ ὃ᾽ ἱσταμένη ἔπεα πτερόεντα προσηύδα’ ' 

ἜὌρσεο. Πηλείδη, πάντων ἐκπαγλότατ᾽ ἀνδρῶν' | 170 
΄ λ .) / στ 5 ύλ ή 

Πατρόκλῳ ἐπάμυνον, οὗ εἵνεκα φύλοπις αἰνὴ 
- ν . 

ἝἜστηκε πρὸ νεῶν' οἳ ὃ) ἀλλήλους ὀλέκουσιν, 

Οἳ μὲν ἀμυνόμενοι νέκυος περὶ τεθνηῶτος, 
ο δὲ . 3 ϐ Ν / ὰ . ΄ 

Οἳ δὲ ἐρύσσασθαι προτὶ "Ίλιον ἠνεμόεσσαν 

Τρῶες ἐπιθύουσι μάλιστα δὲ φαίδιµος Ἕκτωρ 
ε / / ν ες ν 2 ’ Ελκέμεναι μέμονεν’ κεφαλὴν δέ ἑ θυμὸς ἀνώγει 

Πῆξαι ἀνὰ σκολόπεσσι, ταμόνθ’ ἁπαλῆς ἀπὸ δειρῆς. ή” 
157. θοῦριν ἐπιειμένοι ἀλκήν. 

ΤΙ. Α. 149. Ε. 90. 
161. ἀπὸ σώματος. «4 εαζατετε, απῖ σ0Υ- 

Φούε οὔδο. ἘΒΝΕΡΤΙ. 90 Ηεβῖοά. δεαΐ. Η. 
496. δεινὸν ὁρῶν ὕσσοισι, λέων ὡς σώματι 
κύρσας. ΠΠ {πο βἰπαῖ]ο οοπιρατε αἱ5ο ΠΠ. 
Λ. 647. 5844. Μ. 298. Ύ. 164. ΟΕ νε ερί- 
{πεί αἴθων, 5εε ο ΠΠ. Ο. 690. 

ὦ6ο ΟΠ 

167. ἄγγελος ἦλθε θωρήσσεσθαι. Τ]αί 
15, ἤγγελλε θωρήσσεσθαι. 

168. κρύβδα. Εγϊταίεη. ἨΤΠο Ῥτορετ 
{ουπα 15 κρύβδην. Ειδίαίμ. ὕρα καὶ τὰ 
συχνὰ ποιητικὰ πάρισα, καὶ τὸ µίγδα ἐκ 
τοῦ µίγδην μεταπλασθὲν ὁμοίως τῷ κρύβ- 
ὃην κρύβδα. θεα οἩ ΤΙ. Α. 992. 

170. πάντων ἐκπαγλότατ' ἀνδρῶν. Όεε 
οἩ Π. Α. 146. 

179. ἕστηκε. Ἐον ἔστι. Τη 5 5εηπ5θ 
λα νετ 15 ποί απ{γεααεπί{]ν αδεά, ΙΠπο]ιά- 
Ίησ αἲ {1ο 6απΏ]ο πιο {με ἴάεα οἳ Ρτο]οπσεά 
ἀπγαίοη. ΒορἩ. Α]. 200. ἐμοὶ δ ἄχος ἔσ- 
τακεν. Όοπιρατε (4. Ο. 999. ἘΈ]μεει. 50. 
Τπας ἵπ Παπ, τς. Απ. 1. 646. Οπυπῖς 

175 

ἵπ 4ποαπίο οαγὶ δίαῦ οπγα Ῥατεπίϊ. 9ε8 
3ἶ5ο Ἠοτ. Οατπι. 1. 16. 19. Τα]. ΕΙ. 1. 7. 
86: απἆ Τπίετρρ. αἆ Ἡ. σο. 

176. ἐπιθύουσι. Ῥε]ο]. ἐπ᾽ εὐθείας ὁρ- 
μῶσι. Όοπιρατο Ἡ. Ῥ. 661. Ἔϊε «παπσο 
1η {μα οοπβίγποΒῖοπ, πνηΙε] τοφπῖτθος ἐπιθύ- 
οντες, 15 Βἰπϊ]αν {ο πΙΔΠΥ οἴμετθ α]τεαᾶγ 
ποβῖσεᾶ. 

177. ἀνὰ σκολόπεσσιν. ΌΟπ {με «ρί]ας, 
ὮΥ πνμΙοἩ ἐπε ν/α]]5 ννετε βαγπιουπί{εά. Οὰ. 
Η. 44. τείχεα μακρὰ, Ὑψηλὰ, σκολόπεσσιν 
ἀρηρότα. 1 ναβδ, Ἡούγενεσ, απ΄ εκ] 
Ῥτενα]επό οπδίοπι {ο κ ἴε Ἠεαά οἱ α΄ 
εΙαπσ]ίετεᾶ ΕεΠεΠΙΥ οἨ α δίακο, οπ]]εά αἶδο 
σκόλοψ, ΟΥ {ο ἀτῖνε α 5ίακε {μτοισ] {πε 
Ῥοάγ, απᾶ ἴἨπ5δ εχροςε 16 {ο Ῥορα]ασ 1ης] έ, 
Ἐπτίρ. ΤΡΗ. Ἐ. 1996. Λαβόντες αὐτοὺς, ἢ 
κατὰ στυφλοῦ πέτρας ᾿Ῥίψωμεν, ἢ σκόλοψε 
πήξωµεν δέµας. Ἐλεοί. 9095. 'ὪἩ σκύλον 
οἰωνοῖσιν, αἰθέρος τέκνοις, Πήξασ᾽ ἔρεισον 
σκόλοπι. 3ε86 35ο «Ἠ5οῃ. Ἐππη. 177. 5αᾳ. 
γε]. Ῥαΐενς, ΤΙ. 27. 
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᾽Αλλ) ἄνα, µηκέτι κεῖσο᾽ σέ[ας δέ σε θυμὸν ἱκέσθω 

Πάτροκλον Τρωῇσι κυσὶ µέλπηθρα γενέσθαι. 

Σοὶ λώβη, αἴ κεν τι νέκυς ἠσχυμένος ἔλθῃ. 180 

Τὴν ὃ ἡμείβετ᾽ ἔπειτα ποδάρκης δῖος Αχιλλεύς" 
Ἶρι θεὰ, τίς γάρ σε θεῶν ἐμοὶ ἄγγελον ἦκε; 

Τὸν ὃ αὖτε προσέειπε ποδήνεµος ὠκέα Ἶρις" ε 

ρη µε προέηκε, Διὸς κυδρὴ παράκοιτις' -.. {κρ.-- 

0ὐδ' οἶδε Κρονίδης ὑψίζυγος, οὐδέ τις ἄλλος 1856 

᾿Αθανάτων, οἳ Ὄλυμπον ἀγάννιφον ἀμφινέμονται. 

Τὴν δ) ἀπαμειβόμενος προσέφη πόδας ὠκὺς ᾽Αχιλλεύς" 

Πῶς τ᾽ ἄρ᾽ Ἰω μετὰ μῶλον; ἔχουσι δὲ τεύχε᾽ ἐκεῖνοι. 
Μήτηρ ὃ οὔ µε φίλη πρίν Υ’ εἴα θωρήσσεσθαι, 
Πρίν Υ αὐτὴν ἐλθοῦσαν ἐν ὀφθαλμοῖσιν ἴδωμαυν 190 

Στεῦτο γὰρ Ἡφαίστοιο πάρ᾽ οἰσέμεν ἔντεα καλά. 

"Αλλου ὃ οὔ τευ οἶδα, τεῦ ἂν κλυτὰ τεύχεα δύω, 

Εἰ μὴ Αἴαντός γε σάκος Τελαμωνιάδαο. 
3 - Αλλὰ καὶ αὐτὸς ὅγ᾽, ἔλπομ’, ἐνὶ πρώτοισιν ὁμιλεῖ, 
"᾿Εγχεϊ δηϊόων περὶ Πατρόκλοιο θανόντος. 195 

Τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπε ποδήνεµος ὠκέα Ἶρις 
Εὖ νυ καὶ ἡμεῖς ἵδμεν, ὅ τοι κλυτὰ τεύχε᾽ ἔχονται. 
᾽Αλλ” αὕτως ἐπὶ τάφρον ἰὼν Τρώεσσι φάνηθι, 

Αἴ κε σ᾿ ὑποδδείσαντες ἀπόσχωνται πολέμοιο 
- .. ᾧ - 

Τρῶες, ἀναπνεύσωσι ὃ ἀρῄῆῖοι υἷες ᾿Αχαιῶν 200 

Τειρόμενοι ὀλίγη δέ τ᾽ ἀνάπνευσις πολέµοιο. 
9 ν ” }ὃὰ ε) . ὃ 3 ῃ / Φε μα Η μὲν ἄρ᾽ ὣς εἰποῦσ) ἀπέβη πόδας ὠκέα Ἶρις. 

Αὐτὰρ ᾽Αχιλλεὺς ὥρτο Δὰ φίλος ἀμφὶ ὃ ᾿Αθήνη 

"Ωμοις ἰφθίμοισι β)άλ᾽ αἰγίδα θυσσανόεσσαν' 
᾽Αμϕὶ δέ οἱ κεφαλῇ νέφος ἔστεφε δῖα θεάων 2056 

Χρύσεον, ἐκ ὃ αὐτοῦ δαῖε φλόγα παμφανόωσαν. 
ς δ᾽ ια] Ν "5 3 ” 1θέ Σο 

Ὡς ὃ) ὅτε καπνὸς ἰὼν ἐξ ἄστεος αἰθέρ) ἵκηται 

178. µηκέτι κεῖσο. 5ο Ῥοΐ]μαε απἆ βρΙ{π- 
ΏΘΥ: απά ἴἶπο επιεπάα{ῖοη 15 οοπΗχπιεᾶ ποῦ 
οπΙγ ὮΥ ο π5ε οἱ ἐπῖς αἀάνετρ ἵπ οἰπῖ]αν 
οχΠοχί{ΙΟΠ5, Ῥαΐ ὮΥ πε {αοῦ {Παί α[νον {ο 
{οτπιπ]α, ἀλλ” ἀνὰ, ἴπο οοηδίγαοίῖοη 15 6οπ]- 
ΙΠΟΠΙΥ ὮΥ απ αξγπάείοη. Όοπιρατε Π. Β. 
405. 37. 99]. Ι. 247. Σ. 2056. 04. Ὁ. 240. 
δ. 19. ΒΡορῃ. Α]. 194. Ἐπν. Α]ο. 287. 
Ὑπ]σο, μηδ’ ἔτι.---σέβας. Ἠπδίαίῃ. ἤγουν 
αἰδὼς ἢ νέµεσις. 

180. φσχυμένος ἔλθφ. Τπαί ἵ6 βἴπιρίΥ, 
ἠσχυμένος ῇ. ἜἼπε νειρ5 ἔρχομαι, εἶμι, 
απᾶά χε κε, αγο {γεφπεη/]γ ]οϊπεά ν(Ἡ α 
ρατοῖρ]ε, ἵπ νε] ο3δο {Πεγ απο αδεά 
ΠΊΕΣΕΙΥ 886 α Ῥεχ]ρ]ηταςῖς. Ἠετοά. 1. 122. 
ἠϊτε ταύτην αἰνέων. Ῥεο Μαϊ. αν. αν. 
δ 6690. ο. ἩἨοορβενοεπ οἳ Ὑρεν, Ρ. 203. 
ΛΊβο οἩ Ἡ. Α. 940. Τηπ ιο Ῥγεδεηί π- 

Βίποθ, ΊοΊ6ΥΟΥ, ἔλθῃ πηὶσΠί οοτίαΙπΙγ Ῥο 
{γαπβ]αίεςὰ εἶ α[[εγαίι οαάανον. 

182. Ἶρι θεὰ, κ.τ.λ. Ὑἱπρ. Απ. ΙΧ. 
18. ΙΓγὶ, ἄεσιις οσρ[ὲ, φιῖς ία πλ Πιιίθμς ασ- 
ἴαπι Πείιὲέ ἵπ ίεγγας 2 

191. στεῦτο. Ῥεε οἩ ΤΙ]. Τ. 85. 
192. τεῦ ἂν κλυτὰ 1. ὃ. Ῥίποε Ῥαΐγοσ]ιβ 

Ἰαά νοςη (με απππουχ οὗ ΑσμΙ6Β, οοι]ά 
πού ΑεΠῖ]]εβ Ἠανε νγοτη {]λαῖ οἱ Ῥαΐτοσ]ις ἓ 
ΘαοἩ α οπεβίίοι Ἠ5 Ὄθεη αβκοά: ἶβ6 ἶ6 
ψ/οσί]ι απ αηβπετι ο- 

197. ἔχονται. οι. 1η Πεσίον. 
200. ἀναπνεύσωσι δὲ κ.τ.λ. Ἑερεαίεά 

Ίτοπι Ἡ, Λ. 799. ΤΠ. 49. απᾶ οἱβοιν]οτο. 
306. ἐκ δ αὐτοῦ. Βεῖ]. τοῦ νέφους. Οἱ 

{πε νετΏ δαίω, 8εο οἩ ΤΠ. Β. 4. 
207. ὡς ὃ’ ὅτε καπνὸς κ.τ.λ. ΕΙΠ6β ἵπ 

ἔιο ἆδγ αΡΡεαχ ποίΠῖης Ῥαέ βΠιο]κε, απά ἵπ 
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Τηλόθεν ἐκ νήσου, τὴν δήϊοι ἀμφιμάχονται, 

Οἵτε πανηµέριοι στυγερῳῷ κρίνωνται ἄρηϊ 
./ 
Άστεος ἐκ σφετέρου., ἅμα ὃ ἠελίῳ καταδύντι 210 

Πυρσοί τε φλεγέθουσιν ἐπήτριμοι, ὑψόσε ὃ᾽ αὐγὴ 
Γίγνεται ἀΐσσουσα, περικτιόνεσσιν ἰδέσθαι, 

Αἴ κέν πως σὺν νηυσὶν βρεως ἀλκτῆ ες ἴκωνται" 

ὋὪς ἀπ᾿ ᾽Αχιλλῆος κεφαλῆς σέλας αἰθέρ᾽ ἵκανε. 

Στῆ ὃ᾽ ἐπὶ τάφρον ἰὼν ἀπὸ τείχεος' οὐδ ἐς ᾿Αχαιοὺς 

Μίσγετο' μητρὸς γὰρ πυκινὴν ὠπίζετ) ἐφετμήν. 
Ἔνθα στὰς ἠῦσ'' ἁπάτερθε δὲ Παλλὰς ᾿Αθήνη 

Φθέγξατ᾽, ἀτὰρ Τρώεσσιν ἐν ἄσπετον ὦρσε κυδοιµόν. 
Ὡς ὃ) ὅτ' ἀριζήλη φωνὴ, ὅτε τ᾽ ἴαχε σάλπιγξ 
” / Ν ε 9 .. , . 

Άστυ περιπλοµένων δηῖων ὑπὸ θυμοραϊστέων 220 

ὋὪς τότ᾽ ἀριζήλη φωνὴ γένετ Αἰακίδαο. 

Οἳ ὃ) ὡς οὖν ἄϊον ὅπα χάλκεον Αἰακίδαο, 

Πασιν ὀρίνθη θυµός' ἀτὰρ καλλίτριχες ἵπποι 
Ἆ ”/ / 3/ Δ 1! - ΑΨ ὄχεα τρόπεον' ὄσσοντο γὰρ ἄλγεα θυµῳ. 
ς - 

Ηνίοχοι ὃ ἔκπληγεν, ἐπεὶ ἴδον ἀκάματον πῦρ 
Δεινὸν ὑπὲρ κεφαλῆς µεγαθύµου Πηλείωνος 
Δαιόμενον' τὸ δὲ δαῖε θεὰ γλαυκῶπις ᾿Αθήνη. 

Τρὶς μὲν ὑπὲρ τάφρου μεγάλ᾽ ἴαχε δῖος Αχιλλεύς" 
Τρὶς δὲ κυκήθησαν Τρῶες κλειτοί τ᾽ ἐπίκουροι. 

Ἔννθα δὲ καὶ τότ᾽ ὄλοντο δυώδεκα φῶτες ἄριστοι 

ἔπε π]σῃέ ΠαπιοΒ ατο νίςιρ]ε Ῥεσατιξο οἱ {πα 
ἀατκηεξδ, Απά ας 19 15 παῖά ἵπ Ἐχοά. 
ΧΙ]. 21, ἴαί ἄοά ]1εά Ἠῖ5 Ῥοορ]ε ἴπ ἴε ἆαγ 
νι α Ῥή]αν οἳ ϱπιοκε, απᾶά ἵπ {Πε πὶσηέ 
ψη(Ἡ α Ρί]]αχ οἳ Ἠτα. Ῥορε: {ποπ Ὠασῖετ ; 
νο οΏβεγγες αἶδο ἴμαί Ηοππετ πιαάε οποῖσε 
οἱ απ Ιβ]απά, εἶποε α {ον βἰιαίεά απροῃ α 
οοπΏπεπέ Ἠαά οίπεσ ΠἹεαΠ5, Ῥεδίάες εἴσηα]5 
ὮΥ τε, {ο ππαΚο Κπονη 15 ποσεςεῖθιες {ο 
πε πεϊσπΏουτῖπς εοππίαγ. Βίσπα] ἤτες ατε 
πεηί]οπθά 1π 45οΠ. Αραπι. ὃ.5αα. Τπτ- 
ογα. ΥΤΙ. 80. 

209. κρίνωνται ἄρηϊ. 3εε οἩ ΤΙ. Β. 9δδ. 
211. ἐπήτριμοι. Ῥε]ο]. ἐπάλληλοι,πυκ- 

νοί. Έτοπι ἤτριον, δίαΊΠΕΠ. 
9219. Ἄρεως ἀλκτῆρες. 

455. 
216. ὠπίζετο. Πεερεσίαῖ, οδεψεῖ. Α5 4ε- 

τῖνεὰ άτοπι ὄπις, ἴπε νετΏ Ῥτορετ]γ βἴσπιπες 
ο Ίεαγ ριπῖκ]ηπεπίέ, απᾶ ἴλεπος, {ο αοί το] 
φεφαγᾶ {ο Οοπδεῳµεποε. Ῥεε ον Ἡ. Π. 988. 
Ῥε]πο]. φροντίδα ἐποιεῖτο. 

219. σάλπιγξ. ἩἨοππετ Πεγετ εχρΓγεςεε]γ 
αδεοτίς {Πε πε οἱ {λε ἐτιπαρεί ἵπ {πε Ἰε- 
τοῖς αρε, {Ποαρῃι 16 ἶ5 εἶεαν ἴγοπι {Πῖς ια 
1ΐὲ νιας Ἰηγεπθεά Ῥείοτε 5 οπ πιο. Ῥεθ 
3ἶξο οἩ Π]. Φ. 988. ται], Ἰοννεναν, 8ΡεΛ]ς5 

ὦθο ον ΤΙ. 5. 
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οἳ 16, α5 ἵῃ σεπετα] δε ἵηπ {πε Ττο]απ σα, 
ἵη Αὔπ. ΤΠ. 919. ΓΕπογίζωγ οἴαπιοτφπε Ὀἴγαπε, 
οἰαηροταιο {αραταπι. Τη πε Τνασῖο νιτ]- 
{6ι5 αἱξο {λε δε ο ἴπο ἐταπιρεί 5 τε- 
ῬεαίεᾶΙγ πεεορπ]σεά 1π {πεδο ππες. Όε6 
ποίθ οἨ Εαν. Ῥμαη. 1992. Ῥεπέ, αγ. Ρ. 982. 
1: 15 αβητπηεά, Ἡούγεγετ, ΡΥ Απτεβας Ὑ1οίοτ 
(ο. 9), ναί επ15 Ιπβαππεπ{ Πα ποῖ {Πεπ Ῥεεπ 
Ἰηνεπίες; {ποαςσ] {1ο ααίΠποτίες αγε στεα!]γ 
ἵῃ {ανοιτ οἳ α οοπίτατγ Ἠγροίμεεῖα. Τμαί 
16 ννας ΚπονἩ {ο {πο ῬαΊατεβς, απᾶ {ο {πε 
1βγαε]ῖίοςδ ἵπ {ο πιο οἳ ἸΊο8εΒ, 5ε8 «οΏ 
χχχὶκ. 25. Νιπιῦ. Χ.3.5ᾳᾳ. Χχαχῖ, 6. 1ο5ῇ. 
γ]. 4. 544. Ῥτῖου {ο {Πε δε οἱ ἴπο (παπῃ- 
Ρεί, 5Πε]ὶ5 πνετε επιρ]ογθᾶ {ο απΠβες {λε 
54Π16 Ῥιχρο5δε. 9εε Ειπρ. 1ΡΗ. Τ. 904. 
γης. {π. ΥΠ. 171. ἨΗεδγεῃ. ἵπ γ. κύχλοεν. 
Ἠεποε ἴ1ε βε]ο]αδέ οἨ ἰΠῖ5 Ρᾶββασε: ἀπὸ 
τῶν ἰδίων χρόνων ὁ ποιητὴς ὠνόμασε τὴν 
σάλπιγγα, ἐπεὶ οὐδέπω ηὕρητο παρὰ τοῖς 
παλαιοῖς' κόχλῳ γὰρ θαλασσίῳ ἐσάλπιζον. 
Ἠοππετ ἆοεβ ποῦ ππεη{ῖοη {ποεβδεβδηε]]ς. Ἔ]μα 
οοηδἰίτποΏῖοη ἶ5δ: ὅτε σάλπιγξ ἴαχε ὑπὸ 
δηΐων πελομένων περὶ ἄστυ. 

222. ὅπα χάλκεον. 99 εγγεα οοῦ, Ἱπ 
τις. ἆπ. ΥΠ. 626. Όοπιρατε ΠΠ. Β. Ἰ85. 

3234. ὕσσοντο. ες 0 1]. Α. 1056. 
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Αμφὶ σφοῖς ὀχέεσσι καὶ ἔγχεσιν' αὐτὰρ ᾿Αχαιοὶ 
9 , , ρα ον , .» Ασπασίως Πάτροκλον ὑπ᾽ ἐκ [βελέων ἐρύσαντες 
Κάτθεσαν ἐν λεχέεσσι φίλοι ὃ ἀμφέσταν ἑταῖροι 
Μυρόμενοι μετὰ δέ σφι ποδώκης εἴπετ᾽ ᾽Αχιλλεὺς 
Δάκρυα θερμὰ χέων, ἐπεὶ εἴσιδε πιστὸν ἑταῖρον 2950 

Κείµενον ἐν φέρτρῳ, δεδαϊγμένον ὀξέὶ χαλκῷ: 
’ . 9 ! Ν 0 . Τόν ῥ' ἦτοι μὲν ἔπεμπε σὺν ἵπποισι καὶ ὄχεσφιν 

. ΄ » υ) - ᾧ / ο, Ἐς πόλεμµον, οὐδ αὖτις ἐδέξατο νοστήσαντα. 
- [ή 

᾿Ἠέλιον ὃ) ἀκάμαντα βοῶπις πότνια Ἡρη 
/ δν - κ ιν 2 / 

Πέμψεν ἐπ᾽ ὨΏὨκεανοῖο ῥοὰς ἀέκοντα νέεσθαι. 240 

᾿Ἠέλιος μὲν ἔδυ, παύσαντο δὲ δῖοι ᾿Αχαιοὶ 

Φυλόπιδος κρατερῆς καὶ ὁμοίίου πολέµοιο. 

Τρῶες ὃ) αὖθ᾽ ἑτέρωθεν, ἀπὸ κρατερῆς ὑσμίνης 

Χωρήσαντες, ἔλυσαν ὑφ᾽ ἅρμασιν ὠκέας ἵππους" 

Ἔςς ὃ ἀγορὴν ἀγέροντο, πάρος δόρποιο µέδεσθαι. 2456 

᾿Ὀρθῶν ὃ) ἑσταότων ἀγορὴ γένετ’, οὐδέ τις ἔτλη 

Ἔζεσθαι' πάντας γὰρ ἔχε τρόμος, οὔνεκ) ᾽Αχιλλεὺς 
᾿Ἐξεφάνη, δηρὸν δὲ μάχης ἐπέπαυτ᾽ ἀλεγεινῆς. 

Τοῖσι δὲ Πουλυδάµας πεπνυµένος ἠρχ᾽ ἀγορεύειν 

Πανθοίδης' ὃ γὰρ οἷος ὅρα πρόσσω καὶ ὀπίσσω. 250 
ο ὃ) - ς - »”- 9) Ε) Ν / . 
Ἐκτορι ὁ΄ ἦεν ἑταῖρος, ἴῃ ὁ ἐν νυκτὶ γένοντο 

᾽Αλλ) ὃ μὲν ἂρ µύθοισιν, ὃ δ' ἔγχεὶ πολλὸν ἐνίκα. 
ο ... , 3 , 9 , Ξ 
Ος σφιν εὐφρονέων ἀγορήσατο καὶ µετέειπεν 

᾽Αμϕὶ µάλα φράζεσθε, φίλοι κέλοµαι γὰρ ἔγωγε 
” -« ϱ) - -- 
Άστυδε νῦν ἰέναι, μὴ µίµνειν ᾿Ηῶ δῖαν 25050 

Ἐν πεδίῳ παρὰ νηυσίν' ἑκὰς ὃ ἀπὸ τείχεος εἰμέν. 
1 9 απ. .) 9 .) 4 ’ / 
Όφρα μὲν οὗτος ἀνὴρ ᾿Αγαμέμνονι µήνιε δίῳ, ὦ 

Τόφρα δὲ ῥηΐτεροι πολεµίζειν ἦσαν ᾿Αχαιοί. 

Χαίρεσκον γὰρ ἔγωγε θοῇς ἐπὶ νηυσὶν ἰαύων., 
Ἐλπόμενος νῆας αἱρησέμεν ἀμφιελίσσας" 260 

Νῦν ὃ) αἰνῶς δείδοικα ποδώκεα Πηλείωνα" 

Οἷος ἐκείνου θυμὸς ὑπέρβθιος, οὐκ ἐθελήσει 

995]. ἀμφὶ σφοῖς ὀχεεσσι καὶ ἔγχ. Φιΐ8 
οδέγτέί σι γίδς εἴ ἐγαπεβαϊ λαφίῖς 5ιῖς. ἨἩ ΕΥΝΕ. 
Βο ἀὔδομ. Ῥετς. 42]. Αὐτοὶ ὑφ' αὐτῶν ἐμ- 
βολαΐῖς χαλκοστόμοις Παισθεντ’ ἔθραυον 
πάντα κωπήρη στόλον. ΟΕ ο πβε οἳ 
ἀμφὶ Τοχ διὰ, 868 ο ΤΠ. Τ. 157. 

256. φέρτρῳ. «4 ὐἱε. Ἐπδίαίμ, δηλοῖ δὲ 
νεκρικὸν φορεῖον' ἀσπίδα τυχὸν, ἢ ἄλλο 
τι αὐτοσχέδιον. Ἠεποο ἴιε Τατ Πεγείγιτη: 
γαρ. Απ. ΥΠ. 992. Ονιᾶ. Με. ΧΙΥ. 747. 

259. ᾿Ἠέλιον πέµψεν κ.τ.λ. ΟΟπιρατΘ 
2οβΗ. κ. 19. 

250. ὅρα πρόσσω καὶ ὀπίσσω. 
Π. Α. 943. 

3251. ἰᾷ δ ἔν νυκτὶ γένοντο, 19 β4πηΘ 

966 0Ἠ 

15 γε]αίοά οἳ Ῥαχΐ απᾶ ἸΜπιας, ἵπ Υπᾳ. 
Απ. Χ. 709, 

2562. ἀλλ Ὁ μὲν ἂρ µύθοισιν, κ.τ.λ. 
Ῥνορεσί, Ἐερ. 111. 9. 19. Πίο εαέις αἲ 
Ῥασοπα, Πίο οακίγεπεῖθι υἱ[ίε αγπιῖε; Ὀαίμγα 
φεφιζέμγ οππῖπα φηΐδφιε δµῶ. Απίοη. Οταῦ. 
ἵπ 0598. αρ. ΏΙοῃ. 0359. ΧΤ1ΠΥ. παγχαλε- 
πὸν δὲ, τὸν αὐτὸν καὶ ἐν τοῖς λόγοις καὶ 
ἐν τοῖς ἔργοις διαπρέψαι. ΟΟΠΙΡΔΤΘ 3189 
1. Ν. 729, απᾶ ἴ]ε ρατα]]ε]ς ἐεγο οἶέοᾶ. 
Ῥοπιον/μαξ αἰτηϊ]ατ 18 1 ΟοἨ. νἩ, 7. ἕκαστος 
ἴδιον χάρισμα ἔχει ἐκ Θεοῦ, ὃς μὲν οὕτως, 
ὃς δὲ οὕτως. 

2629. οἷος ἐκείνου κ.τ.λ.. Ἐον ὅτι τοι- 
οὗτος, 1.6. Άγ0 δια αἰγοσίίαίο ποῖε; 35 ἵπ 



ὅ20 ὉΜΗΡΟΥ ἸλΛΙΑΔΟΣ Σ. 

- Δ 

Μίμνειν ἐν πεδίῳ, ὅθι περ Τρῶες καὶ ᾿Αχαιοὶ 
3 { 2 ΄ ΄ ”/ ’ 

Ἐν µέσῳ ἀμφότεροι µένος ἄρηος δατέονται, 

᾽Αλλὰ περὶ πτόλιός τε µαχήσεται ἠδὲ γυναικῶν. ο65 
᾽ σ ᾽Αλλ᾽ ἴομεν προτὶ ἄστυ, πίθεσθέ µου ὧδε γὰρ ἔσται. 

Νῦν μὲν νὺξ ἀπέπαυσε ποδώκεα Πηλείωνα 

᾽Αμβροσίη' εἰ δ) ἄμμε κιχήσεται ἐνθάδ ἐόντας 
ξ 5 Αὔριον ὁρμηθεὶς σὺν τεύχεσιν. εὖ νύ τις αὐτὸν 

Γνώσεται ἀσπασίως γὰρ ἀφίξεται Ίλιον ἱρὴν, 270 
Ὃ ε ΄ η. λλ κος δὲ / Δ - ξδ 

ς κε φύγῃ’ πολλοὺς δὲ κύνες καὶ γῦπες ἔδονται 
΄ 9 Ἀ Δ / Σ .) ” π / Τρώων' αἲ γὰρ δή µοι ἀπ᾿ οὕατος ὧδε γένοιτο. 

Εἰ δ ἂν ἐμοῖς ἐπέεσσι πιθώμεθα, κηδόµενοί περ, 
. - 

Νύκτα μὲν εἰν ἀγορῇ σθένος ἕξομεν' ἄστυ δὲ πύργοι, 
Ὕψηλαί τε πύλαι, σανίδες τ᾽ ἐπὶ τῆς ἀραρυῖαι ο] ο] [δε] 

Μακραὶ, ἐὔξεστοι, ἐζευγμέναι εἰρύσσονται 
Δ. κ - 9 / / 

Πρωϊ ὃ᾽ ὑπηοῖοι σὺν τεύχεσι θωρηχθέντες 
, .) , π - ο 3 ” ὸ2ὸ, 

Στησόμεθ) ἀμπύργους' τῷ ὃ) ἄλγιον, αἴ κ᾿ ἐθέλῃσιν 
2 9 Ε) - ν , ”/ , Ελθὼν ἐκ νηῶν περὶ τείχεος ἄμμι µάχεσθαι. 
Ἀ / - Ὁ Ἅμ νὰ -- ε) , } 9) / ιο 
ΑψΨ πάλιν εἶσ᾽ ἐπὶ νηας» επείι κ εριαυχενας (ππους 250 

Ν) 

Παντοίου δρόµου ἄσῃ, ὑπὸ πτόλιν ἠλασκάζων' 

Τα 1π, φις εἶις εκὶ αἰγοσῖίας, ΟΥ Φιια εδἰ αίγο- 
οαίο. Όοπιρατε ν. 95. 5αρτα, 

264. µένος ἄρηος δατέονται. Ίασπαπι 
αἰνίάμπέ: μένος ἄρηος Ῥεῖπς ΒΙπρΙΥ ἃ 
Ρετίρηταςί5 {ον ἄρην, 1.6. µάχην. 

26056. πτόλιος ἠδὲ γυναικῶν. Ῥεῖ]. οἱ ἴ]ισ 
Τγο]απς. 

2606. ὧδε γὰρ ἔσται. Γον 5ο {ΐ οἶ δε; 
1.6. {ο εγεπέ γη] Ῥτονε πιγ πογάς {ο δε 
Μαθ. Ἠεγπε ιπἀεγρίαμάς ἔσται {ον ἔστω, 
έλα Γαἰάτο {ου ἴπα Ἱπρεταίνες ΝΠΙεα 15 
ηοῦ ΟΠΙΥ πΠΠΘΟΘΡΒΣΑΣΥ., Ῥαΐ Ιπεογγθοῦ. 

2609. σὺν τεύχεσιν. Τ{ὲ Ἠα5 Ῥεεπ ορ]εοίεά 
ἐαί {πε ατπις οἳ Αοἰί]]ες ννεγε ἵΠ ἴ]ε Ῥο5- 
Βεβδίοπ οἱ Ηεείος, απά ἐ]λαί Ρο]γάαπιας νναβ 
ππασφπαϊπ{εά νηέῃ ἔλε ρτοπιῖςδε οἱ ΤΗε(15 {ο 
χεβί Ἠϊπι. Ἀον έχετε ἵ5 απ εν]άεηπί τοίαεγ- 
επσο ἴπ έἸεβε ν/ογᾶβ {ο ἴ]ια Ἰαΐο αρρεαγαηςθ 
οἳ ἴ]ε Ἠετο «ωἰἶ]ομέ ἠὶ αγηι: οίπεγννδε 
τεύχέεα πηὶσΏί ο απάἀογείοοᾶ {ο βἰσηΙ{γ απ 
απιπεᾶ Π0γο6, 1.6. 5 Μγνπαϊάοπςδς ἵπ νΠΙσ 
5εηςο ὅπλα ἵ5 α5εᾶ ἵπ Εαπὶρ. ΤΗ. Τ. 1427. 
1495. Οοπιρατε νυν. 1908. 19685. ΑοΠί]]ες 
Ἠπβδε]{ αἶ5ο Ρ]αϊπ]γ ἀεσ]ανες {ο 115, {παί 
Ἠϊ5 απο» Ἠπά [αεπ Ιπίο πο Παπάς ο 
Ἠεοείου (ν. 188), απά ἴπεποε Ιπ{εχς {πο ἵπη- 
ῬοβδῖρΙ{έγ οἳ 5 ]οϊπῖηα ἴπ {πε νναν. 6411 
Ῥο]γάατηας Ίναβ πού α/ατο {λαί Ἡε νναβ ἹἹΠ- 
Ῥτεραγεά ν]θ οίπεν αχπΠΟΙΣ, 1Π 635ε Οἱ απ 
ΕΠΙΕΥΡΕΠΟΥ ; ποί {ο πιεπ{ῖοπ {ἐλπαί {πο δροῖ]5 
ν/Ώ]ο] Ἡε Ἠαά {ακοη ἔγοπα {Πε ΕΠΕΠΙΥ, πηϊσ]ι6 
5ΡΡΙΥ Πίτα {π {ο Ργεβδοηί εχίσεησο. Όοπ]- 
Ῥατε Π. Ν. 260. 8ᾳ4.---Ο τις, πα απι 0116, 
5εε οἩ 11. Β. ὀδ8, Θ. ὁΤ9. 

270. γνώσεται. Θο Ἠοταί. 0. 1. 15. 20. 
1Η εγίοπεπι φποφμε ΝΟΡ6ΘΒ. 

212. αἲ γὰρ δή µοικ.τ.λ. Ο ἴἶαί Ι πια 
πετεγ Ίεαγ ἐ]ιαί ῇέ Ίας 5ο Ἰαρφεπεά. Τ]με 
ἵετηι ἀπ᾿ οὕατος εἶναι οεεατ5 ασαϊπ ἵπ ΠΠ. 
Χ. 454. 

274. εν ἀγορῇ σθένος ἕξομεν. ΄ μα 
πιραπίπσ οἱ {Πῖ5δ Ῥαδδασο 5 ὮΥ Πο ΠΠΕΑΠΒ 
ονϊἀεπί. ΤΠε Ῥηταβδε σθένος ἔχειν βἱρηϊβες 
ΡοΡρετ]γ {ο ᾖαῦο κἰγοπφί], ἴο ὂε κἴγοπό; 
νερεας {0 γεογιέ οι εἰτεπφί]ι πνοι]ᾶ Ῥεί- 
{ευ θυ1{ έπο Ῥεατῖης οἱ {19 ρᾶβδασο. Οαν]κα 
αηβ]αίες 16, Ώεγ ποοίεµι ἵπ οοποῖοπε 105 
Ππιιπίεηπς. Τε Ῥε]ο]. ΥΠ]. εχρ]αϊπ σθένος 
Ῥγ στρατὸν, ἵηπ {πε Β4Π1Θ ΠΙΑΠΠΕΓ ἆ5 ἴ]ε 
ΤιαπΠ5 δε γοῦιγ Το ουρία; ἵπ ἨΠΙοἩ 8εΠ59Θ 
Τε οοσαγ5 Ῥοεγ]παρς Ιπ Α9ἱδομ. Ῥετ. 899. 
ἀκάματον δὲ παρῆν σθένος ἀνδρῶν τευχη- 
στήρων. Οἵετ Ιπίεγργείαίῖοη5 αἱδο Ἠανα 
Ῥεεπ σῖνεπ; Ῥαί ποπε οἱ {λεπα 56ΕΠ1 {ο ππεεύ 
{πε 5εηςο. 

215. σανίδες τ᾿ ἐπὶ τῆς ἀραρυῖαι. Τπ 
Ἠοπιογ {με φαΐ Άτα οπ]]εᾶ σανίδες, απᾶ 
ἴπα πύλαε 15 ἴλα ραφεαφε ος αρετίπγε νν]οἷι 
16 ορεπεᾶ οἵ οἶοδεά ὮΥ ἴλο σαΐε5. Όεε οἩἳ 1. 
1. 679. 

218. ἀμπύργους. ΤΠϊ5 ἵ5 ἴπε τοπάῖπσ 
οἱ ἴμο Ηατ]είαι Μ9.5 απ 16 15 οοττεοτ]γ 
Εῖνεπ Ὦ}γ Βατπες. θε οπ Ἡ. Π. 106. γι- 
δο ἀν πύργους. Α{ίεΓ ἄλγιον ΒΗΡΡΙΥ ἔσ- 
ται, 38 Ἱπίτα ν. 009. 

28]. παντοίου δρόµου ἄσφ. Ῥεε οἩ 1]. 
Λ. δδ: αιιὰ οἳ {πο νετρ ἠλασκάζειν, 9Ἡ 1]. 
Β. 470. 
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Ἐϊσω ὃ οὔ µιν θυμὸς ἐφορμηθῆναι ἐάσει, 
Οὐδέ ποτ᾽ ἐκπέρσει, πρίν µιν κύνες ἀργοὶ ἔδονται. 

Τὸν ὃ) ἄρ᾽ ὑπόδρα ἰδὼν προσέφη κορυθαίολος "Έκτωρ" 
αν Ν κι 

Πουλυδάµα, σὺ μὲν οὐκ ἔτ᾽ ἐμοὶ φίλα ταῦτ’ ἀγορεύεις, 2850 
Α » - / 

Ὃς κέλεαι κατὰ ἄστυ ἀλήμεναι αὖτις ἰόντας. 

"Ἡ οὕπω κεκόρησθε ἐελμένοι ἔνδοθι πύργων : 
Πρὶν μὲν γὰρ Πριάμοιο πόλιν µέροπες ἄνθρωποι 
Πάντες µυθέσκοντο πολύχρυσον, πολύχαλκον' 

Νῦν δὲ δὴ ἐξαπόλωλε δόµων κειμήλια καλὰ, 200 

Πολλὰ δὲ δὴ Φρυγίην καὶ Μπονίην ἐρατεινὴν 
. 

κά ε .. Κτήματα περνάµεν᾿ ἵκει, ἐπεὶ μέγας ὠδύσατο Ζεύς. 

Νῦν ὃ ὅτεπέρ µοι ἔδωκε Κρόνου πάϊς ἀγκυλομήτεω 
- ς) 

Κῦδος ἀρέσθ᾽ ἐπὶ νηυσὶ, θαλάσσῃ τ᾽ ἔλσαι ᾿Αχαιοὺς, 
- -” } 

Νήπιε, µηκέτι ταῦτα νοήµατα φαῖν ἐνὶ δήμῳ. 205 

Οὐ γάρ τις Τρώων ἐπιπείσεται' οὐ γὰρ ἐάσω. 
᾽Αλλ᾽ ἄγεθ”, ὡς ἂν ἐγὼν εἴπω, πειθώµεθα πάντες. 

Νῦν μὲν δόρπον ἕλεσθε κατὰ στρατὸν ἐν τελέεσσι, “ο 
Καὶ φυλακῆς µνήσασθε, καὶ ἐγρήγορθε ἕκαστος 

Τρώων ὃ ὃς κτεάτεσσιν ὑπερφιάλως ἀνιάξει, 506 

Συλλέξας λαοῖσι δύτω καταδημο/[»ορῆσαι, 

Τῶν τινα βέλτερόν ἐστιν ἐπαυρέμεν ἤπερ ᾿Αχαιούς. 

Πρωϊ ὃ) ὑπποῖοι σὺν τεύχεσι θωρηχθέντες 

Νηυσὶν ἐπὶ γλαφυρῇσιν ἐγείρομεν ὀξὺν ἄρπα. 
Εἰ ὃ ἐτεὺν παρὰ ναῦφιν ἀνέστη δῖος ᾿Αχιλλεὺς, 3905 
3 αλ, -» . 2 3/ 
Αλγιον, αι κ ἐθέλῃσι, τῳ εσσεται' οὐ µιν ΕγΩΥε 

287. ἐελμένοι ἔνδοθι πύργων. Τ]ια Ττο- 
Ίαπ5 Ἰαά οοπβπεά {Πεπιδε]νος {ο {ῑα οἵιγ 
ἀπτίησ ἴ]ιε Πχδί πῖπο γεατβ οἱ ἴ]ε νναχ, πρ 
{ο ιε Ῥετιοά αἲ νἩῖο] πε αοἴῖοπ οἱ {πο 
Τά οΟΠΙΙΠΕΠΟΘΒ. Όοπιρατο . Ε. 88. 1. 
965. Ὠττῖπς ἴ]λα πνπο]ο οἱ ἐῖ5 εἴππα, {Ππεγε- 
{οτε, {πε Ἰαπά Ἰαά Ἰαΐα απου]αναίεά, 5ο 
πα πεῖν τεβοιγοεΒ ετο σγθαῖΙγ ἁἰπ- 
πἰθλεᾶ, ποῦ οπΙγ ὮΥ {πε πεοθββΙΥ οἱ ΡΥο- 
ουσῖησ Ῥτογϊβῖοηπς {05 {ἴἸεπιδε]γε» απᾶ 
{παῖσ α1]θ65, Ῥαΐ 4ἱδο, 5 Ι6 4ρρεατβ ἔτοπα 
1. Ῥ. 925, ὮΥ ιο ρὶ[ί ν/ΠετεβΡγ ἴ]ε αξ- 
βδίλησα οἳ {πο πεϊρμροιτῖπσ ΠαΔΙΟΠΒ γναβ 
ορίαϊπεά. ΤΠο Ἠϊσ] ταπηβοπα ραϊά {ος 1ο 
τεεππρΒοπ οἱ ἴ]ε εαρίῖνες πχαςδέ αἱ5ο Ίαγα 
Ῥεεπ 5εΥετε]Υ {εις με Ίπππιεηςδο πεα]έ]ι 
οἳ Τπογ, Ῥείοτο {ο εχρεά]δῖοπ οἳ {ια 
ἄτεεκα, Ἰ8 Ώεεπ αἰγοπάγ αἰ]ιάεά 6ο ἵπ Τ. 
1. 401. Ἐτοοίς οἳ έλα {1οῦ νη]] Ῥε {ουπά 
Ἱπ Ἡ. Α. 19. 16. Ε. 489. 7. 49. 945. 5ᾳα. 
2ΤΙ. Ε. 915. 9860. Χ. 118. Ω. 228.544. 276. 
6495, απᾶ εἰδεν]χετθ. ΟοπΙρΔΤο 4ἱβο Υ1ρ. 
«Βη. ΤΙ. 656. 

293. περνάµενα. Ἠαρογίεῖ Πο «αΐε; ΟΥ 
χα{Ἠεχ, ΟΥ αγίογ 1π εκζ]αηρο {οΥ οἴ]ιεχ οοτι- 

πιοβ]βος. 6ο οἩ ΤΠ]. Β. 106. Ἡ. 467. Τ]ιο 
ΥΕΙΡΒ πέρνηµι, απά περνάω, 31ο [ογπιεὰ 
{ποπ περάω, ἴγαπδεο; απᾶ ἴπιρΙγ α ραβεῖης 
{νοπα {λε Ῥοβδοββίοη οἱ Π6 Ῥ6ΙΡΟΠ Ιπίο θ]ιαῦ 
οἳ αποίἸον. Ἠεποε 16 αΡρεαΣ5, ]ιαί ἔ]ιο {ουν 
5 πο 89 οοπαρ]είε]Υ Ιπγερίεά ὮΥ πο Ρ6- 
βἴεσοι5, Ῥαΐ ἰ]ιαί Ῥγονϊδίοπς οου]ά Ῥο 601- 
νεγεά Ιπίο 16 ἴποπι Ῥητγσία απᾶ Μεροπῖα, 
8ΟΓΟΒ5 {πε εαδίετη τ]άσε οἳ Τ4.. 

9098. ἐν τελέεσσι. εο οἩ 1]. Η. 980. 
900. Τρώων ὃ’ ὃς κ.τ.λ. Εαδίαμίις 

οΨβεσναςβ, ἐμαί (ῖς 15 βαϊά νϊίἩ Αη ογε {ο 
Ῥο]γάαπιας, 45 ασσιδίης Ἠἶπα οἳ Ῥεῖηρ τῖοῃ, 
απᾶ οἳ ποῦ οβετῖης Όπε αἀνῖσο Ἡε Ἰαὰ ρῖνεπ 
{ος αΠΥ οίπες ΥΘΑΒΟΠ {παπ {ο Ῥτθβεγνο 5 
νυθα]ίΠ. ῬΟοΡΕ. --“κτεάτεσσιν ἀνιάζει. Φο]ιο]. 
ἀνιᾶται ἐπὶ τοῖς χρήµασιν, ὡς μέλλων 
ἀπολλύειν αὐτὰ ὑπὸ τῶν πολεμίων. Ίπ 
{πο πεχί πο, καταδημοβορῆσαι 15 εηπῖ- 
Υα]εηί {ο κατὰ δῆμον βορῆσαι. Ἀολμοὶ. δότω 
αὐτὰ τῷ πλήθει ἀναλῶσαι. 

905. πρωῖ δ’ ὑπηοῖοι κ.τ.λ. Τ]ϊ5 ρατί 
οἳ έπο βΡ6εσ]ι οῇ’ Ηεσίου ἵ5 ἀῑτεσίεά αραἰπδύ 
ἴπο αἀνιοο οἳ Ῥο]γάσπιας, οοπίαϊπεὰ ἴπ ν. 
277. Οοπιραχε 4ἱ5ο νν. 278. 906. 
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Φεύξομαι ἐκ πολέμοιο δυσηχέος, ἀλλὰ µάλ᾽ ἄντην - 

Στήσομαι, ἢ κε φέρῃσι μέγα κράτος, ἢ κε φεροίµην. 
Ἐυνὺς Ἐνυάλιος, καί τε κτανέοντα κατέκτα. 

πῶς Ἕκτωρ ἀγόρευ” ἐπὶ δὲ Τρῶες κελάδησαν, 

ὉΜΗΡΟΥ ἸΛΙΑΔΟΣ Σ. 

ης Ἱά | 
θγ” 

9510 

Νήπιοι ἐκ γάρ σφεων φρένας εἴλετο Παλλὰς ᾽Αθήνη. 

ἝἜνκτορι μὲν γὰρ ἐπῄνησαν κακὰ µητιόωντι;, 
Πουλυδάµαντι ὃ ἄρ᾽ οὔ τις, ὃς ἐσθλὴν φράζετο βουλήν. 

Δύόρπον ἔπειθ) εἵλοντο κατὰ στρατόν' αὐτὰρ ᾿Αχαιοὶ 
2) - 

Παννύχιοι Πάτροκλον ἀνεστενάχοντο γοῶντες. 915 

Τοῖσι δὲ Πηλείδης ἀδινοῦ ἐξῆρχε γόοιο, 

Χεῖρας ἔπ᾽ ἀνδροφόνους θέµενος στήθεσσιν ἑταίρου, 

Πυκνὰ µάλα στενάχων, ὥς τε λῖς ἠυγένειος, 

Ὦι ῥά ϐ) ὑπὸ σκύµνους ἐλαφηβόλος ἁρπάσῃ ἀνὴρ 
[.) -- 

Ύλης ἐκ πυκινῆς' ὃ δέ τ) ἄχνυται ὕστερος ἐλθὼν, 920 
Ό -- - 

Πολλὰ δέ τ᾿ ἄγκε ἐπῆλθε μετ ἀνέρος ἴχνι ἐρευνῶν, 
” θ ῴώ ” . ή ΔΝ 3 ΄ 5 - 

Εἴ ποθεν ἐξεύροι µάλα γὰρ δριμὺς χόλος αἱρεῖ. 
Φ ο ΔΝ / ’ , - 

Ὡς ὃ βαρὺ στενάχων µετεφώνεε Μυρμιδόνεσσιν 
5 / ο. εν ο ὴ ”/ 3/ ’ 
Ὢ πόποι, ἦ ῥ᾽ ἅλιον ἔπος ἔκβαλον ἥματι κείνῳ, 

Θαρσύνων ἤρωα Μενοίτιον ἐν µεγάροισι’ 
- .) .] 

Φην δέ οἱ εἰς Ὀπόεντα περικλυτὸν υἱὸν ἀπάξειν, 
π4 - 

Ἴλιον ἐκπέρσαντα, λαχόντα τε ληΐδος αἶσαν. 

᾽Αλλ) οὐ Ζεὺς ἄνδρεσσι νοήµατα πάντα τελευτᾷ. 
3 Ν / ς ’ - ” -- 

Αμφω γαρ πέπρωται ὁμοίην γαϊαν ερευσαι 
. - συ δ οἲ 5 9 ὑὸ ς Μα / 

Αυτοῦ ενὶ Τροίῃ" επεὶ ουὸ εµε νοστήσαντα 

η ιτ. θά . 

330 

Δέξεται ἐν µεγάροισι γέρων ἱππηλάτα Πηλεὺς, 

Οὐδὲ Θέτις µήτηρ. ἀλλ᾽ αὐτοῦ γαῖα καθέξει. 
. - - η - σ - 

ϱ Νῦν ὃ ἐπεὶ οὖν, Πάτροκλε, σεῦ ὕστερος εἶμ᾽ ὑπὸ γαῖαν, 

309. ἕυνὸς ᾿Ενυάλιος κ.τ.λ. Ὁοπιρατο 
21Ώ9εΠ. ΤΠεΡ. 410: απᾶ {ο {λε Ρατα]]ε]ς5 οἶ(εά 
ἵπ {μο ποίε, Ῥομέ. π. Ρ. 491, αἀᾶ ιο 1ο]- 
Ἰονίπςσ. Ατοβοσμιας αρ. (Ἰειπ. 4ῑει. Βα'οπι. 
ΥΠ. ἐτήτυμον γὰρ ξυνὸς ἀνθρώποις "Αρης. 
Ίήν. ΧΧΥΙΠΙ. 19. Τη Ῥησπα εἴ ἵπ αεῖε, ηδὶ 
Πατ οοπιπιιπῖς εί τἰσίιπι 5ῶρὲ επἸφεγεί, εἰ 
αἀ[ίφεγεί οἰσίογειι. Όοπιρατο 14. Υ. 12. 
ΧΧΙ, 1: απ 5εε Ατὶδίοξ. ΒΠείῖ. ΤΙ. 232. 350 
35ο 2 Βαπι. χὶ. 25. Τ,ΧΧ. πότε μὲν οὕτως 
καὶ πότε οὕτως φάγεται ἡ µάχαιρα. Ἠεπορ 
Ώιε ερ](πεί ὁμοιῖος 15 {γεφπεπίΙγ αρρ]ιεά 
{ο πόλεμος. Ό68ε οἩ ΠΠ. Δ. 916. Ἔμε αᾱ- 
Ἰροίῖϊνο ἕυνὸς 15 τατε]γ {οππά, εχεερί ἴπ 
Τοπίο ἩτίΘυ5. Τπ ἴπε Ττασῖο ντῖνετς ἴέ 
οσσοασ5 {μπῖοθ. Όεο 95ομ. ΤπεΡ. 76. ῬαρρΙ. 
961. ΒορΠ. Α]. 180. ἩἨοπιεΓ 118δεΒ (ιο {ογΠα 
ξυνήϊος ἵπ Ἡ. Α. 124. 

” ον - ν 209 ] Ὁ - 

Οὐ σε πρὶν κτεριῶ, πρίν γ Ἐκτορος ἐνθάδ ἐνεῖκαι 

Τεύχεα καὶ κεφαλὴν, µεγαθύμου σεῖο φονΏος" χ μεγαῦυμ 

919. οὔ τις. Ῥαι]. ἐπῄνησε. 
918. ὥς τε λῖς ἠθγένειος κ.τ.λ. 3 Β4Πῃ. 

χνή. 8.Τ,ΧΧ. κατάπικροι τῇ Ψυχῇῃ αὐτῶν, 
ὡς ἄρκτος ἠτεκνωμένη ἐν ἀγρφ. Όοπιρατα 
Ῥνον. καν. 19. 

392. ὃδριμὺς ἈΧόλοο Ἀεο οἩπ Π. 0. 
6906. 

228. αἆλλ᾽ οὐ Ζεὺς ἄνδρεσσι κ.τ.λ. 
ΤμοοσΠ. ν. 617. οὔτι μαλ᾽ ἀνθρώποις 
καταθύµια πάντα τελεῖται. Ἐϊπά. Ο]γπιρ. 
ΧΙΙ. 14. πολλὰ ὃ' ἀνθρώποις παρὰ γνώ- 
µαν ἔπεσεν. ἙιαίαχεΠ. ἄε δαρετείῖ. κοινὸν 
ἀνθρώπων μὴ τὰ πάντα διευτυχεῖν. 

929. ἐρεῦσαι. Ῥελο]. ἐρυθρὰν τῷ αἵματι 
ποιῆσαι. 

994. κτεριῶ. Θεε 0Ἠ ΤΙ. Λ. 455, απά εδ. 
Ῥοπί. τ. ἵπ 9006. 



ΟΜΗΡΟΥ ἼἸλΛλΙΑΔΟΣ Σ. 62ο 

Δώδεκα δὲ προπάροιθε πυρῆς ἀποδειροτομήσω 
Τρώων ἀγλαὰ τέκνα, σέθεν κταµένοιο χολωθείς. 

Τόφρα δέ µοι παρὰ νηυσὶ κορωνίσι κείσεαι αὔτως" 

᾽Αμϕὶ δὲ σὲ Τρωαὶ καὶ Δαρδανίδες βαθύκολποι 
Κλαύσονται, νύκτας τε καὶ ἤματα δακρυχέουσαι, 

Τὰς αὐτοὶ καµόμεσθα βίῃφί τε δουρί τε µακρῷ, 
Πιείρας πέρθοντε πόλεις µερόπων ἀνθρώπων. 
ὋὪς εἰπὼν, ἑτάροισιν ἐκέκλετο δῖος ᾽Αχιλλεὺς 

᾽Αμϕὶ πυρὶ στῆσαι τρίποδα µέγαν, ὄφρα τάχιστα 

Πάτροκλον λούσειαν ἄπο βρότον αἱματύεντα: 
Οἳ δὲ λοετροχόον τρίποῦ | ἵστασαν ἐν πυρὶ κηλέῳ, 7. 
Ἐν ὃ) ἄρ ὕδωρ ἔ ἔχεαν, ὑπὸ δὲ ξύλα δαῖον ἑλόντες { 
Γάστρην μὲν τρίποδος πῦὂρ ἄμφεπε, θέρµετο ὃ᾽ ο. 
Αὐτὰρ ἐπειδὴ ζέσσεν ὕδωρ ἐ ἐνὶ ἤνοπι χαλκῷ, 
Καὶ τότε δὴ λοῦσάν τε, καὶ ἤλειψαν λίπ᾽ ἐλαίῳ' 
Ἐν ὃ ὠτειλὰς πλῆσαν ἀλείφατος ἐννεώροιο" ὁε..͵ 
Ἐν λεχέεσσι δὲ θέντες ἑανῷ λιτὶ κάλυψαν 
Ἔϊς πόδας ἐκ κεφαλῆς' καθύπερθε δὲ φάρεϊ λευκῷ. 

Παννύχιοι μὲν ἔπειτα πόδας ταχὺν ἀμφ) ᾽Αχιλῆα 
Μυρμιδόνες Πάτροκλον ἀνεστενάχοντο γοῶντες. 

Ζεὺς ὃ Ηρην προσέειπε κασιγνήτην, ἄλοχόν τε’ 

940 

᾿ να. πα 

/ ᾖ 350 

9050 

ΓῬαύκαι 

999. ἀμφὶ δὲ σὲ Τρωαὶ κ.τ.λ. Τὸ νναβΒ 
Ώ]λε οαδίοπα 1Π {πες 6ατ]Ιγ αρο5 {ο αρροϊπό 
ΝΙΟΠΊΕΠ {0 ]αππεπίό ΟΥΕΣ {Πο 60ΥΡ5Θ {ΟΥ 86Υ6- 
τα] ἆαγ5 Ῥτενίοις {ο {πε Ἰπίεγπιεηίέ. ἈΝίπο 
ἆαγ5 νγα5 ἴλμε Ῥετῖοᾶ αρροϊπίθά Ὦγ Ἐτίαπα 
{ου ἴἶιο βο]επιπΙίγ Ῥεΐοτο έπα Ῥαν]α] οἱ Ἠεο- 
ἰον. Ῥεο 1]. Ω. 664. Τ1ε οπδίοτη ργενα]]εά ἵπ 
{1ο Ἰαΐεν ασες ο{ ἄγεεσε; απᾶ ίΠε Ἐοπιαπβ 
35ο επιρ]ογθά ΊΨΟΠΠΕΠ, νο {Π6γ οα]]εά 
Ῥγαῄσα, {ο ῬετίοτΏα α βἰππ]]ασ οΏΊοθ. Τηε5ο 
ν/οππεπ αοοοπιραπῖθά {πεῖτ Ἰαππεπίαζίοηϐ 
νη(Ἡ πηαδῖο απά ππουτη{α] 8οησ8 οὐ ἀϊνρεβ, 
{ο οχοῖίε ἴ]ιε 5Υπαρα{1Υ οἱ πε νβιέου5 απά 
βγν1νου5. Όε6ε 4ἄ9δελ. ΤΠερ. 1026. Ὠϊοτ 
0.55. ΤΥΤ. Ρ. 860. εᾱ. Ἠείπιαν. Ἠοταί, Α. 
Ῥ. 45]. ΊΠε Β4Π1ο οαδίοπ] 5 45ο Ῥτας- 
δες ὮΥ πε 1 εινς. Ῥεε 1ετεπῃ. ΙΧ. 17. χχχὶν. 
6. Μαϊ. ἱκ. 25. Ματ] ν. 98. 

941. καμόμεσθα. γε Ίατε ἰοϊῖεά {ο αο- 
φιΐγε. Ῥε]ο]. μετὰ κακοπαθείας καὶ πόνου 
ἐκτησάμεθα. 

9456. Πάτροκλον λούσειαν ἄπο. ον Τα- 
τρόκλου ος Πατρόκλφ. Ἔϊιε νο οσιιβᾶ- 
Ώνεβ ἵη {6 Ιηβδίαπςε ατα εχρ]αῖπθᾶ Ἱροῦ 
{πε Ῥτϊποίρ]ε, ἐλαί {πε νετῷρ πιαγ Ῥο τε- 
Γεττεὰ εαπα]]γ {ο εἶπεν ο έΊετη. Τ]νας, 16 
15 α]]κο οογγθοῖ {0 Β8Υ, ἀπολούειν ἄνθρω- 
πον, απᾶ ἀπολούειν αἷμα. Ἐκαπιρ]εῬ οἳ 
Αἴππϊ]ατ οοπβδίγαοθίοπ να δενετα]ὶ οἴ]ετ 
νετῇΏς νη]] Ῥε ἔοαπά ἵπ Μαἲξ, αγ. ατ. 5 419. 
005. 1. Οοπιρατο ΤΙ. ΤΠ. 667. 

946. λοετροχόον. ΑΦ απ ερῖ(]εί οἳ τρί- 

ποδα, ἴλ]ς πνοτᾶ πιατ]ς5 ἴλε ἐγὶροᾶ 45 α οπ]- 
τοπ Του πδαίῖης βίου Γοχ έλα Ῥα{μ.. Ῥομο]. 
γη]. εἰς ὃν τὰ λόετρα ἐγχέονται. Ἰπ 04. 
Υ. 207. 16 15 αρρ]εᾶ {ο α ΒεγΥαί Πο Ῥχε- 
Ῥαχες {Πε Ῥα{]. 

948. Ὑάστρην. Ἐπρίαϊμ. τὴν κοιλότητα 
λέγει, τὴν οἷον γαστέρα. 

950. λοῦσάν τε, καὶ ἤλειψαν. Τμε επδ- 
ίοπι οἳ πναβΗῖησ λε ἀθιά 15 οοπθηιοἁ 
ΑΠΙΟΠςΡ {Πο ἄτοεΚβ {ο 1Πῖ5 ἆαγ; απά 16 ἵβ 
α ῬΡίοι5 ἀπίγ Ῥετίογπιοά ὮΥ {Πο πεαγορί 
{πιεπά οΥ τε]αίιοπ, {ο 566 16 ψαξηεά, απά 
αποϊπίεᾶ νι α Ῥετ[ιτηο: αξίευ νΥ]ε]ι (11ΕΥ 
6ογογ 16 νηίἩ Ἠπεπ, εχαςί]γ ἵπ {πε πΙαππεν 
Ἠετο τε]αίεά. ἨῬοΡρΕ. Οοπιρατο ΙΤ. Ω. 583. 
ΤΠοα Βα1πε Ῥγασίίοο 45ο Ῥτεγναϊ]οά απιοπς 
ἔπο Ῥοππαηβ απᾶ {με ανν. πρ. Απ. ΥΙ1. 
218. ἢΒαγε σαζϊᾷος ἰαΐΐσεν εἰ α]επα ππάαπίία 
Παπιπιῖς Επροκζιπί, οογρδ πε αταπί 1ἱφοπίϊφ 
εἱ απφµιπί. Όοππρατο 1οἨπ χῇ. Ἰ. Δοῖς ]κ. 
97. πο ουδίοπι ἶ5 ο]εατ]γ τεοορπ]πεᾶ ἴπ 
ἴπο Εσγρίίατ ππαπητηΙςβ, ἵπ Ῥγορασ]τρ ννμῖσ]ι 
ΔΏ απιαζῖτρ απαπ{Ιϐγ οἱ Πποῃ γγας επιρ]ογεᾷ, 
Το Ἰεαά απ {αοο γγετο Ὑπαρρεά, α5 Ἠετο 
βίαῦεά, ἵπ α βερηταίο παρ]άΠ. ΟΟΠΙΡΗΥΕ «1 οἨπ 
πι. 44. πχ. Ἡ. 

90]. ἐννεώροιο. ΙΨἴπε γεαγε ο. Ἐπκίαί]ι, 
ἔλαιον ἔννέωρον" τὸ ἐννάετες' ὧὦρος γὰρ ὁ 
ἐνιαυτός. Μοβί ρτοβαβ]γ 5 ο Ἠαά Ῥεεπ 
Ῥτοαραί ση ἔπεπι ἔτοπι ἄτεεοε εὖ ἴ1θ 
οοπιππεποεπαεηύ οἳ {ιο να. 
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ὌἜπρηξας καὶ ἔπειτα, βοῶπις πότνια Μρη, 
2 , ο) Ξ- , , ς ε, - 
Ανστήσασ᾽ ᾽Αχιλῆα πόδας ταχύν' ἦ ῥά νυ σεῖο 

᾿Εξ αὐτῆς ἐγένοντο κάρη κοµόωντες ᾿Αχαιοί. 

Τὸν ὃ) ἡμεί[ετ᾽ ἔπειτα βοῶπις πότνια Ἡρη" 3600 

Αἰνότατε Κρονίδη, ποῖον τὸν μῦθον ἔειπες; 
Καὶ μὲν δή πού τις μέλλει βροτὸς ἀνδρὶ τελέσσαι, 

ο /΄ ο Ἡ . .. ες) ΄ / ή Όσπερ θνητός τ᾽ ἐστὶ, καὶ οὐ τόσα µήδεα οἴἷδε 
Πῶς δὴ ἔγωγ᾽, ἣ φημὶ θεάων ἔμμεν᾽ ἀρίστη, 
2Α , -- . οϱ ν , 

μµφότερον; γενεῃ τὲ και ουνεκα ση παρακοιτις 305 
/ Ν υ. -  ς] ΄ 2 ΄ 

Κέκλημαι, σὺ δὲ πᾶσι μέτ᾽ ἀθανάτοισιν ἀνάσσεις, 
ς 

Οὐκ ὄφελον Τρώεσσι κοτεσσαµένη κακὰ ῥάψαι» 
Φὁ Όν 9 - 9 3 / ” , 

Ὡς οἳ μὲν τοιαῦτα πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον. 
ε ” 

Ηφαίστου ὃ ἵκανε δύµον Θέτις ἀργυρόπεζα 
"κ 0 2 , /”. «ϐ ; 

ϕ τον» αστεροεντα» µεταπρεπε αυανατοισίι» 
ε 

Χάλκεον, ὅν ῥ᾽ αὐτὸς ποιήσατο Κυλλοποδίων. 

Τὸν ὃ᾽ εὗρ᾽ ἱδρώοντα, ἑλισσόμενον περὶ φύσας, 
Ὑπεύδοντα' τρίποδας γὰρ ἐείκοσι πάντας ἔτευχεν, 
ε ΄ υπ - ”.. ’ ΄ . 

Ἐστάμεναι περι τοιχον ἐὐσταθέος μεγαροιο 

Χρύσεα δέ σφ᾽ ὑπὸ κύκλα ἑκάστῳ πυθµένι θῆκεν, 3/5 
” [ά ε) [ή - ’ 3 - Όφρα οἱ αὐτόματοι θεῖον δυσαίατ᾽ ἀγῶνα, ΄ 
᾿Ἠδ αὖτις πρὸς δῶμα νεοίατο, θαῦμα ἰδέσθαι. 

δ δν αι / 9 ”’ ΄ / Ἡ] ”/ 

Οἳ δ᾽ ἦτοι τόσσον μὲν ἔχον τέλος, οὕατα ὃ οὕπω 

967. ἔπρηξας καὶ ἔπειτα, κ.τ.λ. «πα 
50 Ίο Ίατε αοοοπερ[ἰε]οά Ψοι ήρ08ο, ἆο. 
ΈΠετε ἶ5 απ ε]]ρδῖς οἳ τὶ, απᾶά 5ο αραῖπ α[νεν 
τελέσσαι Ιπ γ. 962. Ἱπίτα; απη]εςς Ιπάθεά 1έ 15 
Ῥείέεχ έπεγε {ο ιιπάενδίαπά κακὰἀ {ποπην. 967. 
Ἠεγπε 51ΡΡΟΒΕΡ, {]αί {15 Φ4ΓΕΑΞΠΙ οἱ ο- 
ΡΙί6Σ, απά {πο αΠΡΣΥ τερ]γ οἳ «πο, αγε ἴ]ο 
Ἰπέεγρο]αίίοηπ οἳ 8οΠ1θ6 τΠαρξοᾶϊδ0. ΌΖεπο- 
ἀοΐαβ, αποίεά ὮΥ απ οἷά Βομο]αδί, δαγ5 (λα 
Τ6 15 ποί απ ΙΠέεγρο]αθίοΠ, ΡΤΟΡετ]γ 5ο σα]εά, 
Ῥαΐ α΄ οοππεοΒίηςσ Ππ]ς, {ταπιεά Ὦγ ἴμε ἅἷα- 
εοθιακίς, Ώείνγεεη ἴννο ἀϊδῆποί τπαρδοάῖθΒ. 
Α α]] ενεπί5, ἔε 5ᾳπαβΡ]ε Ῥείσνεεπ εΠαρί- 
{ες απᾶ 1 υπο 15 ᾳπ1{ε {π {ο Ἠοππετῖς τπαή- 
ἨΘΓΣ απά 1Π πο ἀεστεε ππ]ηνοτίἩγ οἱ ία 
Ροεξ. 

90δ. ἦ ῥά νυ σεῖο κ.τ.λ. ΦΗγεῖ/ ἴ]ο 
ἄπτεοίς πιεί ὂε ΟΙ οιοη οἰηάγεπ; 1.6. γοιι 
Ίανε α5 σγεαῦ απ αβεσίίοη {ου ἔνοπα, α5 1 
Ώ]εγ ννεγο 5ο. 

9609. οὐ τόσα µήδεα οἵδε. 
οἶδα. 

964. πῶς δὴ ἔγωγε, κ.τ.λ. Ἠεποε Υ1ρ. 
«Ἐπ. 1. 46. «πί εὔο, ια ΙΠϊτιπι ὑποεᾶο τέ- 
αἶπα, «Γουΐδημε Πέ 8ογογ εί οοπ]ιά, 11ια Ο1110 
φεπίε {οί αππος Εε]ία φεγο. 

971. Κυλλοποδίων. Α παππε οἳ Τμσαη, 
οηπἱνα]επί {ο ᾽Αμϕιγυήεις ἵπ ν. 9889, γν]]ο] 
16 εηρ]ογεά α5 α ἀεδεγ]ρίίνο ορίε]ιοί τη Ἡ. 

Βο]]. ὅσα ἐγώ 

Α. 607. Τ]πετο ἵ5 ποϊ]ῖησ εἴέ]ον τ1άΙου]οις 
ου ο εηδίῖνο ἵπ έ]ε αρρε]]αίῖοπ, Πο] τπετε]γ 
επιροᾶίες Π]5 παγίπο]οσίσα] Ἠϊδίοτγ. 1 15 
οὔβενναδ]ε (ναί 5 οοππεχίοηπ ση (να 
6αῖορεξ «Ποπ]ά 5εετῃ {ο Ἠανθ Ῥεον α Ποίῖοῃ 
οἱ Ἰαΐεν ἀαΐε; α5 Ηοπιεσ τεργεβεπίς Ηῖτα α5 
ν/οτ]ηρς αἶοπε ία έοοῖς ορεάεμέ {ο Ἠ18 
πογᾶ, απά Ρρτοᾶάποῖης νγοτ]κππαπςΒῖρ οἱ 5τ- 
Ρετπαίητα] εκοε]επσθ. Όοπιρατε Οα1]1πι, 
Η. ἵῃ ΏΙαπ. 46. Ὑππς. Απ. ΥΠΠΙ. 416. 5αα. 

ὉΤ5. τρίποδας. Ῥεε οἩ Ἡ. 1. 132. ὮἘο- 
βΙά65 {πε νεββδεὶ5 ἔπεγο πιεποπεᾶ, ενα 
866ΠΙ {ο Ἠανο Ῥοεα Ττιροάς οἱ ἀῑπετεπί 
ἀεροτῖρ{ίοπ5, απᾶ αρρ]ιεᾶ {ο ἀϊβετεπί Ῥιί- 
Ῥοβ65. Θοπ]θ Ίνετε π5εά α5 5εαΐ5, οίπετα 45 
Ῥεάεεία]5 {ο βἰαίαε5, ἅο. ο. Ἔ]εξε ο 
Ὑπ]οβη απο 5αρρ]εά σέ] νν]εο]ς, 5ο ἐπαί 
πε Ἠαπά]ες, οὕατα, ν. 978, ννετε ΤΠΕΤΕΙΥ 
ογπαπιεηία] ; απά α5 Ῥεῖησ ἴ]ε νοτ]ς οἱ α 
σοά, {ΠοΥ νγεγε Ῥοββεξςεά οἱ απ{οπΙΒ{ΟΏ ΠῃΟ- 
Ποπ. Ἠεπςεο, ΡετμαΡς, 16 πιαΥγ Ῥο οο]]εσίεᾶ, 
Έιαῦ 1π ἔπεςε έἶππες {πε πδο οἱ τπαζΠΒΙπεσΥ, 
ἰπῖ]αχ {ο οοσ]σνογ], νναξ ατοαᾶγ Κπονη. 
5εε 8ἱδο οἩ ν. 418. Ο1 πε εκρτεββῖοῃ 
ἐείκοσι πάντας, 596 οἨη ΤΠ. Ἡ. 161. 

976. θεῖον δυσαίατ᾽ ἀγῶνα. ὮἈ6ε οἩ ΤΠ. 
Ἡ. 298. 

97δ. τόσσον ἔχον τέλος. ενα 5ο η 
οοπιρίακᾶ. 
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ε 

Δαιδάλεα προσέκειτο, τά ῥ' ἤρτυε, κόπτε δὲ δεσμούς. 
Οφρ) ὅγε ταῦτα πονεῖτο ἰδυίῃσι πραπίδεσσι, 380 

Τόφρα οἱ ἐγγύθεν ἦλθε θεὰ Θέτις ἀργυρόπεζα. 
Τὴν δὲ ἴδε προμολοῦσα Χάρις λιπαροκρήδεµνοο, 
Καλὴ, τὴν ὤπυιε περικλυτὸς ᾽Αμϕιγυήεις, 
3 ο ). ε - . ο) 3 "κο αν ΄ 

Ἐν τ᾽ ἄρα οἱ φῦ χειρὶ, ἔπος τ᾽ ἔφατ', ἔκ τ᾿ ὀνόμαξδε" 
νι ς - 

Τίπτε, Θέτι τανύπεπλε, ἱκάνεις ἡμέτερον δῶ, ο οσο σι 

Αἰδοίη τε φίλη τε; πάρος γε μὲν οὔτι θαµίζεις. 

᾽Αλλ’ ἔπεο προτέρω, ἵνα τοι πὰρ ἕξείνια θείω. 
ὀ 3/ / ΄ ”/ , 
Ὡς ἄρα φωνήσασα, πρόσω ἄγε δῖα θεάων. 

τὴ 9 .’ θ - ον θ , ὼ ηλ ὴν μὲν ἔπειτα καθεῖσεν ἐπὶ θρόνου ἀργυροήλου, 
Καλοῦ, δαιδαλέου, ὑπὸ δὲ θρῆνυς ποσὶν Πε. 300 

Κέκλετο ὃ Ἠφαιστον κλυτοτέχνην, εἶπέ τε μῦθον' 

"Ἠφαιστε, πρόμολ᾽ ὧδε' Θέτις νύ τι σεῖο χατίζει. 

Τὴν δ) ἡμείβετ᾽ ἔπειτα περικλυτὸς ᾽Αμϕιγυήεις' 
π εκ Ἅ ’ Δ ώ , 9 .] 
Ἡ ῥά νύ µοι δεινή τε καὶ αἰδοίη θεὸς ἔνδον, 

ιό, .) ᾧ / . - 

ΗΒ μ’ ἐσάωσ᾽, ὅτε μ ἄλγος ἀφίκετο τῆλε πεσόντα, 306 

Μητρὸς ἐμῆς ἰότητι κυνώπιδος, ἤ μ ἔθέλησε 

Κρύψαι χωλὸν ἐόντα' τότ᾽ ἂν πάθον ἄλγεα θυµῷ, 
Εἰ µή μ᾿ Εὐρυνόμη τε Θέτις ϐ) ὑπεδέξατο κόλπῳ, 

Ἐὐρυνόμη, θυγάτηρ ἀψοῤῥόου Ὠκεανοῖο. 
Τῆσι πάρ᾽ εἰνάετες χάλκευον δαίδαλα πολλὰ, {.:-4 

Πόρπας τε, γναμπτάς ϐ) ἕλικας, κάλυκάς τε, καὶ ὕρμους, 2.4 
Ἐν σπΏϊ γλαφυρῷ: περὶ δὲ ῥόο ῥόος Ὠκεανοῖο αᾱ 

᾿Αϕρῷ μορμύρων ῥέεν ἄσπετος' οὐδέτις ἄλλος 
/ ” - ”/ -” 2 ’ 

Ηιδεεν, οὔτε θεῶν οὔτε θνητῶν ἀνθρώπων, 
. 

Αλλὰ Θέτις τε καὶ Ἐὐρυνόμη ἴσαν, αἵ μ ἐσάωσαν. 
Φ η. ος 
Η νῦν ἡμέτερον δόµον ἴκει 

405 

τῷ µε µάλα χρεὼ 
Πάντα Θέτι καλλιπλοκάμῳ ζωάγρια τίνειν. 

303. πρόμολ’ ὧδε. Θεο οἩ 1]. Β. 268. ΟΕ 
{πε ΠΙαΠΠΟΣ Ίπ ν/μΙεἩ Ῥ]αίο απᾶ Μείτοσ]ες 
αΡρ]ίεά {8 γοχςε, 566 Ώἱορ. Ιμαετί. 111. 6. 
γΙ. 9656. 

994. ἔνδον. Ῥοι]. ἔστι. ΤΠ {Πῖ5 Ραβξαρο 
ἴλο Ροεί Ίιας σῖνετ α πιγἰΠο]οσίσαὶ αοσοοιηίέ 
οἳ ἴπο ολ]ά]οοά οἳ Ὑπ]σαπ, απᾶ {πο οτ]- 
σῖπ οἳ Ἠ5 οοσαραίίοπ. Ἠῖδ ε]εοίῖοπ {γοτα 
ΟΙγπιρας οἩἳ α, 5αρβδοφπεπί οσσαβῖοη, ἵ5 Υ8- 
Ἰαΐεᾶ Ιπ Τ]. Α. 90 5ᾳᾳ. εθ 48ο οἩ ν. 405 οξ 
{πε βαππο ῬοοΚκ. Τμε σοὰ τε]αίεΒ 5 5ίοΥΥ 
{ο Ολαγίς ἵπ α οἨαπιρετ αρατί Ίτοπι ἐπαί 
1Π{Ο ννηΙο ΤΗείῖ5 Παὰ επίεγεά. Όοπιραχο 
γ. 416. 

400. τῇσι πάρ᾽ εἰνάετες κ.τ.λ. Ἠεποθ 
Ῥεγ]αρς «Ἰογεν ἵπ Πῖ5 Αλεπαϊά : ή ΤΙΟΟΊ8 
π ἆἶεερ οὐβοιγ1έή εἶιο ἀιρείέ, Τ]ιεγε, αξ α 8ο- 
πρήι ιὐιάσγπεαί]ι α γους, ΟΥ Γπαίαπ φεπῖε 

ὕπ έλα οατεγπε αγ], Τεν οεῖῖ ἵπ ουπο]ις απᾶ 
σογαζ δ]ιό Ἱιαά ἀγερεῖ. 

401. πόρπας. (1α8ρ8. Βεε Ἠεπιβίετ]. αἆ 
Ῥο]μας, Οποπι. ΥΠ]. δ4.---γναμπτὰς ἕλι- 
κας. 1 εσδζε, ο εἰακίίο, ὑγασε]είε. θε Ὑ α]ο]κ- 
Ώτου οἆ ΑΠΙΠΙΟΗ. Ρ. 149.---κάλυκας. Ἠεαά- 
Τἶπε, ΟΥ 80Π16 οίμεν οςπαπηεηΐέ, {οτπιεά {ο 
Ἰπηίαίο ἴ]α οαἴγα οἳ α Ώονεν. ο Επδία- 
Ώμας.---ὅρμους. 366 οἩ ΤΠ. Α. 496. Τη18 
Ραδεαρο Ιπά]σαίεςρ οοπβΙἀεταβ]ε ρεν{εσοίῖοπ 
ἵη πε αγί ο ογηαπχεπία] ]εγγε]]ευγ. 

405. ἴσαν. Έοχ ἴσασαν, Ἱππρετί. ὃ Ρ]ατ. 
Ἀοθ. {τοπη ἴσημι, ἰο Ἐπου. Τηε νυ]ραν τοθά- 
Ἰπρ 15 ἔσαν, νε] 15 1685 οοττεοί, ἵη τείεΓ- 
εποο {ο {16 Ρτεσεᾶῖηρ βεπίεηςθ. Το {εχέ 
ες να ῬΥ Πιο Ηαν]εῖαπ απᾶ Τιεῖρεῖρ 

407. ζωάγρια. 1ἱοοπίρεπθε Πο ἴἱ[ε γε- 

ἑὅυοὸ 
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᾽Αλλὰ σὺ μὲν νῦν οἱ παράθες ξεινήϊα καλὰ, 

᾿Οφρ᾽ ἂν ἐγὼ φύσας ἀποθείομαι ὅπλα τε πάντα. 
: 3-8 , / ”’ δα 
Η. και απ ἀκμοθέτοιο πέλωρ αιητον ανεστῃ 410 

4 ς 9 .. - ες 2 ΄ 

Χωλεύων, ὑπὸ δὲ κνῆμαι ῥώοντο ἀραιαί. 
/ / κ». / ’ ΔΝ ϱ/ . 

Φύσας μέν ῥ᾽ ἀπάνευθε τίθει πυρὸς, ὅπλα τε πάντα 

Λάρνακ᾽ ἐς ἀργυρέην συλλέξατο, τοῖς ἐπονεῖτο' 
Σπόγγῳ ὃ) ἀμφὶ πρόσωπα καὶ ἄμφω χεῖρ) ἀπομόργνυ. 
Αὐχένα τε στι[αρὸν, καὶ στήθεα λαχνήεντα" μὸ. μ-- [ο] 

Δῦ δὲ χιτῶν', ἕλε δὲ σκῆπτρον παχύ’ [βῆ δὲ θύραζε 
Χωλεύων' ὑπὸ ὃ ἀμφίπολοι ῥώοντο ἄνακτι 
Χρύσειαι, ζωῇσι νεήνισιν εἰοικυῖαι, 
τη 3 9 , .) 9 Ἀ 9 η) δὲ α ὑδὴ 
ης ἐν μεν νὀος εστὶ µετα φρεσὶν, εν ὁὲ καὶ αυὸὴ, 

Καὶ σθένος, ἀθανάτων δὲ θεῶν ἄπο ἔργα ἴσασιν. 420 
Δ 9 ή θ ” 3 ’ . ε) Ν ΦΑ ησε 

Αἳ μὲν υπαιθα ἄνακτος ἐποίπνυον᾿ αὐταρ ὃ ἔρρων 

Πλησίον, ἔνθα Θέτις περ, ἐπὶ θρόνου Ίζε φαεινοῦ. 
” 3 ς -- ιν ”/ » ο .] ”/’ κ ο ΄ ο 

Εντ αρα οἱ φυ χειρὶ, επος τ εφατ., εκτ ὀνόμαζε 
/ / / λ εἰ ο εκ δῶ 

Τίπτε, Θέτι τανύπεπλε, ἰκᾶνεις ημέτερον ὁω, 

Αἰδοίη τε φίλη τε; πάρος γε μὲν οὔτι θαμίζεις. 425 
” 

Αὖδα ὅ τι φρονέεις' τελέσαι δέ µε θυμὸς ἄνωγεν, 
Εἰ δύναμαι τελέσαι γε, καὶ εἰ τετελεσμένον ἐστί. µ 5 µ 

Τὸν ὃ ἡμεί[βετ᾽ ἔπειτα Θέτις κατὰ δάκρυ χέουσα" 

"Ἠφαιστ', ἦ ἄρα δή τις, ὅσαι θεαί εἰσ᾽ ἐν ΟὈλύμπῳ, 

Τοσσάὸ ἐνὶ φρεσὶν ᾖσιν ἀνέσχετο κήδεα λυγρὰ, 450 
σ 

Οσσ᾽ ἐμοὶ ἐκ πασέων Κρονίδης Ζεὺς ἄλγε ἔδωκεν ; 
3 Εκ μέν μ᾿ ἀλλάων ἁλιάων ἀνδρὶ δάµασσεν, 
Αἰακίδῃ Πηλῆϊ, καὶ ἔτλην ἀνέρος εὐνὴν, 

Πολλὰ µάλ᾽ οὐκ ἐθέλουσα΄ ὃ μὲν δὴ γήραϊ λυγρῷφ 

θεγτεῖ. Ἐπρίαίμ. χαριστήρια ὑπὲρ τοῦ εἰς 
τὸ ζῆν ἀγερθῆναι.---Οἱ ἴλο ἀαΐῑνε θέτι͵βεθ 
Ῥτε]ιη. 0055, 5εοί. ΤΥ. 5 1. 

410. πέλωρ αἴητον. Όαπιπι εχρ]αῖπ5 
πέλωρ 45 απ αἀ]εσείνο ΒΥΠΟΠΥΠΙΟΠΘ απ] τα 
πέλωρος απᾶ πελώριος, Ῥαό 16 ἵδ πιογε 
ῬτοραδΙγ α βπηβίαπίνε Ἱπάεσ]. {ο Ῥε 
τεπάετθᾶ ὮΥ ποπείγιώµ. Όοπιρατεο Ο. ΙΤ. 
458. Μ. 81: απᾶ 5οο οπἩ Τ]. Β. 951. Τ]πε 
ερί(ῃεί αἴητον ἵ5 οἱ αποθγίαίπ οπῖσίη. Ἠε- 
5γο]ίας εκρ]αῖπς 16 ὮΥ πνευστικὸν, επ{οξιη ; 
1η πείεγεπος {ο Πϊ5 Ῥε]]ον5, α5 1 ἔτοπι ἄω, 
αρίγο. Οἵπετς ὮΥ μέγα; απᾶ (λετε ἵ5 Πέ]α 
ἀοαδέ Ῥαέ ἐῑιαί 16 15 γποηγτποις νη(] ἄη- 
τος, ΠΠ. Φ. 995, νυηῖο] 15 αἶβο 5ο Ιπετργείεᾶ, 
Ἐθγπι. Μ. ἄητον' δεινὸν, εὐρὺ, µέγα. ΒΥ 
ΒΟΠ16 αἱξο 16 15 5αρροδεά {ο Ῥθ {6 5.πΠΠθΘ 
35 ἄατος, ἐπεαλίαθί[ίς, ἵπ ΤΙ. Ἡ. 988. Λ. 490. 
Ἠεπεο {πε Ἐάγπι. Μ. απᾶ Ἠεβγοβίας αἶδο 
χεπάογ 16 ὮΥ ἀκόρεστος, ἄπληστος. 

418. ζωῇσι νεήνισιν εἰοικυῖαι. Τμαί ἵ5, 
{ον ιαᾷ εὐογὴ αρρέεαγαπος οἱ ἠοῖπφ θεῖπφ». 

ΦἰαΐίπανΥγ Ἠαά αἰγονᾶγ αττινεᾶ αί α οοπεῖ- 
ἄεταβ]ε ἄεστεε οἳ Ῥετ[εσβοιπ ἵπ «ποεσθ. 
Το εἰαίαος οἳ Περάα]ας ννετε ἴπεη ἵπ εκ- 
Ἰβέεποε, {απ1οι5 {ο ἐπε εκα]θ]έο πιεσ]απῖςπα 
νηἑἩ ννμῖο] {Πεγ νγετο οοπαΊνεᾶ ; απᾶ 8ο 
πιοπᾶεγβα] ννετο {Πεγ οοηβιἀετεἁ ἵπ {ποβθ 
εατ]γ ἀαγς οἳ ἔἶιε ατί, ἐ]λαί (πεγ ννετε {αρ]ιεᾶ 
{ο Ἠαυο Ῥθεπ επἀπεἁ γη ἴε Ῥονγεν οἳ 
πιοίίοηπ. Τμεςο οἳ Ὑπ]σαπ 35ο ψ/θτο Ῥεχ- 
Ἠαρς οοηφίγασθεά ον α πἰππ]]ατ Ῥνϊπεῖρ]ε, 
1]κο έμε {πῖροάβ ππεπ{ῖοπαᾶ 1Π ν. 279. Ῥο5- 
519ΙΥ {με 5ίαἀεπέ νν]] τεσα] {ο 5 τεσυ]]εο- 
Ώοπ {λε Γήοπς η {πε ραίασε ος {Πε εΠΙΡΕΤΟΣ 
ΟΌοπιπεπα5, 45 ἀεδετῖρεά ἵπ Φοοί5 Γοῦετέ 
ο, Ρατὶς. 

421. ἔῤῥων. Ιποράεπε. Ῥο 0Ο. Δ. 907. 
ἥ μ᾿ οἵψ ἔῤῥοντι συνήντετο. 

497. εἰ τετελεσμένον ἐστί. Θεε ο ΠΠ. Ἐ. 
196. 

454. πολλὰ μάλ᾽ οὐκ ἐθέλουσα. Ετε- 
φιεπίῖν απᾶ εἰπεπιοιμεῖη γοΓιεῖπα. Ἠεποθ 
31059 {ο {αβί6, ια ΤΠειῖς ααπβζοτταθά 
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Κεῖται ἐνὶ µεγάροις ἀρημένος' ἄλλα δέ µοι νῦν, 
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405 

Υἱὸν ἐπεί µοι δῶκε γενέσθαι τε τραφέµεν τε, 
” τη ς / Δ ὃ 2 έὸ ” ος ο} Έξοχον ἠρώων, ὃ ὃ ἀνέδραμεν ἔρνεϊ ἶσος. 

Δ - -- 
Τὸν μὲν ἐγὼ θρέψασα, φυτὸν ὣς γουνῷ ἀλωῆς, 

Νηυσὶν ἔπι προέηκα κορωνίσιν Ἴλιον εἴσω, 
ῃ 9 ΄ . 9 δ ) ς δέ π 
ρωσι μµαχησομενον τον ουχ υπο έξομαι αυτις, 

Οἴκαδε νοστήσαντα, δόμον Πηλήϊον εἴσω. 

Ὄφρα δέ µοι ζώει καὶ ὁρᾷ φάος ᾿Ηελίοιο, 

”"Άχνυται, οὐδέ τί οἱ δύναµαι χραισμῆσαι ἰοῦσα. 
΄ ων ”/ [ά / . ή η) - 

Κούρην, ἣν ἄρα οἱ γέρας ἔξελον υἷες Αχαιών, 

Τὴν ἂψ ἐκ χειρῶν ἔλετο κρείων ᾿Αγαμέμνων. 445 

Ἠτοι ὃ τῆς ἀχέων φρένας ἔφθιεν' αὐτὰρ ᾿Αχαιοὺς 

Τρῶες ἐπὶ πρύμνῄῃσιν ἐείλεον, οὐδὲ θύραζε 
Εἴων ἐξιέναι' τὸν δὲ λίσσοντο γέροντες 
᾿Αργείων, καὶ πολλὰ περικλυτὰ δῶρ᾽ ὀνόμαζον. 
” ϱ) 9 ”/ . ’ κ 9 Άι. μὲ η 

Ενῦθ αυτος μὲν ἔπειτ ἠναίνετο λοιγὸν ἀαμῦναι 400 
Αὐ Δ Δ Τά ολ 9 Ν . ϱ/ ὐτὰρ ὃ Πάτροκλον περὶ μὲν τὰ ἃ τεύχεα ἔσσε, 
Πέμπε δέ µιν πόλεμόνδε, πολὺν ὃ ἅμα λαὸν ὅπασσε. 
Παν ὃ) ἦμαρ µάρναντο περὶ Σκαιῇσι πύλῃσι 
Καΐ νύ κεν αὐτῆμαρ πόλιν ἔπραθον, εἰ μὴ ᾿Απόλλων 

Πολλὰ κακὰ ῥέξαντα Μενοιτίου ἄλκιμον υἱὸν 45ὅ 
ι -- Έκταν᾽ ἐνὶ προµάχοισι, καὶ Ἔκτορι κῦδος ἔδωκε. 

” - 

Τοῦὔνεκα νῦν τὰ σὰ γούναθ᾽ ἱκάνομαι, αἲ κ᾿ ἐθέλῃσθα 
ΥΤ ἐμῷ ὠκυμόρῳ δόµεν ἀσπίδα καὶ τρυφάλειαν, 
Καὶ καλὰς κνημῖδας ἐπισφυρίοις ἀραρυίας, 

9 θώ 5», ΔΝ - « ) ὀλ ΔΝ ς - 
Καὶ ωρηχ ᾽ ὁ Ύαρ ἦν οἱ, απὠλεσε πιστος εταιρος 4600 

Τρωσὶ δαµείς' ὃ δὲ κεῖται ἐπὶ χθονὶ θυμὸν ἀχεύων. 
Τὴν ὃ ἡμείβετ᾽ ἔπειτα περικλυτὸς ᾽Αμϕιγυήεις" 
/ / - Δ . - ιό 

Θάρσει, µή τοι ταῦτα μετὰ φρεσὶ σῇῆσι µελόντων. 
Αἲ γάρ µιν θανάτοιο δυσηχέος ὧδε δυναίµην 

΄ 2 / Νόσφιν ἀποκρύψαι, ὅτε µιν µόρος αἰνὸς ἱκάνοι, 46056 
ο ς / Ν / .ρ π 
Ὡς οι τευχεα καλὰ παρεσσεται οια τις αυτε 

. / 

Ανθρώπων πολέων θαυμάσσεται, ὅς κεν ἴδηται. 

Ἠετςε]! Ιπίο α νατ]είγ οἱ 6Ίαρος, ἐ]μαί εἶιο 
πηϊρηί εἶαάο {πο επιρταςες ο{ Ῥε]ειδ. Όεε 
Ριπᾶ. Νεπι. ΤΥ. 101. 

405. ἀρημένος. Πα]αιμείεά: Ῥατί. Ῥετ{. 
Ρ355. {γοπι ἀράομαι, νπῖοἩ 15 θεά 1π ἴα 
56η56 ο βλάπτομαι, 48 ἀρὰ Ίοτ οαἰαπηῖίας. 
Ῥεο οη . 3. 485; απά οοπιρατο 0. 7. 2. 
Λ. 1956. Σ. 6. ΟΠΙΕΓΒ, Ἡούενετ, {Πτουν 
Ῥασ]ς {πο αοσθηέ, απά {οτπι 16 45 ἴλο ϱτες. 
Ρ858. {γοπι απ ππιδεά {οστα, ἄρημι, Ῥοατῖπς 
Ώ1θ βαπιε βἸσπΙΠποαΏοη. Τη {μα Ἰαέθετ οἶααβο 
οἳ {ιο Ἰπε, {χε ννογάς ἄλγε ἔδωκεν παιδί 
Ῥο βαρρ]ίεὰ {χοπα ν. 49]. 

456. τραφέµεν. 66 οπ Ἰ]. Ἑ. 665. Τπο 
6ονεπ Γο]]ογῖπρ Ίἶπε ασε περεαίεὰ {ποτη ν. 
66. 5αρτα. 

448. λίσσοντο γέροντες. Ίπ τείεγεποο 
{9 πε οπιραςςυ οἱ Ὀ]γδεες, Α]ασ, απά Ῥ]ορ- 
ηῖχ. ΤΠ {ο ΝΙΠί1 Βοοῖς. 

458. υἱ ἐμῷ ὠκ. Έοτ υἷϊ, ἀαΐ. {τοι υἷς, 
οἱ πν]ο]ι {λε αοο. οσσυσ ἵπ ΤΠ. Ν. 185. Το 
αγοῖά ία ππαβια] ε]ίδίοΏ, 6οΠ1θ νγοι]ά Ῥτε- 
{6Υ, Ῥετμαβς, {ο τεαὰά υἱί αἱ Ἱεησί], απά 
οοππεοί ἴ]ιε (νο Ίοπμ νονγε]ς ὮΥ α 5ΥΠΙΖ08Ι8, 
Οοπιρατε Οἆ. Ὀ. 89. 

4606, τις. Έοτ ἕκαστος, 
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- -- )) ὋὪς εἰπὼν τὴν μὲν λίπεν αὐτοῦ, βῇ ὃ ἐπὶ φύσας 
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Τὰς ὃ ἐς πῦρ ἔτρεψε, κέλευέ τε ἐργάζεσθαι. 
.- » ὁ / ελ] -. . / 

Φῦσαι ὃ ἐν χοάνοισιν ἐείκοσι πᾶσαι ἐφύσων, 470 
βλ Σ.. - 

Παντοίην ἐύπρηστον ἀὐτμὴν ἐξανιεῖσαι, 

Ἕβλλοτε μὲν σπεύδοντι παρέµµεναι, ἄλλοτε ὃ αὗτε, 
[. 5 ΄ δε. / Αα 9ᾷ / Όππως "Ηφαιστός τ᾽ ἐθέλοι, καὶ ἔργον ἄνοιτο. 

/ . 

Χαλκὸν ὃ ἐν πυρὶ [βάλλεν ἀτειρέα, κασσίτερόν τε; 
Δ Ν -- Ἀ 8 . δι ον 3! 

Και χουσὸν τιμῆντα, καὶ ἀργυρον' αὐταρ ἔπειτα 47 0 
Ξ. κ ς , , ” ε , ν ον Θἤκεν ἐν ἀκμοθέτῳ µέγαν ἄκμονα' γέντο δὲ χειρὶ 

“Ῥαιστῆρα κρατερὴν, ἑτέρηφι δὲ γέντο πυράγρην. 

Ποίει δὲ πρώτιστα σάκος μέγα τε στιβαρόν τε, 

470. χοάνοισι. Μοιίᾶς, οἨ πιεζϊπγ-ροίς. 
Θε]ο]. χώνοις πηλίνοις, ἐν οἷς χωνεύεται 
τὰ μέταλλα. Απά 5ο Ἐπρία(ηίας. θε, 
Ἡούγεγετ, βε]μπεῖά, 1,εχ. ἵπ γ. 

476. γέντο. Ῥεε οἩ ΤΠ]. Θ. 49. 
477. ῥαιστῆρα. « απηπεγ; παρὰ τὸ 

ῥαίειν, ΓΓαπσεγε.---πυράγρην. Τοπᾳ5. Ῥολο]. 
τὸν χαλκευτικὸν καρκίνον, τὸν ὀξύλαβον, 
παρὰ τὸ τὰ ἐν τῷ πυρὶ ἀγρεύειν. 

418. ποίει δὲ πρώτιστα σάκος μέγα. Τ1ε 
ορϊ5οἆε ο {ιο ΘΗΤΕΙΡ ΟΕ ΑΟΒΙΙ1ΕΣ, 1 ποῦ 
έμα πιοδί Ῥεαια{α1 ἵπ ιο Τα, 15 οργίαΙΠ]γ 
πιοδὲ 5]κ]ησ]γ ἹΠ]αδιανε οἳ {πε ρεπῖας5 
οἱ ἴῑια Ῥοεί, 5 Ιπνεηίῖνε Ῥονψγετς, απᾶ Πϊ5 
εχαπ]θιίο έηδίο. Τό 56 α πιαπ][ες5ί Ῥτουϐ, 
ΏΙΟΣΘΟΥΕΣ, θα Βοπἱρίατε απᾶ {πο αγί5 οἱ 
ἀεδῖσῃπ Ἰαά πιαάε οοηπβϊἀεταδ]ο Ῥτοστοεςς ἵπ 
ἄντεεςσε ἵπ ναί εατ]γ ασο, Ἠανίπςσ Ώθεη ΡΤΟ- 
Ῥαβ]γ Ιπίτοάασεά ΙΠίο {πο οοππίσγ Γποπι 
Ἐσγρι. Μτ. Βτγαπί Ιπάεεά 5πρροβες {παί 
Όλε ΘΗΙε]ά 1ί5εΙΓ ννας εορῖεᾶ ἔποπα απ Ἐσυρ- 
Ώϊαπ πηοᾶε]; απά Ἡε Ἠαςδ Ῥγοάισεά 5ενετα] 
Ἰηδίαποςθς {ο 8ΠΟΝ {παί τεργεδεπία{ἴομβ, 
5αοἩ α5 {ος πΠΙο]Ὦ αὖε ἐπεγοῖπ εχμΙρΙθεᾶ, 
γεγε ΥΕτΥ 6ΟΠΊΠΙΟΠ Ἰπ {Παί οοιπίγ. 9εθ 
Ἠῖς ΠΗεαίλοι ἨΗψι]οῖοση, Ῥατί 11. Τε ας 
Ῥεεπ οὐ]εσίρά, Πογετος, ἐ]λαί ἴπε αγί5 οοα]ά 
ἨΕΥΕΣ Ἠανε Ῥεοπ 1π ἐλαί δίαίο οἱ {ουνατά- 
ηθ5ς ὙΠΙο πνοι]ά Ὦο πεοεδδαῦΥ {οΥ {μα 
Ῥτοάπσίίοι οἳ α υνοτ]ς οἳ ἄεδῖση, 5ο Ρεγ{εοέ 
35 {μαξ ννπῖοὮ 15 Πετο αθἰτιρα{εά {ο Ὑπ]σβη” 
απᾶ «οπ5δεαπεπ/{]γ {μαί έῑε ἀεξοτιρίίοη ππαδύ 
Ἠανο Ῥεεπ Ιπίτοάασεά ΙΠπίο ἰπε Πίαά αἲ 
6ΟΠ16 Ἰαΐίετ Ῥετῖοά. ἘΒιί 16 ΠΙαΥ Ῥε απ- 
5πυετεᾶ, λαί Ηοππετ 15 ἀρδοτῖρίῃς ἐπο ννοτ]κ 
οἳ α σοᾷ; απά (αί 16 ποα]ά {πεγεί[οτε Ῥα 
βαβμεῖεπί {μαί {πε βἰπιρ]εςί εἰεπιεπί5 οἱ {πε 
Ἀτί Ὑν6υς έ]ιθι Ἰη οχϊδίρπσθ, ση] Ἠῖ5 ἵπια- 
βϊπαίῖοη πγοα]ά οπαΡ]ο Ἠϊπα {ο πιο] 1πίο 
ΒΏΥ ἀἄεστεε οἱ {αποῖεᾶ Ῥετίεοίίοπ. Αἲ ἴ]πα 
5αΠ16 {ἴππο {Ίεγο ἶ5 6νετΥ γ6ᾶδοπ {ο Ῥε[ετε, 
Έιαί 9ΠΙε]ά5, απάἀ οίμεν ΡῖεσςεςΒ οἱ αΤΠΙΟΙΥ, 
νγετο αἀοτπεά πι Πσατες ἵπ Ῥα5-γε]ῖεξ, 
νε πνου]ά τεααΙ]γ 5αρΡΙΥ έἶνα ροδί υηξ]ι 
ἔλλε 1άεα πνΠΙοἩ Ἠε ας επιροά]εά Ιπίο έλθ 
ΒμΙε]ά οἳ Ἰή6 Ἰετο. Τὲ βοιπ]ά 5οεπι αἶσο, 
ἐλαῦ Μείααχβγ, απᾶ Ρεγ]αρς ΟΠεπιςίτγ, 

αβίογα]. 

, 
60 {4 35 το]αίος ἴο {πε Ρτοάισίῖοη οἱ ϱ0- 
115, 188 πο αορείμεν ἹπκΠονἩ: {Του 
βενετα] οοἱοατβ αἴθ 6χΧΡΤΕΡΣΙΥ πιοπ(ῖοπας, 
5ο] α5 έλα ῥριηρίε οἳ ἴλε 6ταΡρες, ἴ]ε γεᾷ 
οἳ {με πιαπί]ε οἱ Ἐαΐε, απἀ ἴ]ε ἄιπ οἳ Ένα 
ΟΧεΠ, π/ΠΙο] οοι]ά ποξ Ῥε ρτοάισεᾶ ὮΥ ια 
βἴτπηρ]ε πηεία]5 ν/πῖο] Ἱνετοε αδεᾶ, νἰζ. Ῥταρς, 
ΟΥ ὀγοπσε, Ππ, ϱο]ᾶ, απά βἴ]νετ; οἳ Ὦ} ΑΠΥ 
οοπιρϊπα {οι οἱ {Πεπι. 

Ο)]εσβοπ5 Ἠανε 35ο Ῥθεπ περεαίέεᾶ]γ 
ταῖσεὰ α5 {ο ἴ]ο ΙπιροβδϊρίΠέγ οἳ οοπυρε]δῖης 
5ο στεαί α ΠΊΤΙΡΕΣ οἱ ορ]εοί5, α5 απο Ίετα 
ἀεξοτ]ραᾶ, πΠΙπ {πο οοπηµαβς οἱ α 5μΙε]ά 5 
ππ]οῬς εαο] Ῥαγί Ὑθγε 50ο πηϊπαίε 45 {ο Ῥε 
5οατοε]γ ἀϊδοενπίρ]ο, ἘΒπέ νε ἵδ 6 τε- 
πεπ]ρετεᾶ (]λαί 5ΏΙε]ά5 αγε σεπογα]]γ τερΓε- 
βεπίοεὰ ἴἵπ Ἠοπιεγ α5 5υ/ΠοΙεπί]γ Ίαχρο {ο 
Ῥτγοίεοί ίΠε πγ]ο]ε Ῥοάγ, 56] απ ο,]οσίῖοῃ. 
να] πο ἂρρεαγ γετΥ Ἱπιροτίαπό. Αί αἰἱ 
ενεηίς 16 νι] Ῥο α 5αβπο]εηί τερ!Υ, ἐαί απ 
επιίπεπ{ ατἰῖδί οἳ πιοάςιπ ἄπιος, Μτ. Εἶακ- 
ΏΙΗ, Ἠας5 οοπιρτῖδεἁ {πε νο]ε υημίπ α 
αἴγοιπηζετεποε οἱ {ητεο {εοί ἀϊαπιείετ. Τηα 
επ{ῖτο 5Η1ε]ά, νν]]εἩ ννας οἴτοπ]αχ, αοσοτάῖηςσ 
{ο {πο {αξΠῖοπ οἱ ἔῑο Ώπηεςδ, Ὑαςδ ἀῑνιάεά 
ΙΠ{ο {Ἠπεε οοποεπίγ]ο 6ἵτο]θβ, εποἩ οἱ ννμ]σ]ι 
ἀἱδρ]αγεά α ἀῑδποί Ῥογίοπ οἳ {πε ππῖνετςε, 
νη(Ἡ α ΠΑΤΤΟΥΥ 8ρ866 Ρείεεπ έμεπα; απά πο 
Ἰπέετίοχ οἴτγοε]α, οΥ ῥοµε οἳ ἴῑε 5Π1ε]ά, ννμ]οἷι 
Ρτο]εσίοά 5ρΡ]εσίσα]]γ. τερτεβεπίθεᾶ α π]αρ οἳ 
πε ἨθεαγεΠπς, απᾶ Παά (Πε αΡρεβγαποθ ῬΓο- 
Ῥαβ]γ οἳ α πιοάετη οε]εςίῖαὶ ρ]ορθ. Τ19 
Ῥοτάετ, οὗ οπί{θσ οἴτοία, εχΠΗΙΡῖ(εά {Πο π/ανες 
οἱ πε οεθαἩπ: απά {πο παϊὰάἆ]ε οἴτοιπη{εχ- 
επσε, ἨΝΠῖοΙ ἐγρίβεά ἴῑε εατέ], τας ἀῑνιάεά 
Ιπίο {οασ οοπιραγαπεηίϐ, εβοῖὰ οοπίαϊηῖης 
{τε 5ῇ-ἀϊν]δίοπ5 ἵπ νο πνετε 1]]ας- 
ἐγαΐϊνο ΡΙοίανγθ8 οἱ ἴπε {οασ εδίαίες οἱ 5ο- 
οἰείγ, ἴπε οἵοῖζ, ποίαγη, αφγϊοι[έωγαῖ, απᾶ 

Τη θαο]ι οἱ {μεδο Ῥϊοίατεβ ἴμθ 
Ροεί α]]αάες {ο οπδίοπας οἱ Ἠὶ5 ον οοπΠίσγ 
Ἰῃπ {Πε ασε ἵπ πΠΙοἩ Ἡε Ἠνεᾶ. ος πι. 
Ώναπιπιοπά (61ᾳ5.. «Γοιγπαί, νο]. ΥΙ. Ρ. 7) 
Ἠα5δ α. οοπ]εσίπτο {Παί 165 να Πϊ5 Ιπ{εη{Ιο. 
{ο τεργεβεπί {πε {οἳ} ΞΕΔΒΟΠ5 Ὦγ αΡΡΤΟ- 
Ῥτϊαίε επ]επας, ἀετῖνεά ἔγοπαι οσξαρα{ίοµΒ, 
ΟΥ 5ΡΟΣΙ5, εἀαρίαᾶ {ο εας] 5αοσεβδῖνε πιοη/] 



ΟΜΗΡΟΥ ἸΔΛΙΑΔΟΣ σ. 

Πάντοσε δαιδάλλων, περὶ ὃ ἄντυγα [λάλλε φαεινὴν, 
Τρίπλακα, µαρμαρέην, ἐκ ὃ ἀργύρεον τελαμῶνα. 450 

Πέντε ὃ᾽ ἄρ᾽ αὐτοῦ ἔσαν σάκεος πτύχες' αὐτὰρ ἐν αὐτφ 

Ποίει δαίδαλα πολλὰ ἰδυίῃσι πραπίδεσσιν. 
Ἐν μὲν γαῖαν ἔτευξ, ἐν ὃ οὐρανὸν, ἐν δὲ θάλασσαν, 
᾿Ἠέλιόν τ᾽ ἀκάμαντα, σελήνην τε πλήθουσαν, 

οἳ έλα Αίῑο γααν. Της {νε ρ]οίατε οἳ α 
πιαγγίαφε αοοοτάς υγε]] νι (απιεζίοπ, ἴἶα 
Πνδί πιοπίἩ, νΥΠῖοἩ Ύνα5 5ο σα]]οά οπι α 
Γεδίῖνα] οε]ερταίεά αἲ ἰΠῖδ πιο Ὦγ ἴλοςα 
νο ντε αροιέ {ο ΠΙΤΤΥ; απ βἴπηϊ]αν απη- 
Ἰορίες Ἠανο Ῥεεπ Ῥοϊπίεά ου6 1η επο]ι 516- 
οε5βῖνο ταρτεδεπἰαίίοη. ΤΗ αγραπιεπίς ὮΥ 
Νίο ἐπῖ5 Πγροίμεεῖς απα εαρροτίεά αγθ 
οχίγεπῃε]γ Ἰεαγπεά απά Ἱπσεπίοιδ; αἱ, Ρετ- 
Ἠα}Ρ5, ποῦ αἱίοσείμεν βαΜϊβίασίουγ. 

Ἠεγπο, νο 15 ἀεοῖάεά ἵπ Πῖδ ορίπῖοη 
ἐ]αί ἴπο ἀαδογιρίοιτ οἳ ἴπε ΦΠΙεΙά 15 απ 
Ἰπέεγρο]α{1οπ, Ἠα5 Ῥγοάισεά 5ενετα] οἴμον 
αχριπιεηίς 1π ἀείεπος οἱ Πῖ5 αββετίίοΠ, Ἡοϱ 
οοπίεηάς ἐλαί 16 Ἱπίεγγαρί5 πε βίου Ἱπ- 
ΠεοθβδαγΙ]γ, απά {]αξ ἴμπο 8οεΠοΒ ν/Π]ο]ι 16 
ἀαδετῖρες ατε αἲ νατῖαποςρ ση(Ἡ έἼοβδε νν]]ο]ι 
Άγο ΙπιπιεάϊαθεΙγ «οππεσοίεά νι Ἰν, Τ]μο 
Ῥεασε{ία] οἈ]οσίβ ννἩ]ο] 16 τεργεβεπί5 αγθ 
1οίβ]1γ αὖ νατίαπσοο νηἰἩ {λε πιατίέῖα] απά 
Ῥαβί]ϊπρ ϱρὶτέ οἳ ο Ῥαβδασες νΠΙοὮ Ῥγο- 
οεάε {πο ερῖδοᾶθ, απᾶἆ {πε οματασίες οἱ ία 
ν/αστῖος {ος Ὕνηοπι 16 σας Ιπίεπάεά. Τό 
οου]ἀ ποί Ἠανο Ῥεεπ {α5μίοπεά ὮΥ {ο 
ΙΠΕΑΠΘ οπΙρ]ογεά ὮΥ Ὑπἱοαπ 1Π 1{5 {ογπια- 
ΠοἨ ; απά νοπ οοπιρ]είθᾶ, 16 Ίνα πού οα]- 
οπ]αίθᾶ {ο Βίγκο {εγτου Ιπίο {ο Ῥε]ο]άετς, 
Ῥαέ ταίπες αἀπιταδίοῃ. 1Τὲ οποι]ά Ῥε οἳ- 
5εγνεᾶ, Ἠούενοεσ, {μαί Ἠοππες Ἰα5 Ιπίτο- 
ἀποεά εϱα)]εοί5 οἳ α απῖοί παέυτε Ιπίο (πε 
5ΠΙε]ά, ἵπ ογάεν {ο τε]ενε {πε τολάεν {γοπχ 
Έιο ἑαπιπ]έ απά Ἠοττου οἱ {116 5οεπος α]- 
τεαᾶγ ἀεδοτῖρεᾶ, ὮΥ 165 5ος απά ρ]εαδῖπς 
νατ]είγ; απά ἰΠαῦ Ἡο Ἠὰβ ποί βἰαάϊεᾶ 5ο 
πησο] έλα Ῥεαα{γ ο ένα ΒΗΙε]ά, α5 {παῦ ο 
{πο Ῥοεπῃ. Α8 {ο 1{5 {ογπιβίΙοη, ἐπε Ῥγυσθςβ 
απᾶά ΠΊΕΒΏΣ επιρ]ογεά ὮΥ Α ροᾷ, 4ο ποί πεςες- 
βατῖ]γ τεφπῖτο {ο Ῥο γεάισεά {ο έ]ε Ιενεὶ 
οἱ Ἠπππαπ ορεγα{οΏδ. {ΠΠ πεβρεοί {ο α 
οἑν1], πνΠῖο]ι Ἠα5δ Ὀθεῃ 5οπιείίτηος α]εσες, ο 
ἔπο ἹππροβδϊὈ!]ογ οἳ τεργεβεπήπςρ ππον]πρ 
Άσιτεβ οἨ {πο 5Η1ε]ά, 16 ἵ5 {οο Γπίνο]οις {ο 
πεεᾶ 8Ώ ΔΠΒΙΝΕΣ: 8ἶπορ Ἠοπιες ενἰάεπί]γ 
ἘΠΕΑἨΠΒ ποίµ]ησ πποτο ἴπαπ ἰμαί {πε Ἰαὰ 
{Πο αρρεαταποε οἳ Ῥεΐηρ επάιεά ν(Ἡ {1ο 
Ῥοψεχ οἱ πιοῖοπ; απᾶ αἰπ]ῖ]αγ εκργεβδῖοηΒ 
3τε οοπΗΙππα]]γ αδεά 1π τείετεηοσε ἴο ραἰηί- 
Ἰπσς. 
Ποσίοᾶς ἀεεοχ]ρίῖοα οἳ {πε ΒΗΙε]ά οἱ 

Ἠετοι]ε5 18 απ εγ]ἀεπὲ Ἱπααίοη οἱ ἴθ 
ΒΗΙειά οἳ ΑοἨί]]εθ: {ο ορίπῖοι ἐπαί {πο 
{ουππες 'να8 {ο ογ]αῖηα], απᾶ {]ε Ἰαΐέζεν {ια 
6ΟΡΥ, Ῥεϊησ οἰεατ]γ νηίλοαέ {οππάκίοῃ. 
γρ αἱδο Ἰα5 Ἰωϊαίθᾶ Ἠοπιεγ 1π ἆε- 

βοπ]Ρῖπσ {ο ΘΗΙε]ά οὗ Ἴποας ἵπ Ἐπ. ΥΤΙΠΙ. 
6260, ΑΠΑΟΤΕΟΠ α]]αᾶες {ο ἩἨοπιοι” ἆθ- 
βογϊρέῖοηπ 1π {πεβο οἸεραπί Ἰΐπε»: 04. 16. 
Ἐὸν ἄργυρον τορεύων, 'Ἠφαιστέ, µοι ποίη- 
σον Πανοπλίαν μὲν οὐχί' Τί γὰρ µάχαισι 
κἀμοί; Ποτήριον δὲ κοῖλον, Ὅσον δύνῃ, 
βαθύνας. ἍἩἨΠοίει δὲ µοι κατ αὐτὸ Μήτ’ 
ἄστρα, μήθ’ ἅμαξαν, Μἡ στυγνὸν Ὠρίωνα" 
Τί Ἠλειάδων μέλει µοι, Τί δ' ἀστέρος Βοιώ- 
τεω} κ.τ.λ. ΤΠοβ8ο νο απο ἀοβίτοις5 οἳ 
1εαγπῖης {ο π]αέ απ οχίειέ {ια α]εροτῖσα] 
Ἰπέθγρτείευς οἳ Ἠοπιου Ἠανε ομυτῖθᾶ ἐλεῖν 
Ἰαοιρταθίοςς, υν] ο αὈιπάαπί]γ βαδβεᾶ 
Ὦγ πε οὈβδεγναίοπς οἳ Ἠετασίας, απά 
οἳ Ώεπιο, {πε ἀααρ]ίεν οἳ ΕΥΙΊΙβΡοΓΑΒ, ΟΠ 
Ένα ΘΗΙε]ά, νν]]ο] αχε τεοογάεά Ὦγ Εκία- 
ᾳ5, 

419. πάντοσε δαιδάλλων. «Οοτεγίπᾳ ἄξ 
αοἶέ] νατίοι πογηπιαπελέρ.---ΟΕ ἔἶιο ἄντυξ, 
56ε οἩ ΤΠ]. Ε. 262. 7. 118. 

450. ἐκ δ ἀργύρεον τελαμῶνα. ῥΒεῖ]. 
ἐκ τοῦ σάκους ἔβαλλε. Τε πτύχες, ΠιεΠ- 
Ώοπεά ἴἵπ ἔμε ποχέ πε, Ίνεγε Ἰαπιίπας, οὗ 
Ρ]αΐε5, οἱ ἀϊβοετεπί πείς. Όοπιρατε . 
Υ. 270. 

4δΙ. ἐν αὐτῷ. ὮἸ]αί ἵδ, προη ε ει- 
7αοο. 

455. ἓν μὲν γαῖαν ἔτευξε, κ.τ.λ. ΤΠΙΒ 
Ἠπο ἀενε]ορεβ {ο βιρ]εοῦ οἳ {1ο νλο]α 
5]Ηε]ά, 45 ἀεβοτῖρεά Ιπ {ιο ποίθ οἨ ν. 478; 
απΠά {πο ποχῦ 6ΟΠΙΠΙΘΠΟΘΕ5 ΑΠ ΘΗΙΠΙΕΥΑ{ἶΟΠ. 
οἱ νε Πεαγεπ]γ Ῥοάᾶ1ες, νι {1ο απ απᾶ 
ΏΊΟΟΠ, 35 γεργεβεπίεᾶ 1π {με οεπίγα] βΡΠετα, 
ΟΥ 0058 οἱ ἴῑπε 9Ἠ]ε]ά. Τ]ο ἀεβοτῖρίῖοτ {γοῃ 
γ. 490. {ο ν. 6056. Ιπο]αβίνο, τε]αίε5 {ο {ια 
εατί ; απᾶ (ο «νο {ο]ονίησ Ἰϊπεβ ο0π- 
εἶιᾶᾳ ἴἶα ερἰδοἀε, 1π τείεγθηος {ο {πα 
οε8αΠ, ΝΠΙοἩ 5Υγουπάς ἐ]ο νν]οῖθ, ἩἨσθποθ 
Ἐπίρ. Ἐ]εοί. 467. Ἐν δὲ µέσῳ κατέλαµπε 
σάκει Φαέθων κύκλος ἀελίοιο Ἴπποις ἀν᾽ 
πτεροέσσαις' "Αστρων τ) αἰθέριοι χοροὶ, 
Πλειάδες, Ὑάδες. Ονῖᾶ. Μει. ΧΙΠ. 991. 
Ίγεφιε επίπι οἴγρεὶ οαἰαπεῖπα πογῖέ, 0σεαπαπε, 
εἰ ΊεΥ}α5, οπηιφιιε αἴίο βἴάεγα σα1ο, Ῥίεϊαᾶας- 
σφμε, Ηήαᾶακφίιο, ἴπιπΙπεπιφιο αφιογίε «4γο- 
ἔοη, ᾖ)ὕνεγεαδφιιο 11106, πϊάμπιφιε Ογίοπὶθ 
επδεπι. Όοπιρματε Υπο. 6εουᾳ. 1. 197. Απ. 
1. 745. 

484. πλήθουσαν. ΙΓ. ἙῬ]οπιβπε]ᾶ οπ 
«Ἐδβομ. Ῥετβ. 277. Γαγίογ Ἰῖο βεπεις, φιὸ 
Ρἰεγιήπφμε εεργὶηιέιγ ρε πληθύω. «ΐσς- 
θαπὲ περὶ ἀγορὰν πλήθουσαν. Υἱάε Ῥιλογ. 
αἆ Τ]πογά. ΥΠ. 92. Ἆεπ. Απαὺ. 1. 8. 1. 
Τ{ οσεΙχβ 86ο ἵπ 4η αοἰῖνο αἰρπίβοκίίοι 

Μ ᾖΤῃ 
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Εν δέ τε τείρεα πάντα, τά τ᾽ οὐρανὸς ἐστεφάνωται, 

ὉΜΗΡΟΥ ἼΛΙΑΔΟΣ Σ. 

4850 
.. . 

Πληϊάδας θ’, Ὑάδας τε, τό τε σθένος ὨΏρίωνος, 

"Αρκτον ϐθ’, ἣν καὶ ἄμαξαν ἐπίκλησιν καλέουσιν, 
ιό) ῴ ) - / ΄ λε) ’ / 

Η τ᾽ αὐτοῦ στρέφεται, καί τ) Ὡρίωνα δοκεύει, 
Οἵἴη ὃ) ἄμμορός ἐστι λοετρῶν Ώκεανοῖο, 

/ Ἐν δὲ δύω ποίησε πόλεις µερόπων ἀνθρώπων 400 
α [4 

Καλάς' ἐν τῇ μέν ῥα γάμοι τ ἔσαν, εἰλαπίναι τε' 

νη(]ῃ ποταμὸς ἵπ ΤΠ. Λ. 492. απᾶ εἰδεν]ετε; 
Ῥαέ φε]άοπα, 1 εγετ, π απγ οίπεν ϱπΏ- 
εἰππίῖνε, εχεερέ ἐπα {ννο α]τεαᾶν Ιηδίαηποεᾶ, 

485. τείρεα. Ί]ιο είαγ. Ἠεδίῖοά. Τ]εορ. 
ἄστρα τε λαμπετόωντα, τά τ᾽ οὐρανὸς 
ἐστεφάνωται. ὮἈε]μο]. τὰ ἄστρα" παρὰ τὸ 
τερατώδη καὶ σηµειώδη ταῦτα εἶναι. Έπ- 
εἰωζμίας «αγ» ἐἶιαί έΊιεγ ατε 5ο οα]]εὰ διὰ τὸ 
εἴρειν, ὅ ἐστιν ἀγγέλλειν ποτὲ τὰ μέλ- 
λοντα. Όπεν ἀετιναίῖοης 4190 Ἠανε Ῥεεπ 
Εἴνεπ; Ῥαί αἲἱ εαπα]]γ αποετίαῖῃπ. Τε 
νιοτὰ οσσασ5 ἵπ (0α]Ηπι. Η. Ώε]. 176. Αγρο]]. 
ὪἜμοᾶ. ΤΠ. 1961. ΊΤτπ ἴμε οοπδίισοοῦ, 
Έχε τε]αίῖνε τὰ, ἵπ ἴμε αοοαδα νε, ἵ5 ραί 
{ου οἷς, ἵπ ἴιε ἀαίνο. ὧεε Μαϊ. αν. αν. 
ξ 455. ὅ. Έτοπι ἔ]οθ πδε οἳ ἴπε ερ](]εῦ 
πάντα, Τξ ηα5 Ῥεεῃ 5αΏβοςεᾶ έ]ιαί ἔλε οοἩ- 
5ἰε]]αίῖοηπ5 Ίετο οπαπιεγα{θᾶ, ατα αἲ] ἐαί 
νγεγο ΚΠΟΝΥΠ {ο {εθ Ῥοεί. ΤΗἱ8 οοπο]αδίοη, 
Ἠοψενον, ἵ5 ενΙάεπί]γ Ἱποοχτοςσί, 5ἴπος Ἰθ 
ππεη{ίοης {1ο ἀοσ-είαν, οἱγίμς, ἵπ Ἡ. Ε. 6. 
Χ. 96, απᾶ ΠΒοσυίεε, ἵπ Ο. Ἐ. 272. ΑΙοτ 
βρεακίπσ οἳ αἲὶ {πο δίατς σεπετα!]γ, Ἡθ Ῥτο- 
εεεᾷς {ο ρατβσι]ατιζε α ευ οἱ {πο πιοςί 
τεππατκαβ]θ. 

4860. Ὑάδας. Όϊσοτο ἆα Ναΐ. Ώεογ. 11. 
45. Ἠας ἄγασὶ εἰείίας Ἠγαᾶας τοσϊατε 5ιιθ- 
γαπέ, α Ῥ]αεπᾶο Σ ὕειν επἰηι εξ Ῥ]αεγε. «Α/οβ- 
ἐπὶ ἐπιρεγῖίε 5αοπ]α5, φμαεὶ α αραβ εεεεπέ, 
ποπ αὖ Ἱπιρτῖριας ποπϊπαία. Όεε6 Ὠανῖες ἴπ 
ἴοο.. Τ]ε ρετῖρηγαδῖς σθένος Ὠρίωνος Ἠ88 
Ῥθεπ τερεαίεά]γ ποβσεᾶ. 

488. ἥ τ’ αὐτοῦ στρέφεται. ΤΥ Μἱο]ν {8 
π ἔ]ιο 8απιε Ῥίασο. Ῥελο]. περὶ τὸν αὐτὸν 
τόπον, ὡς μὴ καταδυοµένη. Τ1ε νετρ 
στρέφεται ἵ5δ ιδεὰά Ιπ {Πο 84ΠΠ6 ΒεΠ5ο ἴπ 
Απαοσγ. 0Ο. ΤΠΙ. 9. Στρέφεται ὅτ᾽ ὌἈρκτος 
ἤδη Κατὰ χεῖρα τὴν Ῥοωτου. ῥΡορῃ. 
Έτας]. 199. ἄρκτου στροφάδες κέλευθοι. 
Ἰαγεπ. θα. Ἡ. 95. Ερσφίάα οἴτειμπαφιπέ 
214 8αγγασα Βοοίΐα. ΤΠε νοτᾶς ὩὨρίωνα 
δοκεύει Ιπάϊεαίε {ἶιε εΠιαίῖοη οἳ {λε Ῥεαγ. 
15 ο/βεγτες Οτίοη 5 1,6. Ιέ 19 αἰγεοι[η ορροεῖέε 
{ο ΟτΙίοΏ, πνπῖοἩ Ἰο]άς ἐῑαο 6αππο το]αίῖνα 
5εαΐ Ἱπ ἴπε δοπίπετη, 45 11ο Ῥεαν ἵπ ελα 
ποσίµενῃΏ, ΠεππΙβρπεταο, ἸΜαπῖ]. Αδίτοῃ. Τ. 
503. «4γοίος εἳ Οτῖοι αἀνεγεῖς ]γοπένις 
ἐδαπί. 

489. οἵη δ) ἄμμορος κ.τ.λ. Όϊσεχο ἀθ 
ϊΝαΐ. Ὁ. ΤΙ. 41. Ἠωπο οἴγουπι Ροίμπι ἄρκτοι 
αμα Τεγαπέιγ πιπφµαπι οοοἰἀεπίε. Ὑ]τς. 
«εονςσ. 1. 246. «Αποαίος Οεραπὶ πιειεπίες 
αφιοτε ἐπφι. ία. Τπευ. ΙΤ. 68δ. αδὶ 

εοἶα ερεγεῖίε Ῥίαιείγο «4γοίος αἆ Οσραπιπι 
Πιφιεπέῖδις ἱὑποίᾶεί αφἰτῖ. ἩἨοππετ5 αοσι- 
Υ8ΟΥ ἵπ 5 Ῥαβ5ασε Ίας Ῥεεπ Γγεαπεπί]γ 
σα]]εᾶ ἴπ απε5ίοη, οἴηος {πε Ἠαἴπ, οτ ἔ7γεα 
21α/οΥ, 15 ποῦ ἴ]ε οπ]γ εοηςίε]]αίῖοη ννΏ]ο]α 
Ώενεσ εί5; Ῥαέ Οερ]εις, Ώγασο, ἔἶγτεα ΑΙ- 
ΠΟΥ, 8πᾶ οί Πες, αἱναγ5 τεπιαῖπ αΏογε ἴε 
Ἠοτῖσοη, ἵπ {πε ἸαΜίαᾶο οἱ Ἔτογ. Ἠεποε 
1 Ία5 Ῥεεπ 5ασσεςίεᾶ έαί ἴεςο 5ίατς Ίνετε 
ππάΙξοονετεᾶ 11 {ο Ροεί5 {ππε, οὗ {λΠαί Ἰθ 
ΠΙΕΠΙΟΗ5 {1ε Ῥεαχ α5 {λε πιοξέ τεπιαγκαδ]ο. 
Νου α5ίΥΟΠΟΠΙΥ 58εΠῃ5 {ο Ἠανε Ῥθεπ 50Π18- 
νηαξ αἀγαπεεά Ιπ {πο Επιε οἳ έπο Τγο]απ 
ν/αΥ» 5ἴπος Ῥα]απιαᾶες ἶ5 οε]εργαίεά {ο 1118. 
βΚΙΙΙ 1π ἐλαί εοἴεπος, απά Ὠϊοἆ. Βίο, τε]αίεΒ 
Όιαί {πε ἄτοεε]κς πετο ΙΠπβισίθά {εγεῖι 
ὮΥγ Ἠετοπ]ες, απάἆ Ἠδοπγ]ας Ὦ} Ῥτοπις- 
{ηθ5δ. Ἠεποε {ε ορϊπῖοπ οἱ ῥίταδρο (10. 
1. Ρ. 9.) ἱ5 πιογθ Ῥτοραβ]θ, {λαέ Ἠοππεν, ὮΥ 
πο Έεαγ, απάἀεγβίαπᾶ5 {ια πΠοῖε «τος 
Οποίε. Θ Ἅπι Ὀταπιπιοπᾶ, Ἠοΐγενετ, 
Ἠα5 α οπτῖοι5 αδίτοποπηίσα] οα]ει]αίῖοπ {ο 
Ῥτοτο, ἐλαί ἵπ Εσυρι, ἔτοπι Ἀππεπορ ἴε 
πιοάς] οἳ {πε 9ΠΙε]ά γνας (ακεπ, {πο βεΥεη 
είατς ἵῃπ {ο Ἠγαϊπ Ίνετε ί1ε οπ]γ εοπςίε]]α- 
Ώοπβ ν/π]οἩ πετες 5απ]ς Ῥε]ουγ ἴε Πογῖζοη, 
ἵῃπ {μαί Ἰαβίπάς, ἵπ πε εργα οἳ {πε Ττο]απ. 
καν. Ὀεε Οἶα55. ᾖοπτῃ. το]. ΥΙ. Ρ. 9. 

490. δύω πόλεις. Πο ἀεδοτῖρίοπ οἳ 
ἴπεδε ἴπνο οἶθεδ οοπιρτῖδες {πο ἔνο Βτδί 
οοπιραγαπεη{ς οξ {θ τη]ἀά]ε οἶτε]ο οἳ ένα 
ΦΗΙε]ά; εαεῖ οἶιγ αβοτάῖπσ ειΏ]εοίς {οτ 
Έητοε Ρϊείπτες, Π]αδίγαῖνε οἳ οἶν]] απἀ τηῖ- 
Ηίατγ 146. 

49]. ἐν τῇ μέν ῥα γάμοι κ.τ.λ. Ἐϊδε 
εοπιραγίπιεπΕ: «4 οἶέψ ἵπ Ῥεασ. Ἐλσδί 
ευ μαϊν]δίοα: ἠιριίαί γε ὅο,. Τὲ γναβ 
ΙΠΙροβεῖΏΙε {ο ΊἨανο οποδεῃ {νο Ῥοαΐξετ 
επιρ]ρπις ο Ῥεασςςθ απ ἸΤαγγίαφε απά 
βίο. Τε 15 βαϊά ἴπ5 οἵγ να ἄίλεπε, 
{0Υ ππαττῖασες νγοτο Ἠτδί ἹηςΗέπίθά {πετε, 
Ὦγ Ο986ΓΟΡ5, απ Ἱαάσπιεπί προη τπγάεΥ 
Ἠγεί {οππάεά {Ἰεγε, ἨῬοΡρε. ευ ΑίΠεῃ. 
ΧΙΤΙ. 1. Βεπο]. ΑπδίορΗ. Ῥ]αί. 775. ἩἨο- 
Ώ1ΕΓ Ἠ88 Ἠετο ρῖνεπ Ἡ5 α ἀεδοπιρᾶοη οἳ α 
παρα] Ῥτοσθβδίοη, 5 Τ6 Ίνας Ἱῃπ Ἠΐ5 πια. 
Τπε Ῥτίάε Ἱνας οοπάποίεᾶ {ο πε Ἠοιςε οἳ 
Ἠετ Ἠαδραπά Ὦγν ἐογομ]σμέ, αοσοοπιραπῖεάἆ 
Ὦγ ἆβποετς απά πηπβὶσίαης, πο 8ης {1α 
ὑμέναιος, ος γα εοπᾳ; νοἩ ΑΡΡΕΑΙΑ ἴο 
Ἠανο Ῥθεπ ἔπεπ ἵη δε. ΜΠίοηυ εγἰἀεπί]γ 
Ἰαά Ἠ5 εΥο οἩ {Πί5 Ῥήδεασε ἵπ Ῥ. 1, ΧΙ. 
590. Τεν ἴἱφμέ ἐε πιαρίϊαί ἰογο], απ ὑἱά 



ΟΜΗΡΟΥ ἼΛΙΑΔΟΣ Σ, σο] 

. 

Νύμφας ὃ ἐκ θαλάμων, δαΐδων ὑπὸ λαμπομενάων 
27 / . . . Ν λα ὁ / . ’ 

Ἠγίνεον ἀνὰ ἄστυ' πολὺς ὃ᾽ ὑμέναιος ὀρώρει. 
κ - ὃ . -- ἐδί 3” ὃ 2/ - 
ουροι οοχηστηρες εοινεΟογ, εν αρα τοισιν 

Αὐλοὶ φόρμιγγές τε [βοὴν ἔχον' αἱ δὲ γυναῖκες 405 
ς ιά / ο . / 4 / 

Ἱστάμεναι θαύμαζον ἐπὶ προθύροισιν ἑκάστη. 
. ο . ή - 

Λαοὶ ὃ εἰν ἀγορῇ ἔσαν ἀθρόοι ἔνθα δὲ νεῖκος 

ΏὩρώρει, δύο ὃ ἄνδρες ἐνείκεον εἵνεκα ποινῆς 
2 κ 2 / ο πα Ν » / 2 φὶ 
Ανδρὺς ἀποφθιμένου' ὃ μὲν εὔχετο πάντ᾽ ἀποδοῦναι, 

Δήμῳ πιφαύσκων' ὃ ὃ ἀναίνετο μηδὲν ἑλέσθαι. 500 

”"Αμϕω ὃ ἱέσθην ἐπὶ ἵστορι πεῖραρ ἑλέσθαι" 
Δαοὶ ὃ) ἀμφοτέροισιν ἐπήπυον, ἀμφὶς ἀρωγοί. 

πτολα ΠΓ4Πιεη, όν Πγαί ἴο πιαγγίαφο γἱ{68 
ἐποολεά; ἩΓ]ι Ἰεαδί απ πιιδὶσ αἲῖ έ]ιο {επί 
φεδοιπᾶ.---Έτοπαι ΊΌ]μιβ Ῥαβδασο, εοπιρηατεᾶ 
νπίἩ 0Ο. Α. 226. Λ. 414, Ιν αρρεαίβ (ας 
{ητεε ἀϊδΗάποί 5ονίές οἱ επίεγἰαϊππηεπέ Ίνετα 
ΙΠ 15ο ΑΠΙΟΠΡ {ο εατ]Υ ἄτοαείς: εἰλα- 
πίνη, γάμος, απᾶ ἔρανος. ΟΕ ιοβο, ία 
Ἠγεί να Ῥτονϊάεά αἲ ἰλπο 6χρεηςο οἱ οπθ 
Ῥευδοῃ, Ἀηεπος 16 γνας σα]]εά ἀσύμβολον 
δεῖπνον. (πναπιπιαγῖαη5 3πθ ποί αστεεά 
προπ. {πο ΘΙΥΠΙΟΙΟΡΥ οἳ Ίο ποτά; Ῥαΐ 
Ώιο πιοβς Ῥ]απβῖριο ἀοτίναίοα 15 {Ποπα 
εἴλη, α οὀηιραπή, απᾶ πίνειν, ἴο αἁγίπῇῃ, 
Ἠεποο {ο βομο[αςί οη 0. Α. 226. εἰλα- 
πίνη' ἡ µεγάλη εὐωχία, ἔν ᾧ κατὰ εἴ- 
λας καὶ συστροφὰς εὐωχοῦνται. Όπ ἴἶε 
οὔμεν Ἠαπᾶ ἔρανος 985 ο {εμδῦ {ο νο 
ΕΥΕΥΥ ῬεΓβοη Ῥγεδεηέ οοπἰχ]ραίθᾶ Ἠ]5 Ῥοί- 
οηπ, ΤΠο ἀϊδποίίοτπ 156 Ένας πιατ]οά Ἱπ 
Αίλεπ, Ὠαίρ. ΥΤΤΙ. 16. τὰς θυσίας καὶ τὰς 
λαμπροτέρας παρασκευὰς ἐκάλουν οἱ πα- 
λαιοὶ Ἑἰλαπίνας, καὶ τοὺς τούτων µετέ- 
χοντας, εἰλαπιναστάς' Ἔρανοι δὲ εἰσιν αἱ 
ἀπὸ τῶν συμβαλλομένων εἰσαγωγαὶ, ἀπὸ 
τοῦ συνερᾷν καὶ συμφέρειν ἕκαστον. μερα 
ἔρανοι Ίνετο ποῦ οΠΙΥ Ιεβ εχρεηβίνε, Ῥιέ 
οοηβ]ἀετεᾶ 45Ο 45 πἹοτο οοπάασῖνε {ο σοοᾷ 
Γε]]ονγςΗῖρ απ {πε εἰλαπίναι. ΤΠΕΥ νετα 
αἶδο οοπἀποξεᾶά νηίἩ ργοκίεν ἀεσοτατη, 1π- 
Α5ΠΙΠΟἨ α5 το σιεβί5 Ίνεγα πἹοΥε {επιρεγαίθ 
Έναη Ὕετ {Π6Υ Γεαδίεά αἱ αποί]ει’ς εχ- 
Ῥεπφβο. Όεε Ἠεείοά. ΟΡ. Ὦ. 940. Ῥ]απαϐ. 
ατα. ΤΝ. 1. 19. Το ἴπεβο ἔρανοι (πε 
ΟἨτ]βίαπ αζαρα 8εεπι ἴο Ἠανθ Ῥογπθ 8ΟΠ16 
ΔΠΔΙΟΡΥ. ᾖ1ΐ ας Ῥοεπ (Ποισμί ἐλαί γάμος 
ΙΠΕΑΠ5 ποῦ 5ο ΠΙΙΟἩ α πιαγγίαφο-]εαεί, 35 ἃ 
]ραςί Ρεπετα]]γ; απᾶ ναί 16 ἵ5 «οΠΙΡΥΕ- 
Ἠεπᾶεά ππάες οπ6 οὗ οἴπεν οῇ ἴπο {ογπιε 
{εγπι5. ἘΒαΐ 16 ἵ5 Ἠετε εἰοαγ]γ ορροβεᾶ, αἲ 
Ἰεαςί, {ο εἰλαπίνη, απᾶ 15 νετγ παπηε Ἱπά]- 
οπίος 15 αρρτορσῖαίο πιθαπίηρ. ἘῬο]αα, 
Οποπι. ΤΤΤ. 38. τὸ μὲν ἔργον ὕμου καὶ ἡ 
ἑορτὴ, γάμος. ΑραϊἩπ, ΤΠ. 44. "Όμηρος 
έντοι οὐ τὸ ἔργον µόνον, ἀλλὰ καὶ τὴν 

ἑστίασιν, γάµον καλεῖ. Ίπ ἴπε Τ.Σ Χ. απά 
Ν. Ἡ. 5 8εΠΒε οοσαΥ8 οοπΒπιΒ]]γ. 8εο 

Ἐρί], Π, 18: Ἱχ. 92, Μαϊ. πχῖι. 9. 8. 10. 
Ίωπκο χΠ. 96: χαῖν. 8. ἆομῃ Π. 1,92. ο 
Απχπίαη. Εκρεά. ΥΠ. 4. 0. γάμους ἐποίη- 
σεν ἐν Σούσοις. Αο]. Ταΐ. Υ. ρ. 909. 
ὄνομα μὲν ἦν τῷ δείπνῳ γάμοι. Ίπ κα 
πηβητιες τάφος ΒΟΠΙΕΙΙΠΙΘΒ βἱσΠΙῇ98 α {1πΠθ- 
το] {εαδί; αξ ἵπ ΠΠ. Ψ. 20. 

402. δαῖδων ὑπὸ λαμπ. Ῥο]μο]. ἀντὶ τοῦ 
μετὰ λαμπάδων. Ἀεε Μαΐΐ, 6ν. αν. 5 695: 
απᾶ οοπ]ρατο ΤΠ. Ν. 796. 

495. ἠγίνεον. Ῥοαι]. ἵπ σι. Ἠερῖοᾶ. 
Ροιῦ, Η. 274. τοὶ μὲν γὰρ ἐὐσσώτρου ἐπ᾽ 
αἁπήνης ᾿Ηγόν τ’ ἀνδρὶ γυναῖκα, πολύς θ᾽ 
ὑμέναιος ὁρώρει. Έτοπα {πῖ5 ρα]ραν]ε Ἱππῖ- 
ἰαΐϊοι Τ6 ἶβ αἱβο ο1εαί {]ιαί Ἠεγπο ἵ5 πιῖβ- 
{α]κεη ἵπ Ἠἱ5 ορίπῖοπ ἴμαί ἴπο ᾖψηιεπααί 
οἶαπέ ννας ἹπΙΠΟΝΝΠ {ο ιο ΤοΠῖαΠΒ, απᾶ 
μα πο Ἰπε 15 οοπβδοαπεπί]γ βρατίοβ. 
Ῥεπί]6γ, νο 15 {ο]]οννεά ὮΥ Ἠεγπε απά 
οίμαγς, πγοι]ά τειά ἠγίνευν, 35 ὠμίλευν 
αηπΏᾶ ὠρχεῦντο ΤΠ νυν. 599, ὅ9θά; Ῥαΐέ ἴπετο 
18 Πο γαγΙα{οΠ ΤΠ ΠΥ οἱ {πο οορῖθΒ, 

497. λαοὶ ὃ᾽ εἰν ἀγορῇ κ.τ.λ. Ῥεοοπᾶ 
βαραάϊνΙδίοι: Τε [ογπι, απᾶ α οάίδε Ρἰεαᾶ ες. 
ΜΠίοῃ, Β. Ὦ. ΧΙ. 660. [π οί]λεν ρανί ἴῑιε 
φοερίγεᾷ ΙΠΗεγα]ᾶς οαἰζ Το σοιπιοἰ] τι ἴ]ιο οἰ(γε 
φαΐομ; αποπ (Υ6η-]ιεαᾶες ποπ απιᾷ ϱγα06, τοζέ]ν 
ἸδαγγΙΟΡ8 ππἰαί, «4φεοπιδίε, απ Ἱναγαπφιες αγε 
Λεαγᾶ. 

4968. εἵνεκα ποινῆο κ.τ.λ. 366 οἩ Π. 1. 
028. 

499. εὔχετο. «Α[ηπιεῖ, ἀεο]αγε. 
βίαίἩ. διωρίζετο. 

501. ἐπὶ ἵστορι πεῖραρ ἑλέσθαι. Το Ὀρίπφ 
έλα πιαίίαγ {ο α οοποηβίοπ Φο[ογε απ πιρίγοι 
Αγὶκίοξ. ἄε Γοριδῖ, ΙΧ. τοίγαρ Τοι ἵστορας 
ἐνταῦθα καλεῖ ὁ Ποιήτης τοὺς σοφοὺς ἄν- 
ὅρας καὶ δεινοὺς, καὶ τοὺς τῶν τε πράξεων 
καὶ τῶν παθῶν τῶν ἀνθρωπίνων εἰδήμο- 
γας καὶ ἐμπείρους, καὶ τοὺς τῇ φρονήσει 
πολὺ τῶν ἄλλων διαφέροντας. Οὐπιρατθ 
Π. Ψ. 486. 

6032. ἐπήπυον. Ἠδβγο]μ. ἐπεβόων. Ἀεο 
οἩ Ἡ. Η. 984.---ἀμφὶς ἀρωγοί. «49 {ο εεμ- 
Ῥοπίεγε ο) εἴ]όν Ραγ!ή γεβρροοεῖ. 

Έπ- 

ΜτΏ ὁ 



δο2 ὉΜΗΡΟΥ ἼΙλΔΙΑΔΟΣ Σ. 

/ 9) ” λ Ν 9 οφ ς δὲ / Κήρυκες ὃ ἄρα λαὸν ἐρήτυον' οἱ δὲ γέροντες 
Εἴατ᾽ ἐπὶ ξεστοῖσι λίθοις ἱερῳ ἐνὶ κύκλῳ, 
Σκῆπτρα δὲ κηρύκων ἐν χέρσ᾽ ἔχον ἠεροφώνων' 505 

Τοῖσιν ἔπειτ) ἤϊσσον, ἀμοι[βηδὶς δὲ δίκαζον. 

Κεῖτο ὃ ἄρ ἐν µέσσοισι δύο χρυσοῖο τάλαντα, 
..- ὸ ́ Δ Δ - δί; 1θύ Μ Ἡῳῷ δόµεν, ὃς μετὰ τοῖσι δίκην ἰθύντατα εἴποι. 

α - 

Τὴν ὃ ἑτέρην πόλιν ἀμφὶ δύο στρατοὶ εἴατο λαῶν, 
Γεύχεσι λαμπόμενοι δίχα δέ σφισιν ἥνδανε [βουλὴ, 

᾿Πὲ διαπραθέειν, ἢ ἄνδιχα πάντα δάσασθαι, 

Κτῆσιν ὕσην πτολίεθρον ἐπήρατον ἐντὸς ἐέργει" 

Οἳ δ) οὕπω πείθοντο, λόχῳ ὃ ὑπεθωρήσσοντο. 
- ’ 3 ’ ’ 9 / / 

Τεῖχος μέν ρ ἄλοχοί τε φίλαι καὶ νήπια τέκνα 

Ῥύατ᾽ ἐφεσταότες, μετὰ ὃ ἀνέρες, οὓς ἔχε γῆρας. 515 

Οἳ δ᾽ ἴσαν' ἦρχε ὃ) ἄρα σφιν Αρης καὶ Παλλὰς ᾿Αθήνη, 
” ΄ ” υ 5 ο 

Άμφω χρυσείω, χρύσεια δὲ εἵματα ἔσθην, 

Καλὼ καὶ µεγάλω σὺν τεύχεσιν, ὥς τε θεώ περ, 
2 Ν » ’ 9 μις / - 
Αμφὶς ἀριζήλω' λαοὶ ὃ ὑπολίζονες ἦσαν. 

Οἳ ὃ) ὅτε δή ῥ ἵκανον. ὅθι σφίσιν εἶκε λοχῆσαι, 520 

Ἐν ποταµφ, ὅθι τ ἀρὸμὸς ἔην πάντεσσι βοτοῖσιν, 
Ενθ' ἄρα τοί γ ἴζοντ᾽, εἰλυμένοι αἴθοπι χαλκῷ. 

Τοῖσι ὃ ἔπειτ) ἀπάνευθε δύο σκοποὶ εἴατο λαῶν, 
Δέγμενοι, ὁππότε μῆλα ἰδοίατο καὶ ἕλικας βοῦς. 

Α δὲ ’ / δύ δ ρολ Πὸ τν) -- 
Οἳ ε ταχα προγενοντο., υω αμ εποντο νοµ]Ίες, 595 

Τερπόµενοι σύριγξυ δόλον ὃ οὔ τι προνύησαν. ρπομ 

605. κήρυκες δ' ἄρα κ.τ.λ. ΤλΕϊτά θα0- 
ἀῑνιδίοι: Ίο σαι9ε ἀεοϊαεα. 

506. σκῆπτρα δὲ κηρύκων κ.τ.λ. 68 
ου Ἡ. Ψ. 668. 

507. δύο χρυσοῖο τάλαντα. ΤΗ18 ν;ας ἵπ 
αἳ] ΡγοραΡΙ]γ ο πα Ιΐδε]ῇ, νῖο νναβ 
Ῥνοισ]λί Ὦγ Όιε ἀε[επάαπές απά πΥμΙο Ἰε 
νιο]ά τεοεῖνε αραίη, ΟΥ τεβίρη {0 ἴ]ο Ρ]αίπ- 
ΕΠ, αοσοτάῖης {ο {ο ἀεσῖδῖοπ οἱ ἴπο ]πάμες. 
Ἐπδίαίμίας, ἨούγενεΥ, 5ΙΡΡΟΘΘΒ {ια 16 ννας 
α τονατᾶ αρροϊηίεᾶ {οσ {πο ]πάρες, απά αδ- 
βἴσησθα {ο Ἠϊπι ν]ο5δο ἀθοῖδίοα 5Ποι]ά Ῥε 
τηοβέ Ἰμδί απά βαἰΙθ{αοίοτΥ: εαε]ι οἳ {πε 
Πασαμίς οοπίνϊρα(ίης οπο {Φ]επί. ἘῬπί 8εο 
ΜιΜοτά Η9ί. ο .ωτεεσε, Τ. 1. Ρ. 190. ποία. 
Νεϊίπεσ ἆοερ 16 αρρεαχ ἔλαῦ {πε βἱρεπιά ος 
{1ο ]πάσε, οπ]]εᾶᾷ μισθὸς δικαστικὸς, ν/38 
Όνας ]ενίεά ; ποῖ {ο πιεηθίοπ. ἰαί ιο 81Π1 
Ἠετε βρεοΙΠεᾶ ννου]ά Ἠανε Ῥεεῃ οχονρ]απί 
35 α Ἰπα]οῖαΙ {εο. ὧεε Βομπεῖά. Ιμεχ. ἵπ ν. 
τάλαντον, απά Θβομο]. κά Απὶδύ. Ώαπ. 199. 
Αγ. 1540. 

508, ὃς δίκην ἰθύντατα εἴποι. Θιἱ σαι- 
βαπι διαηι Ὁεγὶςδπε ἀἰωὶφεαί ; Ἱ. 6. εἀοοιῖςδεί 
)αάΐσες, ]εεία 86 οδίμζατε. ἨΕΥΝΕ. 

509. τὴν δ' ἑτέρην πόλιν κ.τ.λ. Ὁθ- 

οοπἆ οοπιρατποπέ; {ουσ βαράϊν]είοπ: 4 
φἰεσο. Ἔπε ἴννο ΑΥΠΙΙΕΡ, ΟΣ Ῥετ]μαρς ἔννο ἀἷ- 
νΙ8ΙΟΠΒ οἱ {πε Β4ΠΠΘ ΑΥΠΙΥ, 418 τεργεδεπ{οᾷ 
Ἰη ἀελρεταίοῃ, 5 {ο ἴ]ιε τ1δε {πεγ 5Ποι]ά 
πηα]ε οἳ α 5ΙΙΥΕΠάΘΥ, ΠΙΟ {ευ απῄοῖ- 
Ραίεά. ΜήΗίου, Ῥ. Τι. ΧΙ. 646. Οπε αν 
α ῥαπᾶ φε[εοί Γγοπι ογαφε ἀγίνε, 4 ετὰ οἱ 
Όεεῦεα, Γαϊγ οὖέπ απᾶ ]αϊν ᾖἶπο, Έγοπι α Ιαΐ 
πιεαᾶοιο φγοιπᾶ; οτ Πεεο ᾖοοί, πι απιάἆ 
ἐλεῖγ ὀἰεαίϊπφ ζαπιῦδ, ασγοξ» ἴλμε γρίαϊΐπ, Τετ 
δοοΐψ.  Φσατοο ωὐδλι [χο {λα κἱορ]ογᾶο Πη, 
Λι σα]ζ ἵπ αἰά ; τολῖο]ι Ἰπακοε α ὑἰουᾶν [αν 
ὅο.---Οίιεγ ἰο α οἵίν ίγοπᾳ Ίαν 9ἰεζε, εη- 
σαπιρεᾶ; ὂψ θαΐεγη, εοαίε, απ πιῖπε, «49- 
βαιζΐπᾳφ; ὧο. Ἕπτοιρλοιέ {πο Ῥτορλμείῖς 
νΙβίοη Ιπάεεά, Πίο ΜΙο]αεΙ ἀἴδε]οβεβ 
{ο Αάαπι, ἔπετο ἵδ απ΄ εγ]άεπέ ΙπίαίΙοπ 
οἳ Ἠοπιεγ5 ἀερδοτῖρίίοπ οἱ {πε ΘΠΙε]άἀ οἳ 
ΑοΠ]]]ε». 

5139. οἳ δ οὕπω πείθοντο. Τπεν ἁἰά ποῖ 
εί αοσεᾶο ἴο λε οοπάἰίοπα; 1.6. ἴ]ιε Ῥο- 
β]εσεά. 

519. ὑπολίζυνες. Οοπιραγα!{ϊνο {Τοτη ὁλί- 
γος, επια[ζ; 5 μείζων, ἴτοπα µέγας. 

500. οἳ δ' ὅτε δὴ κ.τ.λ. Επι εαράϊν]- 
βἵοη: «4π απιθµεοαᾶς. 



«ὉΜΗΡΟΥ ἸΙΛΙΑΔδΟΣ Σ., 

Οἳ μὲν τὰ προϊδόντες ἐπέδραμον, ὥκα ὃ ἔπειτα 
3 - 

Τάμνοντ’ ἀμφὶ βοῶν ἀγέλας καὶ πώεα καλὰ 
.λ μό ».{ - δ ” ὰ -- 

ργεννῶν ὀΐων, κτεῖνον ὃ ἔπι μηλοβοτῆρας. 
Οἳ δ᾽ ὡς οὖν ἐπύθοντο πολὺν κέλαδον παρὰ βουσὶν, 550 

Εἰράων προπάροιθε καθήµενοι, αὐτίκ) ἐφ᾽ ἵππων 
Βάντες ἀερσιπόδων µετεκίαθον, αἶψα ὃ ἴκοντο. 
Στησάμενοι δὲ µάχοντο µάχην ποταμοῖο παρ᾽ ὄχθας, 
Βάλλον ὃ ἀλλήλους χαλκήρεσιν ἐγχείῃσιν. 
Ἐν δ’ Ἔρις, ἐν δὲ Κυδοιμὸς ὁμίλεον, ἐν ὃ ὀλοὴ Κὴρ, οι η ὧι 

”Αλλον ζωὸν ἔχουσα νεούτατον, ἄλλον ἄουτον, 

”Αλλον τεθνηῶτα κατὰ µόθον ἕλκε ποδοτϊν᾿ 
Εἶμα ὃ' ἔχ᾽ ἀμφ᾽ ὤμοισι δαφοινεὺν αἵματι φωτῶν. 

Ὡμίλευν ὃ’, ὥστε ζωοὶ βροτοὶ, ἠδ' ἐμάχοντο, 

Νεκρούς τ᾿ ἀλλήλων ἔρυον κατατεθνηῶτας. 540 

΄ Ἐν δὲ τίθει νειὸν μαλακὴν, πίειραν ἄρουραν, 

Εὐρεῖαν, τρίπολον’ πολλοὶ ὃ ἀροτῆρες ἐν αὐτῇ 

Ζεύγεα δινεύοντες ἐλάστρεον ἔνθα καὶ ἔνθα. 

Οἳ δ᾽ ὁπότε στρέψαντες ἱκοίατο τέλσον ἀρούρης, 
- Ν Τοῖσι ὃ ἔπειτ) ἐν χερσὶ δέπας µελιηδέος οἴνου Ὅ δ45 

κ) Δόσκεν ἀνὴρ ἐπιών' τοὶ δὲ στρέψασκον ἀν᾽ ὄγμους, 
ιά - 

Ιέμενοι νειοῖο [αθείης τέλσον ἱκέσθαι. 
Ν ) ’ 
"Ἡ δὲ μελαίνετ’ ὄπισθεν, ἀρηρομένῃ δὲ ἐῴκει, 
Χρυσείη περ ἐοῦσα' τὸ δὴ περὶ θαῦμα ποα 

Ἐν δὲ τίθει τέμενος [βαθυλήϊον᾽ ἔνθα ὃ᾽ ἔριθοι 

527. οἳ μὲν τὰ προϊδόντες κ.τ.λ. Βιακίὰ 
5 αϊνῖδίοι: 4 δαμῖα. 

69]. εἰράων προπάροιθε Ιπ οοποῖοπο. 
ΤἘμ18 βιυδίαπίνο 15 νη]ζθεῃπ αἴίπεγ εἷρα, 
εἴρεα, ΟΥ ἴρα. Ἡερίοά. Τηεος. 808, δεκάτῳ 
ὃ ἐπιμίσγεται αὖτις ϊρέας ἀθανάτων. 
Μαπγ ΜΡΡ. απᾶά Ἐάά. Ἰετο τειᾶ ἰράων. 
Βο]ο]. ΥΠ]. εἴρας λέγει τὰς ἀγορὰς, σχη- 
µατίζων ἀπὸ τοῦ ἐρεῖν. ο 4ἶδο Ἠεβγ- 
ομίας: εἴρη' ἐρώτησις, φήμη, κλήδων. 

5956. ἐν δ' Ἔρις, κ.τ.λ. Όοπιρητο Ἠο- 
βἷοά, Βου. Ἡ. 156. 249. αρ. «Απ. ΤΠ. 
700. 

641. ἓν δὲ τίθει κ.τ.λ. Τηϊγᾶ οοπιρατί- 
χηθηέ, Π]αβιγαίνα οἳ γωγαῖ επιρ]ογππεπίβ, 
Ῥενεπίῃ εαράινΙείοα: Τ[αφει---Οἳ ἴῑιε νοτὰ 
νειὸς, 5ε9 ο Ἡ. Κ. 955. 

642. τρίπολον. Τ]γίος-ρίοιφ]ιεά. Ῥε]ο]. 
τρὶς ἐστραμμένην καὶ ἠροτριασμένην. Όοπι- 
Ῥατε Ἠεείοά. ΟΡ. Ὦ. 984. 448. 462. Τπεοο). 
14. ΧΧΥ. 25. ΤΠπεορηταδί. 0.158, Ε]απῦ. 
111. 26. Ῥ]π. Ν. Η. ΧΥΤΙΙ. 20: απᾶ 8εο 
Ἠεγπε οἩ Υ1χς. ἄεοχρ. Ι. 47. 

549. ἐλάστρεον. Ῥομο]. ἤλαυνον. 
Χ4Υ8 {0ΥΠ1 Ο001ΣΒ 969 ἵπ Ἠοτοάοίαβ. 

546. ἀν᾿ ὄγμους. θε οἩ ΠΠ. Λ. 68, 
548. }Ἡ δὲ μελαίνετ᾽ κ.τ.λ. Ῥ]πΠ. Ν. Ἡ. 

Τις 

55ο 

ΧΥΤΙ. 6. Τογα ροθύ 9ΟΠΙΟΥΟΙ πἰζεβοεις ; 
φιιαἶεπι Τοπ ἐπφεπίογωπι «Ἠοπιεγμς ἴπ αγπιῖ 
α ἄεο οσἰαίαπι αἰαωί, αἀαιάίίφια ππζγασιζιαη 
πὶφγεβοσπέἶς, φιαπυοῖθ Πιογῖΐ ἵπι απο. Οἱ ἴἶιο 
Ῥτοάιοίίοι οἱ {πε νατῖοαβ οοἶοιτβ οπ ἴο 
ΦΗΙε]ἀ, 5εο 4Ώογε οὐ ν. 4760. 

550. ἐν δὲ τίθει κ.τ.λ. Ἐϊσιϊι βιάϊν]- 
αἵοπ: Παγοσί. Τμ ερί(εῦ βαθυλήϊον, 
Ἰανοῖπφ γο]ι ογορε, ἴτοπα λήϊον, α σογη-ᾖε]ᾶ, 
οσσισ5 βεραταί{εΙγ, βαθὺ λήϊον, ἵπ ΤΠ. Β. 
147. Τ]ε πδο οἱ βαθὺς, βἱσηηγίης Τογῖζε, 
18 νεχΥ {πεφιεπέ. 11. 1. 151. "Ανθειαν βα- 
θύλειμον. Επαπίρ. Ἠϊρρο]. 1198. βαθεῖαν 
ἀνὰ χλόαν. Απάτοπ. θ96. βαθεῖαν γῆν. 
Οοπιρατο αἶἱδο βαργα 547: απᾶ 59ο Ῥ]οπι- 
Πε]ά”5 (1οβ88. οηπ «βοᾖ, Ῥτοπι. 679. Τιεχ. 
Ῥεπί. Υ. ν. βαθύχθων. Τε ποπ ἔριθος 
βἰρπίῇεβ Ῥτορετ]γ α «9ογ]εΥ 11Ο τοοοῖς απ 
Ἠεπορ Ρεπετα]]γ ΑΏΥ {αδοιγεγ: Ἠθινε α Πιιβ- 
ὐαπάπιαν. Ῥολο]. ἔριθοι κυρίως μὲν ἐρι- 
ουργοὶ, καταχρηστικῶς δὲ οἳ μισθοῦ ἑρ- 
γαζόµενοι. Ἐτοπι {ο 8εη8ε ἵπ γΥ]οὮ 1ὲ ἵΒ 
Ἠετο αδεά ὮΥ Ἠοπιες, 16 Ίαβ Ώθεῃ «50Π16- 
πιοβ ἀετῖνεᾶ {Γοπῃ ἔρα, {εγγα. Ἠετο αβο 
οοπΊραχο ΜΙίου, Ῥ. ,. ΧΙ. 429. Ηὶε εφεε 
)εορεπεᾶ, απ δε]ε]ά α Λειᾶ, Ῥαγί αγαῦίε απᾶ 
εἰ, ]ιεΓεΟ 6}ο 8]ιεαῦος Χεω-γεαρεᾶ; ὅ-ο. 
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"Ἠμων, ὀξείας δρεπάνας ἐν χερσὶν ἔχοντες' 
Δράγματα ὃ ἄλλα μετ ὄγμον ἐπήτριμα πίπτον ἔραζε, 
”Αλλα ὃ ἀμαλλοδετῆρες ἐν ἐλλεδανοῖσι δέοντο. 

Τρεῖς ὃ ἄρ᾽ ἀμαλλοδετῆρες ἐφέστασαν' αὐτὰρ ὄπισθε 
Παῖδες δραγµεύοντες, ἐν ἀγκαλίδεσσι φέροντες, 
᾿Ασπερχὲς πάρεχον' [βασιλεὺς ὃ᾽ ἐν τοῖσι σιωπῇ 

Σκῆπτρον ἔχων ἑστήκει ἐπ᾽ ὄγμου, γηθόσυνος κῆρ. 
Δ. - 

Κήρυκες ὃ ἀπάνευθεν ὑπὸ δρυϊ δαῖτα πένοντο 10 ς ] 

Βοῦν ὃ) ἱερεύσαντες µέγαν ἄμφεπον' αἱ δὲ γυναῖκες 

Δεῖπνον ἐρίθοισι λεῦκ᾽ ἄλφιτα πολλὰ πάλυνον. 500 

Ἐν δὲ τίθει σταφυλῇσι µέγα βρίθουσαν ἀλωὴν, 

Καλὴν, χρυσείην' µέλανες ὃ ἀνὰ βότρυες ἦσαν" 

Ἑστήκει δὲ κάµαξι διαμπερὲς ἀργυρέῃσιν. 
1] / 

᾽Αμϕὶ δὲ κυανέην κάπετον, περὶ ὃ ἕρκος ἔλασσε 
η) 5 5 

Κασσιτέρου µία ὃ) οἴη ἀταρπιτὸς Πεν ἐπ᾽ αὐτὴν, 

Τῆ νίσσοντο φορῆες, ὅτε τρυγόῳεν ἀλωήν. ῃ ηες» η ῆ 

Παρθενικαὶ δὲ καὶ ἠἴθεοι, ἀταλὰ φρονέοντες, 

Πλεκτοῖς ἐν ταλάροισι φέρον µελιηδέα καρπόν. 
Τοῖσιν ὃ ἐν µέσσοισι πάϊς φόρμιγγι λιγείῃ 
Ἱμερόεν κιθάριζε, Λίνον ὃ᾽ ὑπὸ καλὸν ἄειδε 

5089, ἀμαλλοδετῆρες. Φ]εα/-Ρἱπᾶεγε. Έ- 
βἰαἴἩ. οἱ τὰς ἀμάλλας δεσμοῦντες. Απά 
αραϊη: ἅμαλλαι κατὰ τοὺς παλαιοὺς δράγ- 
µατα σίτου παρὰ τὸ ἅμα ἀολλίζεσθαι 
χερσὶ τοὺς στάχυας, ἢ παρὰ τὸ ἀμᾶσθαι. 
Φο αἶςδο ἴμο Ἐίγπι. Μ. Τε ἸΙαίζεν ἀετῖνα- 
Έοπ 15 Ῥγείεγαβ]ε. ΟΕ ἁμάω, νλῖο οσσασ8 
ἵη ν. ἄδ], 5εε Ἰμεχ. Ῥεπί. ἄπ. ἴπ τοσο. Τπο 
ποππ ἐλλεδανὸς, α ελεα[-δαπᾶ, 15 νατΙοιδΙγ 
αντϊθέθη. ἴπ Φαίά88., ἐλεδανὸς, εἰλεδανὸς, 
απά ἰλεδανὸς, Άτε αἱ] Ππίετργείεά ὮΥ δεσ- 
µός. ΤΠ 80Π1θ οοΡίΘΒ αἶδο 1έ ἵ5 {ουπά υν(Ἡ 
λε ατα Ῥτεαί]ίπᾳα, Ῥα6 ἵπ Ἠοππεν αἲ ]εαςί, 
ἴλα 8οῇ6 ῬτεαίΠ]ησ ἶ5 {ο Ὦε Ργείεχτοά. Ἔ]ε 
ἀεγῖναίίοπ 15 {ΓοΠ1 εἴλω, ἵπ ἀπφικίιπι οο[[ῖσο. 
Ἠορῖοά. Φομέ. Η. 9291. οἳ ὃ’ ἄρ) ἐν ἐλλεδα- 
νοῖσι δέον. καὶ ἔπιπλον ἁλωήν. Ἠεβγοβμίαβ 
αἱβο Ίας {ἶιε ποτά ἐλλεδαμοὶ ση ο ΕΙπηῖ- 
Ίασ Ιπέεγρτεία ο. 

566. πάρεχον. Ῥοῖ]. τὰ δράγµατα τοῖς 
ἁμαλλοδετῆρσι.---βασιλεύς. Τε [ονᾶ: 1.θ. 
{ιο ΟΠΟΥ οἱ ἐἴια Ἰαπά: π/ποβο αἰθοπάαηίβ 
Άγε εα]]εᾷ κήρυκες 1η ν. 6δδ. 

559. αἱ δὲ γυναῖκες κ.τ.λ. 16. Βε]ος. 
ΤΙ. 10. Ἰιείηίε εὗ γαρἰᾶο ᾖεδεῖ πιεβογίὺτιβ 
ακίι ία δετρηζ[ωπιφμε, Πεγθας οοπίωιαἰέ 
οἴεηίε. ΟΕ Όιε νετρ ἱερεέύω, 5ε8 οἩ Ἡ. Η. 
914. 

561. ἔν δὲ τίθει κ.τ.λ. ΝΙπία 5υβ- 
ἀῑνιείοι: Τ1ε Υ ἰπίασε. Τπθοςυτ. Τγ]. Τ. 46. 
σταφυλαῖσι καλὸν βέβριθεν ἆλωα. Οἱ ἴἶια 
βαμ5έαηίῖνε αλωὰ, 596 οἩ ΤΠ. Ἐ. 90. Τί 18 
Ἠθτε Ριΐ {ος ἐ]λο οἶπες (πεπιβε]νες. 

50Ο 

609. κάµαξι. Τ ἴπε-ρχορε. Ἀε]νο]. στύ- 
λοις, οἵ εἰσι ξύλα ὀρθὰ, παραπεπηγότα 
ταῖς ἀμπέλοις. Πε νετο ἑστήκει 58εης 
{ο Ῥε Ῥαΐ {οτ έε οοπιροιπά ἐφεστήκει. Ίε 
Ἠανε {με 8απ1ε οοηβίτας{ῖοπ 1π ΦοΡΗ. 6.4. 
Ο. 411. σοῖς ὅταν στῶσιν τάφοι. Οὲ 
{1ο ππεία] κύανος απᾶ κασσίτερος, ΠπεΠ- 
Ώοπεά 1π {πε αοσεεάϊπρ Ἠπες, 56ε οἩ Ἡ. 
Λ. 24. 

565. ἀταρπιτός. «4 παγγοιυ φαΐ. πα 
ΒΑΠΙΘ 45 ἀταρπὸς, Π. Ῥ. 745. ἴποπι α Ρῥγῖο, 
απᾶ τρέπω, {ο {π. Ἐπδίαίμ. στενὴ ὁδὸς 
καὶ διηνεκὴς, καὶ μὴ ὧδε καὶ ἐκεῖ τετραµ- 
μένη. 

607. ἠΐθεοι. Θεο Τιεχ. Ῥεπί, ἀπ. ἴπ τοσς. 
5609. τοῖσιν ὃδ' ἐν µέσσοισι κ.τ.λ. ἴπ 

ογάετ {ο Ῥτεσεγνε ἴπε ππ]έγ οἱ {πε Ρϊείατε, 
{πο σαίΠογεσς τηπδί ο απἀεγβίοοά {ο Ῥεζ- 
{οττα ἐπεῖτ ἑαδ]ς, ἀπποῖης ἵπ {λε ππεαη {ἴππθ 
{ο {με ππεαςιγο, ν/ΙοἩὮ {Πε Ῥογ τνας Ρ]αγίης 
προἨ {Ἠθ Ρἱρο9. Απά 5ο Τδ 15 εχρ]αϊπεά ὮΥ 
Ῥ]]οβίταία5: ο. 10. παρθένοι τε γὰρ καὶ 
ἠΐθεοι εὔιον καὶ βακχικὸν ἐν ῥυθμῷ βαί- 
νουσιν, ἐνδιδόντος αὐτοῖς τὸν ῥυθμὸν 
ἑτέρου. Ἠοπιος 1Π ἴπεςε βΚκείοπεβ Ίας 
Εῖνειπ πιοδύ Ιπίεγεβῆηςσ ἀεμπεαίῖοπς οἱ ἴπε 
γηδί]ο ἰπιρΗοϊίγ οξέα πες ἴπ ν/π]ο] Ἡα 
Ἠνεάᾶ. 

570. Λίνον ὃ' ὑπὸ καλὸν ἄειδε. ΤΠοτα 
αγθ ἴπγο Ιπτετρτεία{ΙοΠ8 οῇ {Πῖ5 γετ5ο. ΤΠαί 
πλῖοἩ τεσεῖνεβ Λίνος 35 ἃ Ῥτορος ΠάΠΙΘ ἵ8 
οοπΏνπιεᾶ Ὦγ {πε ἐεβίπιοπγ οἳ Ἠετοάοία5 
(11. 79) απά Ῥατιδαπίας (Λωοί. ΙΧ. 99). 
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Δεπταλέῃ φωνῇ" τοὶ δὲ ῥήσσοντες ἁμαρτῇ 

Μολπῇ τ᾽ ἰῦγμῳῷ τε, ποσὶ σκαίροντες ἔποντο. 

Ἐν ὃ) ἀγέλην ποίησε βοῶν ὀρθοκραιράων. 
Αἱ δὲ [Όόες χρυσοῖο τετεύχατο, κασσιτέρου τε' 
Μυκηθμῳῷ ὃ) ἀπὸ κόπρου ἐπεσσεύοντο νομόνδε ω ο [511 

Πὰρ ποταμὺν κελάδοντα, παρὰ ῥοδανὸν δονακΏα. 
Χρύσειοι δὲ νομῆες ἅμ᾽ ἐστιχόωντο [ῥόεσσι 
Τέσσαρες, ἐννέα δέ σφι κύνες πόδας ἀργοὶ ἔποντο. 
Σμερδαλέω δὲ λέοντε δύ᾽ ἐν πρώτῃσι [όεσσι 
Ταῦρον ἐρύγμηλον ἐχέτην' ὃ δὲ, μακρὰ μεμυκὼς, 550 

"Ἔλκετο' τὸν δὲ κύνες µετεκίαθον ἠδ αἰζηοί. 

Τὼ μὲν, ἀναῤῥήξαντε [οὺς µεγάλοιο [οείην, 
"ὌἜγκατα καὶ µέλαν αἷμα λαφύσσετον’ οἱ δὲ νομῆες 

Αὕτως ἐνδίεσαν, ταχέας κύνας ὀτρύνοντες. 

11ἱπιβ ννα8 ἴ]ιο πιοςί αποϊοπ{ πβΠΠς 1Π ῬΡοδ/ί{Υ; 
{πο Ετεῦ προπ τεοοτά νο Ἰπνεπίθά νεγεο 
απ ΠΙΕΗΞΗΤΕ ΑΠΙΠΟΗΡ {1ε ἄΤεθ]6, ἨΗο ραββδεᾶ 
Το ἐ]ο 80Π οἱ ΑΡο]]ο ος ΜετοιτΥ, απά ν/α8 
Ῥτοσθρίογ {ο Ἠετοπ]ες, ΤΠαπαγτῖς, απά Οἵ- 
Ῥπεις. Τ]ετε ν/α5 α ΒΟΙΕΠΙΠ οιιδίοπι ΑΠΙΟΠΡ 
{πε ἄτεε]ς οἳ Ρεναϊ]πς αππκ]]Υ {πε ἀεαί] 
οἳ {αεί Ἠτδί Ῥοεί. Ῥααβαπίας Ιη{οσπ]ς 38, 
ναί, Ῥείογο {πε γεαχ]γ βαοτῖβσθεβ {ο {νε 
ἸΜ5ες οἩ ΜΤουπί Ἠε]Ισο, {θε ορβεαπῖος ος 
1Π18 ννεγα Ῥετ[ογππεά, Νο Ἠαά α βίαΐαε 
απᾶ αἰίαγ ετεοίεά {ο Ἠϊπι ἵπ αι Ῥ]ασθ. 
Ἠοππεχ α]]πάεΒ {ο ἐ]αί οπδίοπα ἵΠ {15 Ῥραβ- 
Βασο, απά ννα5 ἀοπρίεδ {υπά οἱ ραγῖηπς 
ἠή5 τεδρεσί {ο {ἴ]ε οἷά Εαίμεν οἳ Ῥοείχγ. 
πρι] Ἠα5 ἆοπο {πε Εάπηε ἵπ {]λαίξ ῄπε οε]ε- 
Ῥταίοη οἱ Ἠϊπα: Ἐ]ορ. 1. 64. Των σαπῖΐ 
εγγαπίοπι Ῥεγπιεεεὶ αἆ Πωπιῖπα αἰζηπι 4οπαθ 
πι πποπίες αἱ ἄιιπεγίέ τίπα 8ογογι; Ὀίφιμε 
φῖγο Ε]ιωνί οἶογις αξειγγεπεγΐ οπιπίε; 7ὲ Πἱ- 
2118 Ίσο {ῆΙί, ἀϊοῖπο οαγπιῖπε, Ῥαδίου, ΓΙογίῦιις 
αίφιμε αρίο ογἶπε ογπαία απιαγο, «Ππενίί ; 
ὧο. Απάᾶ ασαῖπ ἵῃ Ἐσ]ος. ΕΥ. ὅδ. «οη πιό 
οαγπεϊπίδις οἶποεί πέεο Τιγαοϊις ΟΥΡεις, Νεο 
{ἶπιξ; Ἰιῖο ππαίεγ φιαπιοῖδ, αἴφιιε [ιῖο γαἴεγ 
αεί, ΟηΡ]ιεο (αἰζίορεα, 1ἠποΓογπιοεις 4γο[ίο. 
ῬοΡΕ, ΊΤπετε ἵς Ἠέ]ε ἀοαρί Ῥα6 ναί ἐ]8 
βίπίεππεπί 15 οοττεσί, β)ίποαρΏ Ἠεγπο απᾶ 
οίπεις αγε ο α ἀῑπετεπί ορίπῖοηπ. Το {]Θ 
εΏεοί 15 ἐ]ο {γασππεπί οἳ Ἠεεῖοᾶ, Ρτεβεγνεά 
ΡΥ ΕιβίαΩήας: Οὐρανίη ὃ᾽ ἄρ) ἔτικτε Λίνον, 
πολυήρατον υἷον, Ὃν δἠ, ὅσοι βροτοί εἰσιν 
αοιδοὶ καὶ κιθαρισταὶ, Πάντες μὲν θρηνοῦ- 
σιν ἐν εἰλαπίναις τε χοροῖς τε, Αρχόμενοι 
δὲ Λίνον καὶ λήγοντες καλέουσι.. 116 
οίμαυ Ιπετρτείαίῖοπ {0 πνΠΙοἩ Ῥορε α]]αάε», 
Ἀπᾶ νυη]ο] Ἠεγπο αἀορί5, τεπάςτβ λίνον 
ὮΥ οἰογάαπε. Έπετε 15 αἱβο αποίηον ασοερί- 
Ἀΐ1οἩ, νΠΙσ] 19 οετίαϊπ]γ Ῥγε[εναΡ]ε {ο έλαί 
οἳ Ἠεγπο, απά ννμ]ο] ἵπ {πο 15 επρρογίεὰ 
Ὦγ ιο Ῥαββησε ἵπ ΠΗετοδοίαβ, βοπποννηαέ 

Ἰποοστεσί]γ αἀάποσεά Ὦγ Ῥορο ἵπ ϱοβγΠια- 
Ποπ οἱ έἶχε ΒεΠΑΕ, ΥΥίο] Ίνα Ἠη5 οὐγτες!]γ {ο]- 
Ἰονεᾶ. Δοεοοτάῖηᾳ {ο {Πο Πηβίοτίαμ, λίνου 
8  Ἰαπά οἱ 8οπ4 οἱ οἱαμπί, Πανῖης ρνγὰ- 
ἁπα]]1γ αοφαἶτεά ο παπιε {ΓοΠΙ ἔἶιο οἱά 
Ῥοεί ἵπ απεβίοη. Ῥεο Β]οπιβε]ά”5 (ορ. 
οη «Ἠ8οᾗ. Αραπι. 119. 

57]. ῥήσσοντες ἁμαρτῇ. Βεῖ. τὴν γῆν. 
Ηοχ. Οατπι, 1. 97. 1. πο ρεῖε [μονο Γιῖ- 
βαπᾶα {ε[ζι. Όοπιρατε ΑΡρο. Ἠ]ιοά. 1. 559. 
Οα11π], Ἡ. ἵπ Ώ]αἨ. 949. Ἠογν. 04. Τ. 4. 7. 
ΟΙ (πο αἄνενυ ἁμαρτῇ, 5εο οἩ ΤΠ. Ε. 656. 

572. ἰὐγμφ. Ῥεε οη ΤΙ. Ρ. 66. 
6795. ἐν ὃ' ἀγέλην κ.τ.λ. Ἐοπτίῃ «οπι- 

Ῥατίππεηί, Ἰ]αδίγαίνο οἳ Ἰαρίογαί Πο, 
Τεπία βαρἀϊν]κίοτπ: 4 Ποπ οΓοπεπ. Οἱ 
ν. ερ] εί ὀρθοκραιράων, 3886 3Ώονθ ο0Π 
ν. 9. 

676. παρὰ ῥοδανὸν δονακῆα. Τπε ΜΘΡ, 
απά Εάά. Υατγ Ῥείνεεη περὶ απᾶ παρά; 
ψ(Ἡ οἴέλον οἳ ν/]Ιο]Ἡ 11ο οἶααςδο {5 αἰῑ]κο τπ- 
Ππίε]Ησϊρ]α, Τέ 19 αε]ωπονν]εᾶσεᾶ οἩ αἱ βἶά6Β 
Ελαῦ (ηθ Ῥα8ββαρο 15 οοτταρέ: απᾶ ἴέ Β6ΘΠΙΒ 
πηοβέ ΡγοβαΡ]ε έἶναί {ια νγοχγάβ παρὰ ῥοδα- 
νὸν Ἰανο {οππᾶ {λεῖν νγαγ Ἰπίο {πα {εχέ, 
Ἰηβέθαά ο{ απ απἀάϊάοπα] ερϊ(]εί οἳ έἶια ϱ)- 
βΒίωπίῖνο ποταµόν. Ἠοπηες οοπΗπακ]]γ ]οἶπβ 
ἰ{ορείποσ βενετα] αἀ]οείῖνθὮ νηέΠοαέ α οοἩ- 
Ἰαποβνο ρατίῖο]ο, ὮΥ ννΏίο]ι πιθβης {1ο 1ά688 
εοπίαϊπεὰ 1π {πε Ίπαρθ ἆτο ΠΠΟΥΘ ο]οβδε]γ 
οοπιρῖπεά, Όοπιραγε 8αργα ν. 276: απά 
56ο Μαΐΐ, αν. ἄπ,. 5 444, 8. Ἐνρίαήαβ 
ΠΙΕΠΠΙΟΠΕ, ἐ]ποί αποϊεπί]γ ῥαδανονδονακῆα 
Νας τοαᾶ, 38 α οοπαρουπάἀ ερῖ(]μεέ, ἵπ οΠ6 
ποχά; απά Ἠεγπο, αἲ αἲὶ ονεπί5, ννου]ά 
τειὰ ῥαδανόν. ἨεβγοἨ. ῥαδανόν' λεπτὸν, 
οἱονεὶ ῥαδονὸν, παρὰ τὸ ῥᾳδίως δονεῖσθαι. 

678. πόδας ἀργοί. ἈΒο]ο]. ταχυπόδες, 
580. ἐρύγμηλον. ΠΜιφίοπίε. Ἡ. Υ. 404. 

Ίρυγεν ὡς ὕτε ταῦρος Ἑλκόμενος. 
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Δ » - 
Οἳ δ᾽ ἦτοι δακέειν μὲν ἀπετρωπῶντο λεόντων, 

ὉΜΗΡΟΥ ἸΛΙΑΔΟΣ Σ. 

5956 
/ ’ 

Ἱστάμενοι δὲ µάλ᾽ ἐγγὺς ὑλάκτεον, ἔκ τ’ ἀλέοντο. 
Ἐν δὲ νομὸν ποίησε περικλυτὸς ᾽Αμϕιγυήεις 

2 - / ’ »- ε) ΄ 

Εν καλῇ [ήσσῃ µέγαν οἷῶν ἀργεννάων, 

Σταθμούς τε, κλισίας τε κατηρεφέας, δὲ σηκούς. 

Ἐν δὲ χορὸν ποίκιλλε περικλυτὸς ᾽Αμϕιγυήεις, 500 

Τῷ ἴκελον, οἷόν ποτ ἐνὶ Ένωσῳ εὐρείῃ 

Δαίδαλος ἤσκησε καλλιπλοκάμῳ ᾿Αριάδνῃ. 1 

Ἔνθα μὲν ἠΐθεοι καὶ παρθένοι ἀλφεσίβοιαι 
. - .) 3 / .) 5 - - ” 

Ωρχεῦντ’, ἀλλήλων ἐπὶ καρπῳ χεῖρας ἔχοντες. 

Τῶν ὃ) αἳ μὲν λεπτὰς ὀθόνας ἔχον, οἳ δὲ χιτῶνας 5056 
[ο] 3 ιο - ίλ ἐλ ια 

ΈἘιατ ευνγητους. κα στι βοντας ε αιῳ 

ΦΔ 9 λὰ , ”/ Φ δὲ ΄ 
Καίΐ [2] αι μεν καλας στεφανας ΕΧΟΥΝ; οι οε μαχαιρας 

Εἶχον χρυσείας ἐξ ἀργυρέων τελαμώνων. 
δ δ) ϱ Ν θ / 3 / ὃ 

οι οτε µεν ρέξασκον επισταµενοισι ποοεσσι 

ε - η ς 5 κ Μ . ’ 

Ρεῖα µάλ’, ὡς ὄτετις τροχὸν ἄρμενον ἐν παλάμῃσιν 6υ0 
« ΄ ΔΝ / ” / Εζόµενος κεραμεὺς πειρήσεται, αἴ κε θέῃσιν' 
”ἝΑλλοτε ὃ) αὖ θρέξασκον ἐπὶ στίχας ἀλλήλοισι. 

585. οἳ δ) ἦτοι κ.τ.λ. Τ]αέ ἵ5, οἱ δ) 
ἀπετρωπῶντο λεόντων ἀπὸ τοῦ δακέειν 
αὐτούς. 

587. ἐν δὲ νομὸν κ.τ.λ. Εἰεγεπί]ι 5αΏ- 
ἀῑνίδίοιπ: ἆ Ποσο οἱ 5]ιεερ. 

689. σηκούς. ]δερ-ρεπ. ολο]. περι- 
βόλους, ἐν οἷς βοσκήµατα ἵστανται. Τε 
ν/οτᾶ 15 ποξ ἀετῖνεᾶ, Ἰον/ενον, {Γοπα ἵστασ- 
θαι, Ῥαῖ ἀπὸ τοῦ τὰ εἰσαχθέντα σῶα εἶναι. 
Θεε αἱβο οἩ ΤΠ. Θ. 191: απά Ῥολμπεῖά, εκ. 
1η Υ. 

590. ἐν δὲ χορὸν κ.τ.λ. Τε] εαῦ- 
ἀῑν]εῖοη : ἆ γιηείίο ἆαπο. 

69]. τῷ ἴκελον, κ.τ.λ. ΤΠεγο Ἱνεγε {πο 
βοτίς οἳ ἀαποες. ἔμε Ῥυγτνγῃϊο]ς, απἆ {Ἠε οοπι- 
ΠΙΟΠ ἆβποθ: Ἠοπιες Ἰας5 Ἰοϊπεά Ῥοΐμ ἵπ 
1115 ἀεξοτ]ρίίοἩ. Τµε Ευγντη]σ]ς, οὗ πα ίατγ, 
5 Ῥεγίογπιεά ὮΥ {πο γοπίῃς, Πο Ἠανε 
Βν/ογά5 οἩ; {πε οίμετ ΡΥ {πο νῖτσίης ετοντιθἆ 
νη(Ἡ σατ]απἀς. ΤΠε αποϊεπέ Ῥομο[αςί5 
5αΥ, ἐιαί ννπεγεας Ῥοΐογε 16 γγας πε οαδίοπα 
{ου ππεπ απᾶ ΨΝΟΠΙΕΠ {ο ἆαπορ θεραταί{ε]ν, 
ἴθ οοπΠίτασγ Ῥχασίσε γα5δ α[εγναγάβ 
ῬτοισΕηί ἵπ ὮΥγ 8ενεΏ γοπί]ῃ5 απἆ 35 ΠΙΔΠΥ 
ΥΊτσῖῃς, ΝἩο Ὑεγσε βανεά ὮΥγ Έμεβεις ἔτοπα 
{με Ἰαργτῖπίας απᾶ ἴιαί ταῖς ἆαπορ 'να8 
ἰαασΠί ἴπεπι Ὦγ Ὠεράα]ας, {ο νοπι Ηοππεσ 
Ἠετο α]]αάθς. θεα Ὠϊοῃπ. Πα]ϊς. Ηϊδι. ΥΠ. 
68. ᾖΤὲ 15 νιογθι οῬδετνίπσ, ἴπαῦ ἴε ἄτε- 
οἶαῃ ἆπποε 15 1] Ῥετ[ογπιεά ἵπ {118 τπβη- 
που 1π {πο Οτιεπία] παΏοῃπςδ. ΤΠε γοιίι5 
απᾶά πιαΙάἀβ ἆαποο ἵπ α τῖπα, Ῥεσιηπῖης 
ΒΙοΨΊγ ; Ὦγ ἀἆθστεε {πε τηυδίο Ρ]αΥ5 3 
απῖοκεν ἤπηπο, 81] αἲ Ἰαδί {πεγ ἆαποε γε 
έε πέπιοβί βΝΗἴηεςς; απά {ονατάς έλο ο0Ι]- 

οἸαδῖοτ {πΠεγ εἶπα, ας 16 15 βαῖά Ἠογο, ἵη α 
σεπογα] οἸογαδ. ῬορΕε. Ἐε Ιν ορδετνεᾶ, 
Ἠούενεσ, {ναί ἀσκεῖν χορὸν ἆοε5 ποῖ πἹεαπ 
{ο έεασ]ι, Ῥαέ {ο ἀεδίση, 5 ἆαποε; απά ἴπετε 
ἵ6 α Ῥοβδῖρ]εο α]αδίοη {ο ἃ Ῥα5-τε]]εῖ, ἵπ 
νιλΙίε πιατρ]θ, 5αϊά {ο τερτεσεπ{ {5 ἄαποε 
ο 4γίαάπε, νο] ννας εχΗΙρ]ίεά ἵπ Οτείθ 
Ίοησς αἴίεν {πο ἀεαί]λ οἳ Ἠοπιεν. Ἠεγπο 
Ἠοψεγνεν, απά Ῥ. Κπὶσμέ, τεσατᾶ ἴ]πε επῖτα 
{αῦ]ε οἱ Τηεδεας απἀ Ατίαάπε α5 Ῥοδίετῖος 

«ο Ἠοπιες; απά οοπδεᾳπεπ{]γ τε]εσί {πε 
Ἠπες α8 απ Ιπίετρο]αίίοΠ. εθ αἶδο Ῥαπδαῃ, 
ΥΠΙ. 4. ΙΧ. 40. Ῥ]αίατοῃμ. Ύ. ΤΗεῬ. Ρ. 9. 
Ἰμασοίαπ. ἆθ Φα]6. 94. Ῥο]πο. Οποπι. ΤΥ. 
101: απά «οπιρ8τε ΡοΡΗ. Α]. 700. Χεῃ. 
Απαῦρ. ΥΙ. 1. 

6039. ᾿Αριάδνφ. ἜΈονγ ἀγίαᾶπε; Ἱ. ε. [ο 
ἴλιο Ρίεακιτο ο 4αάπε. Ῥεε Μαΐέ. ατ. άτ. 
ξ 987. 

6099. ἀλφεσίβοιαι. Γουεῖή. Ῥομπο]. ἔν- 
τιµοι, καὶ διὰ τὴν εὐμορφίαν βόας εὑρίσ- 
κουσαι ἕδνα. ΈἘτοπι ἀλφέω, ἴο Ἰπᾶ, απᾶ 
βοῦς. Όοπιρατε Π. Λ. 244. 

596. ἦκα στίλβοντας ἐλαίῳ. ρίεπᾶυτό 
Φε] πὶᾶογε πιοᾶίσο, φιια[ῖς εδί οἷεὶ. ἘΕΝΕΣΞΤΙ. 
Ο6οπιρατε Ο. Τ. 408. Η. 107. 

600. ὡς ὅτετις τροχὸν κ.τ.λ. ῥΒίπαῬο 
(ΥΠ. Ρ. 464. ο.) οὐ]εσίδ 15 Ίϊπο ασαϊηςί 
{πε αξβθεγίῖοη οἳ Ἐρποταβ, πο αἰἰτιραίθά 
{πο ΙπγεπίΙοπ ο{ έπε Ῥοΐέεγε) ν]εε] {ο Απα- 
ολαταῖς {πε ΒογίμίαπΣ ππεγεας οἩ {πα 
οίπεν Παπά Ῥοβείάοπῖας τε]εοίβ (Πο Ῥαξβξασε 
οἳ Ἠοπιες α5 απ Ἰπίεγρο]αίδίοῃ, 5αῦδεαιεπό 
{ο ἐλαί Ἱπνεπίῖοῃ, νΥηΙοἩ Τα νΙπάϊσβίες {ο 
Απασμασςῖς. Ὀεε Ὀεπες. ΕΡΙ5ί. 90. 
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Πολλὸς ὃ᾽ ἱμερόεντα χορὸν περιΐσταθ᾽ ὅμιλος, 
Τερπόμενοι μετὰ δέ σφιν ἐμέλπετο θεῖος ἀοιδὸς 
Φορμίζων' δοιὼ δὲ κυβιστητῆρε κατ αὐτοὺς, 605 

Μολπῆς ἐξάρχοντος, ἐδίνευον κατὰ µέσσους. 

Ἐν δὲ τίθει ποταμοῖο µέγα σθένος Ὠκεανοῖο 
"Αντυγα πὰρ πυµάτην σάκεος πύκα ποιητοῖο. 

Αὐτὰρ ἐπειδὴ τεῦξε σάκος μέγα τε στιβαρόν τε, 
'Τεῦξ’ ἄρα οἱ θώρηκα φαεινότερον πυρὸς αὐγῆς' 6ιο 

Τεῦξε δέ οἱ κόρυθα [ριαρὴν, κροτάφοις ἀραρυῖαν, 
Καλὴν, δαιδαλέην' ἐπὶ δὲ χρύσεον λόφον ἦκε' 

Τεῦξε δέ οἱ κνημῖδας ἑανοῦ κασσιτέροιο. 
Αὐτὰρ ἐπεὶ πάνθ) ὅπλα κάµε κλυτὸς ᾽Αμϕιγυήεις, 

Μητρὸς ᾽Αχιλλήος θῆκε προπάροιθεν ἀείρας" 615 

“Ἡ δ᾽, ἴρηξ ὣς, ἆλτο κατ θὐλύμπου νιφόεντος, 

Τεύχεα µαρμµαίροντα παρ) Ἡφαίστοιο φέρουσα. 

606. μολπῆς ἐξάρχοντος. ϕῬαῖ. ἀοιδοῦ. 
Τ]ιοτα «απ Ῥε Πίί]ε ἀοαδί (μαί {πε οἱά τενά- 
πρ ἐξάρχοντες 18 Ἱποοχγεοί, Ιπαβπιπο] 38 
16 ννας ποί {ο ρατί οἳ ἴ]ε κυβιστητὴρ, Ὀαἳ 
οἳ έλα ἀοιδὸς, {ο ῥγεῖιᾶε οη ἴε Παχρ, ἐξάρ- 
χειν ΟΥ προοιµιάζεσθαι. ΑπδίαγοΠΒ, νο 
ατοϊγατΙ]γ ε]εσίεά ἴ]ο εἶπαδε τεδρεοίίπρ 
Όιο Ῥατά, ννα5 ΡτοβαβΙγ ἔλο απί]ου οἱ ὅῑιο 
οοσταρἰεά {θεχί. θε ΑίπεΠ. εϊρη. Υ. Ρ. 
190. 

607. ἐν δὲ τίθει κ.τ.λ. Τε ουίἴθυ οἵ- 
οπΙ/εχεπσθ, ΟΥ 0098 οἳ {λε βΠΙε]ά, προπ 
Νν]]ο]ι ννετο τορτοβεπ{εᾶ ἐπο νανος οἱ ἴμο 
Όεεαῃπ. 39 Ηεβίοά. Ῥουί. Η. 914. ᾽Αμϕὶ 

ὃ' ἴτυν ῥἐέεν ᾿Ὠκεαχὸς πλήθοντι ἐοικώς' 
Πᾶν δὲ συνεῖχε σάκος πολυδαίδαλον. 
Οοιαρατε Ὑ1τρ. Απ. ΥΤΠΙ. 671. 

611. Τὸ Ἰα8 Ῥεεπ ἐ]οιρ]ύ ναί αι βνοτᾶ 
πηδέ πεοεβρατῖ]γ Ἠανο Ῥεεπ Ιπο]ιάσά ἴπ 
γπ]οαπ)5 σΙ{ῇ {ο Αο]]]]6β, απᾶ «οπβεςιἹεπ/{]Υ 
Όναῦ αἴίευ {ΠΙ5 πο α Υου5ε Ἠαδ Ῥεεπ Ιοβί, 
βιο] 5 ἴμο [οἩον]ησ: Τεῦξε δὲ οἱ ξίφος, 
ἄμφηκες, µέγα, ἀργυρόηλο». Νεϊέ]ες, Ἰνονν- 
ενεν, ἀῑά ΤΠείῖς αθ]ς {ου α Βννογάἀ, ΠΟΥ 4οθ8 
Ἠοππεσ εἰδενπετο α]]ιάο {ο 516] α, Ἠθαροη, 
35 {αρτϊσδίεὰ ὮΥ έ1ε σοᾷ. 

619. ἑανοῦ κασσιτέροιο. 
96ο οἩἨ Π]. ΓΡ. 956. 

Ο/ ἁἄιιοτίε Μπ. 



ΤΗΣ 

ΟΜΗΡΟΥ ΙΛΙΑΔΟΣ 

ῬΑαψωδ[ίΑβ, ἢ ΓΡΑΜΜΑ, τ'. 

Ἐπιγραφαί. 

ΜΗΝΙΔΟΣ ᾽ΑΠΟΡΡΗΣΙΣ. 

Ἕβλλως. 

ΤΑΥ ὃ, ἀπέληγε χόλοιο καὶ ἔκθορε τος ᾿Αχιλλεύς, 

ΤΗΕ ΑΠΒΟῦΌΜΕΝΤ, 

ΤΗΕ ΕΕΟΟΝΟΠΙΑΤΙΟΝ ΟΕ ΑΟΗΙΙΙΙΕΒ ΑΝΏ Α6ΑΜΕΜΝΟΝ. 

Τ]1ειῖς Ὀτίηςς {ο Ἠετ 5οπ ἔἶια ΑΤΠΙοΙΣ πιαᾶο ὮΥ Ὑπ]οσπ (1---20). ΌΠε ΡΓεΡΓΥΘ5 ἐ]ιο Ῥοάηγ 
οἳ 15 {γιοπᾶ Γγοπι οοτγαρίίοη, απά οοπηπηαπάΒ Ἠ{πα {ο αββεπιδ]ε {1θ ΑΤΤΗΥ, απά ἀεο]ατα 
15 τεβοπίππεπί αἱ απ επᾶ (2]---39). ΑΚΑΠΙΕΠΙΠΟΠ απᾶ ΑοἩί]]ε5 αγε 5ο]επιπ]γ τεςοή- 
εἶ]οά (40---Ἴ6). Τ]ε 8Ρεεςῇῃες, Ῥγεβεπίς, αιά οργεπποπῖθ», οἩ ἐ]αέ οσραρίοηι. Αολί]]ες 

16 νηίἩ στεαί ἀβίου]έγ ρεγδααᾶεά {ο το[γαίπ ἔποπι {πε ῬαΜέςα, 1] {ια έγοορ5 Ἠανα 

γείγερ]θἆ {Ποπηβε]νες, ὮΥ ἴ1ε αἀνῖοε οἳ ΤἼγεβες (76--276). ΊΤ]ιε Ρτεβεπί5 απο ϱ0Ἠ- 

νεγαᾶά {ο ἔε {επί οἳ ΑοἨ]]]ος, ππενγε Βτϊθείρ Ἰαπιεπί5 οὖεσ ἔπε Ῥοάγ οἱ Ῥαΐτοσ]αβ 

(277-- 502). Ἔϊιε Ίετο ομβίϊπαίεΙγ τείαθες αἰἱ τεραδέ, απᾶ μῖνες Ἠϊπιδε]ξ πρ {ο 

Ἰαπιεπίαίίοηβ {οσ Ἠΐ5 {τεπᾶ (903---939). Μϊπετνα ἀεβοεπᾶβ {ο βἰγεησί]λοπ Ἠΐπα ὮΥ {λα 
ογάετ οἳ αρίέεσ (940---366). Ἠε αγπῃΒ {οχ έπε βσ]Ηί; αἀάτεβδες ΠΙπαδε]{ {ο Ἠ]5 Ἰουφδεβ, 

απά τερτοβοἩες έπεται γ] ἔλε ἀεπίμ οἳ Ῥαΐτοεϊας (366--409). Όπε οἱ έλεπι ἶ8 
πη]τασι]οαδ]γ επάσεᾶ νη(] νοῖσε, απᾶ Ἱπδρίτεά {ἔο ΡΓΟΡΗΘΞΥ Ηΐ5 ξαΐε: Ὀπί έἶνε Ἠετο, πού 

αδίοπῖρμεὰ ὮΥ ἐῑναί ρτοάἱσγ, ταδ]ιος γν]ε]ι {αγ {ο {πο οοτηβαί (404-494). 
ΤΠε ΟΗτεεί]ι ἆαγ. Τ]ε 8οεπε ἵ5 ο ἴμε 5ε4-5110Υ6. 

. - ς 

ΗΩΣ μὲν κροκόπεπλος ἀπ᾿ Ὠκεανοῖο ῥοάων 
Ὢρνυθ», ἵν) ἀθανάτοισι φόως φέροι ἠδὲ βροτοῖσιν' 
ιν νε. -- 9 -- ’ - ’ 
Η ὃ’ ἐς νπας ἵκανε, θεοῦ πάρα δῶρα φέρουσα. 

Εὖρε δὲ Πατρόκλῳ περικείµενον ὃν φίλον υἱὸν, 

9. ἣ ὃ ἐς νῆας ἵκανε. Φοῖ. Τλοῖς. Πα 
γε]αῖνε εγ]ἀεπί]γ τεῖετς {ο ἴἶε οοπε]αάἶπσ 
πες οἳ έ]ε Ἰαδέ Ῥοο]ς. Ἠεπεο 1ξ ηα5 Ῥθεεπ 
Βαρροβεᾶ, νΙ( στεαί ῬτοβαΡΙΠέγ. ἐἶιαέ Ἠο- 
ΊΠες Ὑοίθ Ἠϊ5 Ῥοεπι ἵπ οπε οοππιεά 
5ετῖε5, απά {Πμαί ἴἶο ἀῑνίδίοπ Ιπίο Ῥου]ς 
985 οἵ τπογε τεοεηί ἁπίθε. Όπο οἱ {ιο ἆθ- 

βἴσης ΟΠ {πο οπεςί ἵπ ν;πῖοἩ ΟΥρεε]ας ννας 
οοποεα]εἆ, τερτεδεπίεά Τπείῖς απά Ἠεν αί- 
ἰεπάαπί ΏΥΤΗΡΗΡ, Ῥεαχίης {Ἠε αΓΠΙΟΙΣ, {4- 
Ῥτϊσαίεά ὮΥ Ὑπ]σαν, {ο ΑοἨ]]]ες. Τ]οτε 15 
ο Ώαχ]εδα τε α]αδίοπ {ο έχε βαῦ]εοί ἵπ Ε]αυ, 
Ἐρίά, 1. 1. 95. 
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3 » ς 
Κλαίοντα λιγέως' πολέες ὃ) ἀμφ αὐτὸν ἑταῖροι ὅ 
Μύρονθ” ἣ δ᾽ ἐν τοῖσι παρίστατο δῖα θεάων. 
” » 3 ο - Φ {49 ., κ οὐ ο δ ΄ ὃ 
Ἐν τ ρα οἱ φὺ χειρὶ, ἔπος τ ἔφατ, ἔκτ ὀνόμαζε 

- ) 

Τέκνον ἐμὸν, τοῦτον μὲν ἐάσομεν, ἀχνύμενοί περ, 
Κεῖσθαι, ἐπειδὴ πρῶτα θεῶν ἰότητι δαµάσθη" 

Τύνη δ Ἡφαίστοιο πάρα κλυτὰ τεύχεα δέξο, 

Καλὰ µάλ’, οἳ οὕπω τις ἀνὴρ ὤμοισι φόρησεν. 
[' »”/ /’ ΔΝ Ν / στ) 

Ὡς ἄρα φωνήσασα θεὰ κατὰ τεύχε ἔθηκε 

Πρόσθεν ᾽Αχιλλήος" τὰ ὃ ἀνέβραχε δαίδαλα πάντα. 
Μυρμιδόνας ὃ ἄρα πάντας ἕλε τρόμος, οὐδέ τις ἔτλη 

"Αντην εἰσιδέειν, ἀλλ᾽ ἔτρεσαν' αὐτὰρ ᾽Αχιλλεὺς 
Ὡς εἶδ᾽, ὥς µιν μᾶλλον ἔδυ χόλος' ἐν δέ οἱ ὅσσε 

Δεινὸν ὑπὸ βλεφάρων, ὡσεὶ σέλας, ἐξεφάανθεν' 

Τέρπετο ὃ᾽ ἐν χείρεσσιν ἔχων θεοῦ ἀγλαὰ δῶρα. 
Αὐτὰρ ἐπεὶ φρεσὶν ἧσι τετάρπετο, δαίδαλα λεύσσων, 

9, , Δ 3” , ΄ ο 
Αὐτίκα μητέρα ἣν ἔπεα πτερόεντα προσηύδα 

Μῆτερ ἐμὴ, τὰ μὲν ὅπλα θεὸς πόρεν, οἵ ἐπιεικὲς 
” ο. . ή 9 ΔΝ 3 / 

ΕΡΥ᾽ ἔμεν ἀθανάτων, μηδὲ [βροτὸν ἄνδρα τελέσσαι. 
Νῦν ὃ᾽ ἦτοι μὲν ἐγὼ θωρήξομαι ἀλλὰ µάλ᾽ αἰνῶς 
Δείδω, µή µοι τόφρα Μενοιτίου ἄλκιμον υἱὸν 
Μυῖαι, καδδῦσαι κατὰ χαλκοτύπους ὠτειλὰς, 250 

Σ η 

Εὐλὰς ἐγγείνωνται, ἀεικίσσωσι δὲ νεκρὸν;--- 
» ο σια , . ν΄ Ὡς , , , 
Εκ ὃ) αἰὼν πέφαται----κατὰ δὲ χρόα πάντα σαπήῃ. 

Τὸν δ ἡμείβετ᾽ ἔπειτα θεὰ Θέτις ἀργυρόπεζα" 
/ / -- ἄν 9 ο- ΄ 

Τέκνον, µή τοι ταῦτα μετὰ φρεσὶ σῇσι μξελόντων. 

Τῳ μὲν ἐγὼ πειρήσω ἀλαλκεῖν ἄγρια φῦλα, 30 

Μυῖας, αἵ ῥά τε φῶτας ἀρηϊφάτους κατέδουσιν᾿ 
ο Ν -- / ΄ 3ῴ . 9 

Ηνπερ γὰρ κῆταί γε τελεσφόρον εἰς ἐνιαυτὸν, 

Αἰεὶ τφὸ ἔσται χρὼς ἔμπεδος, ἢ καὶ ἀρείων. 
.) ΔΝ ” 7 .” λΣ να / 6! . 9 

Αλλὰ σύ Υ εἰς ἀγορην καλέσας Ίρωας Αχαιοὺς, 

9. ἐπειδὴ πρῶτα. «ωπι βσπιεῖ. Άεο ΟΠ 
ΤΙ. Α. 255. 

16. ὡς εἶδ', ὥς. 66 οη ΤΙ. 5. 994. 
18. τέρπετο ὃ’ ἐν χείρεσσι κ.τ.λ. ΌΟοπ]- 

Ρανο Ὑιτρ. Έπ. ΥΠ. 617. 
94. δείδω, µή µοι κ.τ.λ. ᾖ1Τ6 ὙΝ88 ο0Π- 

βἸάεγοεά α στῖενοαβ ππβ[οτίιπο ὮΥ έο απ- 
οἶεηίς5 ἵπ σεπετα], ἴμαί ἴἶε Ῥοάϊεδ οἱ {]εῖτ 
ἀεπάὰ εἸοα]ά Ῥαίτε[γ, αΏονε στοιπᾶ, Ρτε- 
νῖοις {ο ὀμεῖγ Ιπίθτπεπί, Ἠεπεο Ύεπις 18 
επιρ]ογεά ἵῃ ΠΠ. Ψ. 186, ἵπ Ῥγοβοσνίης {]ιθ 
σοχρ5θ οἳ Ἠεσοίον, 1Π {ῃο βαΠΠθ ΤΙΑΠΠΘΣΝ ένας 
Τ]νείῖς απάετία]κορ Του ἐἶαί οἳ Ῥαΐτος]ας. 
Τ]ιαί {πο Β4π1θ σ.γο Ῥτοναϊ]εά απιοης {πο 
1ονς, 5 ενϊἀεπί {Τοπὶ «εγεπ. Χακχν]. 50. 
απᾶ οίμες Ῥαβδασος οἱ οπρίατο, 

26. εὐλάς. Ἠ/ογΙή. Ῥε]ιο]. ἴσως δὲ εἴρην- 

ται εὐλαὶ οἱ σκώληκες παρὰ τὴν εἴλησιν, 
96ο Απὶρίοῦ. Ἡ. Απ. Τ. 4. Ι. 

27. ἐκ δ' αἰὼν πέφαται. Τον ἴἴε Ίαα 
ἀεραγίεά: δὲ Ίος γάρ. Τ]ο γνογάρ αχθ 
Ρανοπίέμείϊο8]. ΟΕ {ιό νετΡ, 966 οἩ ΠΠ. Β, 59]. 

90. ἄγρια φῦλα, Μυῖας. εε οπ ΤΠ. Ρ. 
570.-- πειρήσω. Τ]ε πιά ἀ]ο {ου 15 {ην 
ΤηΟΤθ πββ]; απά (Ἰεγείογε Βεπί]ογ γνου]ά 
γεαὰ πειρήσομ’, 385 [οαπᾶ ἵπ 9Π6 ΟΥ {νο 
Μ»5.. Ῥαΐ ἐἶιο αοἰῖνο ἵ5 οοπβγπιθᾶ ὮΥ απ 
ουεγ’με]παῖπς νναῖρ]έ οἳ α{]οχ1ίγ, 38 νε]! 
5 ΡΥ 165 5ο ἵπ ΤΙ. Θ. 8. 1. 945. 04. Β. 916. 
Η. ἵη Μετο, 175. Αρο.Ἠ]μος. ΤΤΙΤ.102.179. 

32. τελεσφόρον. Ἀγίπρίπῳ {λέπφε {ο ρε- 
/εοἱοπ ο ππαζαγίίψ. Απ ορῖθιοί ποί ΟΠΙΥ 
οἳ πε Ύεαςτ, Ὀπί οἳ ο αρίέίος απά (06198. 
Οοπωρατο Οἆ. Δ. 86. Κ. 467. 5. 595. 
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-- 3 . . - Μῆνιν ἀποειπὼν ᾿Αγαμέμνονι, ποιµένι λαῶν, 

ὉΜΗΡΟΥ ἼΔΙΑΔΟΣ τ’. 

35 

Αἶψα µάλ᾽ ἐς πόλεμον θωρήσσεο, δύσεο ὃ ἀλκήν. 
Φ 3 / / μι ο αν Εο Ὡς ἄρα φωνήσασα μένος πολυθαρσὲς ἐνῆκε' 

Πατρόκλῳ ὃ αὗτ᾽ ἀμβροσίην καὶ νέκταρ ἐρυθρὸν 
Στάξε κατὰ ῥινῶν, ἵνα οἱ χρὼς ἔμπεδος εἴη. 

Αὐτὰρ ὃ [2 παρὰ θῖνα θαλάσσης δῖος ᾽Αχιλλεὺς, 40 
5 56 . 

Σμερδαλέα ἰάχων, ὦρσε ὃ ἥρωας ᾿Αχαιούς. 
- ...-- 

Καί ῥ) οἵπεο τὸ πάρος γε νεῶν ἐν ἀγῶνι µένεσκον ρ ξ 2 
Οἵ τε κυ[2ερνῆται καὶ ἔχον οἰήία νηῶν ϱ 2 

”/ ’ -- 

Καὶ ταµίαι παρὰ νηυσὶν ἔσαν, σίτοιο δοτῆρες», 

Καὶ μὴν οἳ τότε γ΄ εἰς ἀγορὴν ἴσαν, οὔνεκ ᾽Αχιλλεὺς 460 

᾿Εξεφάνη, δηρὸν δὲ µάχης ἐπέπαυτ᾽ ἀλεγεινῆς. 

Τὼ δὲ δύω σκάζοντε [βάτην ᾿Αρεος θεράποντε, 

Τυδείδης τε µενεπτόλεμος καὶ δῖος ᾿Οδυσσεὺς, 
” αυ] αν ” 9 | ε/ / 

ΕΥΧει ἐρειδομένω' ἔτι γὰρ ἔχον ἕλκεα λυγρά" 

Καδδὲ μετὰ πρώτῃ ἀγορῇ ἴζοντο κιόντες. 50 

Αὐτὰρ ὁ δεύτατος ἦλθεν ἄναξ ἀνδρῶν ᾿Αγαμέμνων, 
ἝἛλκος ἔχων' καὶ γὰρ τὸν ἐνὶ κρατερῇ ὑσμίνῃ 
Οὗτα Κόων ᾿Αντηνορίδης χαλκήρεϊ δουρί. 

Αὐτὰρ ἐπειδὴ πάντες ἀολλίσθησαν ᾿Αχαιοὶ, 
Τοῖσι ὃ ἀνιστάμενος µετέφη πόδας ὠκὺς ᾿Αχιλλεύς" σὅ 

”- . 

᾿Ατρείδη, ἦ ἄρ τι τόδ ἀμφοτέροισιν ἄρειον 
” . ν ὁ Ν ϱ/ --. . , -- 
Έπλετο, σοὶ καὶ ἐμοὶ, ὅτε νῶϊ περ, ἀχνυμένω κῆρ, 

[ή 

Θυμο[θόρῳ ἔριδι µενεήναμεν εἵνεκα κούρης. 
3 - 

Τὴν ὄφελ ἐν νήεσσι κατακτάµεν "Αρτεμις ἰῷ, 
1” . ο. 3. 3 Ν ς ΄ ν κ ο 
Ηματι τῷ, ὁτ ἐγων ἑλόμην Δυρνησσον ὀλέσσας 60 

Τῷ κ᾿ οὐ τόσσοι ᾿Αχαιοὶ ὀδὰξ ἕλον ἄσπετον οὖδας 
- .) 

Δυσμενέων ὑπὸ χερσὶν. ἐμεῦ ἀαποµηνίσαντος. - 2 
5 9 .. 5 Ν , . ) Δ . . 

Ἐκτορι μὲν καὶ Τρωσὶ τὸ κέρδιον' αὐτὰρ ᾽Αχαιοὺς 
. ».-- . . ” δ / Σ«/, 

Δηρὸν ἐμῆς καὶ σῆς ἔριδος µνήσεσθαι ὀἵω. 

᾽Αλλὰ τὰ μὲν προτετύχθαι ἐάσομεν, ἀχνύμενοί περ, 
3 

Θυμὸν ἐνὶ στήθεσσι φίλον δαµάσαντες ἀνάγκῃ. 

98. ἀμβ. καὶ ν. στάξε κατὰ ῥινῶν. ΦΙποθ 
ἴπο οατ]γ 6τεε]ςς ἀῑά ποί επιρα]πα {πε ἀεαᾶ, 
Ἠοππεχ ῬτοβαβΙγ Ἠετε αἰ]αάες {ο {Πο ρτο- 
ο. 35 Ῥγασθεά ἵηπ Ἐργρί. Ῥεοθ Ηετοά. 

. 86. 
45. νεῶν ἐν ἀγῶνι. Τηαΐ ἵ5, ἐν ναυ- 

στάθµῳ, αἱ ἴ]ιε «ἰα[ίοπ οὗ {λε εΠΐρε. Θεθ ΟΠ 
ΤΙ. Ἡ. 298. ὮΤὲ αρρεατς {Τοπ ἐπ] Ῥαξδρασε, 
ἔλαί {ποτε Ίνετε οβΏῇοετβ αρροϊπίθᾶα {ο {θα 
εατο απά ἀῑδιπιραίοτ οἳ ἴἶιε Ργογ]ΙβίοΏΒ 
απά ἴπαῦ {Π6γ, {οσείμες πηθ {πο ῬΡί]οί5, 
νγετο οχεπιρί Ίτοπι πΙΗ{ατΥ 5ετνῖορ. Τηο 
νεββε]θ, 5 Ἡς Ἠανο α]γεπάγ 86εΠ, ΊΥ6ΥΘ 
ππαππθά απᾶ τονψεά ὮΥ {λαο 5ο]άΐενς.---μέ- 
νεσκον. «Ἠαπετε εοἰεναπί. 

4). οἰἶήία. Τε Πεῖπ. Ῥεπο]. οἴακας, 
πηδάλια. Όοπιρατε Ο. 1. 485. 540. Μ. 
218. ΑΡοΙ. Β]μοά. Ι. 401. Τπετα 15 5οπ)ε 
ἀεστοε οἳ Ἠατδμπεςς ἵη {λε οοηβδίγποίίοἩ, ἴπι 
ν/ηΙο]ι καὶ ἔχον 15 ραΐ {ΟΣ ἔχοντες. 

6]. δεύτατος. Ῥεμο]. ἔσχατος, ἀπὸ τοῦ 
δεύεσθαι. 3εε Μα. ατ. ατ. 6 194. 

59. οὗτα Κόων. εε Ἡ. Λ. 248. 5ᾳᾳ. 
56. ἤ ἄρ τι τόδε κ.τ.λ. Φοπιο]ίπᾳ οἱ ἐς 

βογέ, Πῖ5 τεοοποΙ]Ιαέῖοη, ινοιίά ᾖανε 
θείον Τον Ρο] οἱ ας, Ἡ Τὲ Ἠαά ἔακεπ Ῥ]αςα 
«επ, ὅτο. 

59. τὴν ὄφελ᾽ ἐν νήεσσι κ.τ.λ. 968 ΟΠ 
1. 7. 428. 



ὉΜΗΡΟΥ ἼΛΙΑΔΟΣ τ', σ41 

Νῦν ὃ ἦτοι μὲν ἐγὼ παύω χόλον, οὐδέ τί µε χρὴ 

᾿Ασκελέως αἰεὶ µενεαινέμεν’ ἀλλ᾽ ἄγε θᾶσσον 
” /΄ ΄ /΄ ΄ . 9 

Ότρυνον πόλεμόνδε κάρη κοµόωντας ᾿Αχαιοὺς, 
. 

Ὄφρ ἔτι καὶ Τρώων πειρήσοµαι ἀντίον ἐλθὼν, 
2 ] /΄ η / 

Αἴ κ᾿ ἐθέλωσ) ἐπὶ νηυσὶν ἰαύειν' ἀλλά τιν᾿ οἵω 
.) ’ 2 --- ΄ / ϱ / 

Ασπασίως αὐτῶν γόνυ κάμψειν, ὅς κε φύγῃσι 

Δηΐου ἐκ πολέμοιο ὑπ ἔγχεος ἡμετέροιο. 
ὋὪς ἔφαθ" οἳ δὲ χάρησαν ἐὐκνήμιδες ᾿Αχαιοὶ, 

Μῆνιν ἀπειπόντος µεγαθύμου Πηλείωνος. 
- ὧ .. 2 

Τοῖσι δὲ καὶ µετέειπεν ἄναξ ἀνδρῶν ᾿Αγαμέμνων, 
ᾧ ΄ 

Αὐτόθεν ἐξ ἕδρης, οὐδ ἐν µέσσοισιν ἀναστάς' 
τ / 5’ .. / ” 
Ω φίλοι, Ίρωες Δαναοὶ, θεράποντες Άρηος; 

ε ’ 9 . 2 , » Ὁς 
Βσταότος μὲν καλὸν ἀκουέμεν, οὐδὲ ἔοικεν 

ὙὝββαάλλειν χαλεπὸν γὰρ, ἐπιστάμενόν περ ἐόντα. 80 

᾿᾽Ανδρῶν ὃ ἐν πολλῷ ὁμάδῳ πῶς κέν τις ἀκούσαι, 

Ἡ εἴποι; βλάβεται δὲ, λιγύς περ ἐὼν ἀγορητής. 

Πηλείδῃ μὲν ἐγὼν ἐνδείξομαι αὐτὰρ οἱ ἄλλοι 
Σύνθεσθ'’, ᾿Αργεῖοι, μῦθόν τ᾽ εὖ γνῶτε ἕκαστος. 

Πολλάκι δή µοι τοῦτον ᾿Αχαιοὶ μῦθον ἔειπον, 
ή / 

Καίΐ τέ µε νεικείεσκον’ ἐγὼ ὃ οὐκ αἴτιός εἰμι, 
. - Δ - ϱ) 9 

Αλλὰ Ζεὺς, καὶ Μοῖρα, καὶ ἠεροφοῖτις Ερινὺς, 

67. οὐδε τί µε χρὴ κ.τ.λ. (Ἴσετο Ογαί. 
Ότο 6. Γαθϊο: ο. ΦΕΥΟ πια πίεί 
πιογία[εν ἐπίπιζοϊίας, δεπιρΙίεγπα απιϊοϊέῖαφ 
λαῤενε. Ἐ]αίατοἨ ἄε Ῥ]ζαάείρ], ΟΏΒΕΥΥΕΡ 
ο ἔιο Ὦγῆῆιαβοσεραπβ: εἴποτε περιαχθεῖεν 
εἰς λοιδορίας ὑπ᾿ ὀργῆς, πρὶν ἢ τὸν ἥλιον 
ὀῦναι, τὰς δεξιὰς ἔμβάλλοντες ἀλλήλοις 
καὶ ἀσπασάμενοι διελύοντο. Όοπιραταο 
Έρ]ες. ἵν. 26. ὁ ἥλιος μὴ ἐπιδυέτω κ.τ.λ. 

72. γόνυ κάµψειν. Ῥεε οἨ ΠΠ. Η. 118. 
79. ἑσταότος. ΤΗϊ5 πιαδί Ὦο ππάετβίοοά 

6εΠετα]]γ, 1π πε[εγεπορ {ο {πο τ1δαα] οδίοπα 
οΓ ΒΡΘΩΚΕΥΕΒ; 5Ίηος 16 ΒΕΕΠ15 {τοπῃ ν. 77, ἰπαί 
ΑΡΑΠΙΕΠΙΠΟΠΗ, 1π οοΠδε(πεησε οἱ Ηῖ5 νουπά, 
ἀῑά ποί θίαπά: ππ]εςς Ιπάθεά {1ο πσνοτάβ 
αὐτόθεν ἐξ ἕδρης ἵππρ]γ 5Ιππρ]Υ Μῑαί Ἡο τε- 
πηα]ποᾶ π {πε Ῥίασς νΊοτο Ἡε Ἠπά Ῥεεη 
βΙΜΜπᾳ, μετὰ πρώτη ἀγορῦ (ν. 50), απά αῑὰ 
πο αἄναποε Ιπίο ἐ]α παϊδί οἱ {]χε αβδεπηΡΙγ. 
Τ]ε ννοιπᾶ, νε νναςδ 1η Ἠϊ5 Ἠαπᾶ, ἀῑιά 
ποῦ ορετίαῖη]γ Ῥτενοεπί Ἠ]5 τῖβῖηςρ. ο οοπι- 
πΊθηΏςΕΒ Ηϊ5 βρεεοὮ ντ] α τεφιεδί αραϊηδέ 
Ἱηέεγταρίοη, εἴίῃεν Ῥεοπαξα ΠΙΠΓΠΙΙΥΡ Ἠαά 
α]τοαάγ Ῥεσιπ {ο 4χ156, οὗ Ώεσπαβε Ἠθ πηϊρ]ό 
εχροςοί {]αί {πε {ανουτετς οἱ ΑοἨ]]]ε5 πνο]ά 
ποίατα]]γ εκρτεςῬς {]εῖτ ΙΠάΙρηαΙΙοΠ ασαϊηδέ 
Ἰήτηδε]{, α5 έε ο 59 οἳ ἐλεῖν χεοεπί παῖβ- 
{οτέαποθἙ. 

80. ὑββάλλειν. Ίο ὑπίογγηρί ; [ον ὑπο- 
Θάλλειν. Ῥε]ο]. ὑποκρούειν, ἐμποδίζειν 
τὸν λέγοντα. 1π ιο πεχέ οἴπαξε, ἴπε 
ψογάς ὑποβληθίντα λέγειν πιιβί Ῥο βαρ- 

ΡΙΙεά, {ο οοπιρ]είο ἴπο 5εηπ5ε: α[ιοῖ[ε εδ 
εί ἀἰδεγίιπι ἀἴσογε, οτι Ἰπιέεγρεἰαίιη». 

85. ἐνδείξομαι. Ῥοῖ]. τὸν λόγον. Ι ωἲ[ῖ 
αἀάγεβα η 8Ρεεο]ι {ο «4ο]]ῖο. Ἠενοά. ΥΠΠΙ. 
14]. ἐνδεικνύμενοι τοῖσι Λακεδαιμονίοισι 
τὴν ἑωῦτῶν γνώµην. 

8δ. τοῦτον μῦθον. Ἠμαί (Πῖς βρεεοῖι 
Ίνα5 ἄοας ποῦ αρΡεαχ, ἰποαρ] {πε Ῥιτροτύ 
οἳ 16 15 εν]άεπ{]γ Ἱππρ]εᾶ π ἴπο γνογάς ἐγὼ 
ὃ οὐκ αἴτιός εἰἶμι, νυΏ]ο]ι ἹπππαεαΙαίε]γ 5ι0- 
οεαᾶ. Α {ογνανά αΠπδίοη 18 ΒοπιείΙπιεΒ 
εοπἰἑαϊπαᾶ ἵπ {Πο ΡΤΟΠΟΙΠ οὗτος. Όεε Ώου- 
νΏ]. αἆ Οµατ, ΠΠ. 11. ἘΤῃαί ΑΡαΠΙΕΠΙΠΟΠ 
Ἠαά Ῥθεη 5ο τερτονεᾶ, 5ε0 Ἰ]. Β. 209. Τ. 
106. νΝ. 111. 

86. ἐγὼ δ’ οὐκ αἴτιός εἰμι, κ.τ.λ. Όοπ]- 
Ῥατο Π. Τ. 164. ὮῬο «Ἠβοῃ. ΟΠοερΠ. 897, 
ἡ Μοῖρα τούτων, ὦ τέκνον, παραιτία. 
Ῥεπες, ΟΡ41Ρ. 1019. Εαιὶ ἰδία ομίρα εκ. 
Ηωππετ ας α 5επίππεπύ πο Ίε5ς Ἰτδί λατ 
Ῥοα {1 οἩ έ11ο τεαάιπθΒς ΥΥὮ νΥΏ]ο]Ὦ ππεῃ 
316 αρί {ο οπαχρε {εῖχ οὗΏ Γο]11εΒ απᾶ βἵηβ 
προηπ Ώεδίπγ απά Ἐκίε, ἵπ Οᾱ. Α. 92. Ὦ 
πόποι, οἷον δή νυ θεοὺς βροτοὶ αἰτιό- 
ωνται. ᾿Εξ ἡμέων γάρ φασι κάκ᾽ ἔμμεναι" 
οἳ δὲ καὶ αὐτοὶ Σφῆσιν ἀτασθαλίῃσιν ὑπὲρ 
µόρον ἄλγε' ἔχουσιν. Ἠεπεο Ῥεπες. Ερῖςέ, 
49. βίος ἐποεπὶ «φιοῦ αἄτεγεις οπιῖπες, 
αἀθέγειδ ἆεο ποπιῖπεπ. Οὐ]µγφαπιις ΦἹο- 
Μἰᾷΐε {αΐηπι. ἡ 

87. ἠεραβαῖτις Ἐρινύς. Ἠγαπαενίπφ ἴπ 
ἀατλπεβ. Επδίαίῃ. ἡ ἀφανῶς φοιτῶσα. 30 



δ45 ΟΜΗΡΟΥ ἸΛΙΑΔΟΣ Τ'. 

Οἵξ τέ µοι εἰν ἀγορῇ φρεσὶν ἔμβαλον ἄγριον ἄτην 
”/’ -- Θα 3 -- ’ ια) 9 ώ , Ηματι τῷ, ὅτ᾽ ᾽Αχιλλήος γέρας αὐτὸς ἀπηύρων. 
᾽Αλλὰ τί κε ῥέξαιμι; θεὸς διὼ πάντα τελευτᾷ. 90 

Πρέσβα Διὸς θυγάτηρ "Ατη, ἣ πάντας ἀαται, 

Οὐλομένη' τῇ μέν θ) ἁπαλοὶ πόδες οὐ γὰρ ἐπ᾽ οὔδει 
Πίλναται" ἀλλ᾽ ἄρα ἥγε κατ᾽ ἀνδρῶν κράατα βαίνει, 

2 Φ 
Ῥλάπτουσ᾽ ἀνθρώπους' κατὰ ὃ᾽ ουν ἕτερόν Ύὲ πέδησε. 
1 ΔΝ δή / - ὸ » - / 

Καὶ γαρ ὁη νυ ποτε Ζην ἄσατο, τόν περ ἄριστον 

᾿᾽Ανδρῶν ἠδὲ θεῶν φάσ᾽ ἔμμεναι' ἀλλ᾽ ἄρα καὶ τὸν 
ρη, θῆλυς ἐοῦσα, δολοφροσύνῃς ἀπάτησεν 

"Ἠματι τῷ, ὅτ᾽ ἔμελλε βίην Ἡρακληείην 

᾽Αλκμήνη τέξεσθαι ἐὐστεφάνῳ ἐνὶ Θήβη. 

Ἠτοι ὄγ᾽ εὐχόμενος µετέφη πάντεσσι θεοῖσι----- 100 

Κέκλυτέ µευ, πάντες τε θεοὶ, πᾶσαί τε θέαιναι, 
”/ » , θ ν Ἅ ία. η Σ ’ 
Ορ εἴπω τά µε Όυμος ενὶ στήηθεσσιν ανώγει. 

Σήμερον ἄνδρα φόωσδε µογοστόκος Εἰλείθυια 

Ἠεεῖοά : ἠέρα ἑσσάμενοι πάντη φοιτῶντες 
ἐπ) αἶαν. Ῥεδά]εποε 15 ἀεδεσιρεά α5 οραἰλίπᾳ 
ὑπ ἄατκπεβ, διαπορευόµενος ἐν σκότει, ἵπ 
Ῥ5, κοῖ. 6. ΤΧΧ. Ἔ]ε νονᾶ ἀὴρ ἵδ {16- 
αποη{]γ αδεά ἵπ Ἠοπιεν {ο αἴσπιγ ἁατ]κ- 
Ἠθβ5. Όοπιρατο Τ].,Ῥ. 644. απά εἰδεν]ετο. 
Ἠεποο ἴ]α ΘΧΡΥΘΒΡΙΟΠ5 ζόφον ἠερόεντα Ἰπ 
ΤΙ. Μ. 940. Τάρταρα ἠερόεντα, 1 Ηεβιοά. 
Τπεοςσ. 119. 

90. θεὸς διὰ πάντα τελευτᾷ. ΒοΡΗ. Α]. 
86. γένοιτο μέν τ) ἂν πᾶν θεοῦ τεχνω- 
µένου. Ἐππρ. Ῥμωτ. 703. πάντα δ εὖ- 
πετῆ θεοῖο. Ἐϊπά. Ῥγίῃ. Χ. Ἴ6. ἐμοὶ δὲ 
θαυμάσαι θεῶν τελεσάντων οὐδέν ποτε 
φαίνεται ἔμμεν ἄπιστον. 1ήπαςδ αρ. Φίο- 
ὑσιπ: Ῥάδια πάντα θεῷ τελέσαι, καὶ 
ἀνήνυτον οὐδέν. Ἠεποε Οπιπῖροίεπς εις 
ἵη τσι] ραβεῖπι. Όοππρατε επ. χνή. ]. 
Μαΐι. κἰς. 16. Ἰωα]ε Ἱ. 37. 

9Ι. Διὸς θυγάτηρ "Ατη. ῥεῖ]. ἔστι. 
Έτοπα {πα αρρε]]αίῖνε ἄτη, ἵπ ν. ὃδ, Ασα- 
ΙΗΘΠΙΠΟΠ {πγΠς {0 {Πε ποάάεςς Πετεε][; 

.. απᾶ επίογθ Ιπίο α πιγίμο]ορίσαὶ αεοοππέ 
οἳ {ια ἀϊδοοτάςβ νΠ]εῃ 5]ε Ἰαάά εχοῖεὰ 
ΑΠΙΟΠΡ {Πε σοᾷ8, απά Ἰπευ οοπδεαπεπί ε]ες- 
ΠἼοη Ίτοπι Ἠθανεη. θε ΟΠ Ἡ. Α. 4197 
Ἀπά ϱΟΠΙΡΩΤΕ Ίδα. χῖν. 19. Αεοοτάῖπα {ο 
Ἠεβῖοά. Τμοορ. 226. 990, Αίο να ἴπε 
ἀαασΏίεσ οἳ Εγῖς, ος ἱεουγᾶ. Ἔπε Ἱπιροτί 
οἱ {ἔἶιο παπῃε 15 Ιπιρηεά ἵπ {πο γοτάς ἣ 
πάντας ἀᾶται. Ἐπδίαίῃ. τρόπος ἐτυμο- 
λογίας' ἀπὸ γὰρ τοῦ ἀᾶσθαι, Ατη γίγ- 
νεται. 

92. τῇ μέν θ) ἁπαλοὶ πόδες' κ.τ.λ. 
ΤΠϊ5 Ῥαβδασο 5 οπο οἱ {πε νετγ {ειν ἵη 
ἨοπιεΣ, ν/]οὮ ΠΙαΥ Ῥεγπαρς Ῥε {ατ]γ ἵπ- 
ἐετρτείεά Ιπίο απ αἱ]εσοτγ. ΒΥ λε 5ος 
{εεί οἳ Ες σοάἆςςς, απά Ἠεσ Ῥραδδῖησ ουες 
Ώιο Ἠοπά5 οἱ ἨπεΠ, {με Ῥοεῦ 56ΕΠΙ8 {ο Ἱπί]- 

πιαίο {λαί Ἱεν ἵπῄπεπσορ ἵ5 ἀε]αδῖνο, απᾶ 
Ἠεχ αἰίασκ5 απεχρεοίεά ; α5 Ἰηδίαποεά ἴἵπ 
{πο οπςε οἱ οαρίζετ, η τεσατὰ {ο ἨΗετ- 
επ]ες. 

94. κατὰ ὃ' οὖν ἕτερόν γε πέδησε. Ας- 
οοτᾶἶηςρ {ο Ἐπρίαίμίας, τῶν ἐριζόντων τὸν 
ἕτερον. Τπ 8οιπε εορῖες έ]ε πε 19 πιατκοὰ 
π(ῃ οτοίσ]είΒ, απά Ῥετ]αρς 16 ννου]ἀ Ῥε α5 
ννα]] οπηέέεά. 

99. ἐὐστεφάνῳ ἐνὶ Θήβῃ. Ῥε]πο]. κατα- 
τετειχισμένῃ, μεταφορικῶς' διὰ τὸ ὑπὸ 
᾽Αμϕίονος καὶ Ζήθου αὐτὴν τετειχίσθαι. 
Τπα {ααίοας ὉπαάΙοπς τεδρεοίπς 5 
οε]εργαίεά οἵέγ, ἔπα Ῥϊτει οἱ Ἠετει]ες, απᾶ 
ης 5αῦδεαπεπί Ἰαῦοανς5 ππάεσ Εατγδίμεις, 
{λε οτΙᾳῖπ οἳ νγηΙο] 15 αεσοαπί{εά {ον ἵπ {15 
Ρίασε, αγθ ἴοο πε] Κπονπ {ο τεαπῖγε ΑΠΥ 
αἀάϊΙοπα] ποᾶσε. Όεε Αρο]]οά. ΒΙΡ]. ΤΙ. 
4. 5. Ονιὰ. Μεί. ΙΧ. Ἡ πιαγ Ῥο τε- 
ππαγ]κοᾶ, Ἠούευετ, ἐμαί 1 ιο Ῥοεί Ἠαᾶ 
Ἠγεά αἴίεν {Πε τείατη οἵ {πο Ἠετασ]άεε, 
Ἡᾳ πνου]ά 5εατοθΙγ Ἠανο 5]Ἴρρεά {πε Ῥτε- 
5οπίέ ορρογίαπΙϐγ οἳ αἀγετῆτησ {ο (ναί τε- 
πιαγ]καβ]ο ερτα ἵπ τεοῖαη ΗΙβδίοτγ. Ῥεθ 
Ῥτε]πι. 0958. 5εοί. Ι. ἐπ ᾖπε. Πο ερίδοἆθ 
15 8ο επίΙτε]γ ἵπ Ἠοππεγς ΠΙΑΠΠΕΣ, ἴπαί 
έλοβθ νο πνου]ά τε]εοί Τέ α5 βριτῖοις, ατα 
ποῦ {ο Ῥε Ἠεατὰ {οΥ α πποπιεπϐ. 

1089. µογοστόκος Ἐϊλείθυια. 66 οἩ ΤΙ. 
Λ. 270. Ἔ]ιε εοπδίγασοίίοη οἳ ἐπὶ Ῥαδδασε, 
35 οἱ ἔπο οοτγεβροπάϊπσ 5επίεπσε Ίπ {πα 
τερ]γ οἱ απο, Υ. 110, 15 βοπιθτνηαί οΏβειτα; 
Ῥιΐ εαοἩ 15 τεδρεονε]γ ΠΠ]αδίταίεᾶ Ὦν ἴ]ιε 
οίιον. Τηε ννογάς 1 πογείοτε 5ἰαπά {Π5: 
σήμερον Εἰλείθυια ἐκφανεῖ φόωσδε ἄνδρα 
τῶν ἀνδρῶν, 1.6. τινὰ τῶν ἀνδρῶν, οἵθ᾽ 
εἶσι ἐξ αἵματος γενεῆς ἐμεῦ, ὃς ἀνάξει 
π.π. Απά αἰπ]ατ]γ ἴπ ν. 109. 
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α) - οἃὁ / ΄ α) τι 

Εκφανεῖ, ὃς πάντεσσι περικτιόνεσσιν ἀνάξει, 
- 1 - -- -- 

Τῶν ἀνδρῶν, γενεῆς οἵϱ) αἵματος ἐξ ἐμεῦ εἰσι.--- 105 

Τὸν δὲ δολοφρονέουσα προσηύδα πότνια Μρη" 

Ψευστήσεις, οὐδ αὗτε τέλος μύθῳ ἐπιθήσεις. 

Εἰ δ’ ἄγε, νῦν µοι ὄμοσσον, Ὀλύμπιε, καρτερὸν ὅρκον, 
"Η μὴν τὸν πάντεσσι περικτιόνεσσιν ἀνάξειν, 
ο αἱ . β - / ΔΝ 9 Ν 

Ος κεν ἔπ᾽ ἤματι τῴῷδε πέσῃ μετὰ ποσσὶ γυναικος 110 

Τῶν ἀνδρῶν, οἳ σῆς ἐξ αἵματός εἰσι γενέθλης.--- 

ὋὪς ἔφατο' Ζεὺς ὃ οὔτι δολοφροσύνην ἐνόησεν., 

᾽Αλλ) ὅμοσε µέγαν ὅρκον' ἔπειτα δὲ πολλὸν ἀάσθη. 
ρη ὃ’ αἴξασα λίπε ῥίον Οὐλύμποιο, 
Καρπαλίµως ὃ' ἵκετ "Αργος ᾿Αχαιϊκὸν, ἔνθ᾽ ἄρα ᾖδη 115 

᾿Ἰφθίμην ἄλοχον Σθενέλου Περσηϊάδαο" 
δ Ν / / εν ς 1) { / 
Η δὲ κύει φίλον υἱὸν, ὁ ὃ) ἔβδομος ἑστήκει µείς' 

᾿ Ν Ν , Θ α α ΄ ην 

Ἐκ δὲ ἄγαγε πρὸ φόωσδε, καὶ ἠλιτόμηνον ἐόντα" 

᾽Αλκμήνης ὃ) ἀπέπαυσε τόκον, σχέθε δ᾽ Εἰλειθυίας. 

Αὐτὴ ὃ ἀγγελέουσα Δία Κρονίωνα προσηύδα---- 120 
- ΄ .) , ”” ΄ ” 9 49 

Ζεῦ πάτερ, αργικέραυνε, ἔπος τί τοι ἐν φρεσὶ θήσω. 
/ ε) / 

"Ηδη ἀνὴρ γέγον᾽ ἐσθλὸς, ὃς ᾿Αργείοισιν ἀνάξει, 

Εὐρυσθεὺς, Σθενέλοιο πάϊς Περσηϊάδαο, 
Ν ’ . 3/ ενα ιν 3 , .) , 

Σον γένος' οὐ οἱ αεικὲς ἀνασσέμεν ᾿Αργείοισιν.---- 

ὋὪς φάτο' τὸν ὃ) ἄχος ὀξὺ κατὰ φρένα τύψε βαθεῖαν. 
π / -- 

Αὐτίκα ὃ) εἷλ᾽ Ατην κεφαλῆς λιπαροπλοκάµοιο, 

Χωόμενος φρεσὶν ᾗᾖσι, καὶ ὤμοσε καρτερὸν ὅρκον, 
Μ ν. ο οψ ὐλ Μ 9 ε) ΔΝ } ΄ 

ἠποτ᾽ ἐς Οὐλυμπόν τε καὶ οὐρανὸν ἀστερόεντα 
π ἐλ / θ 3/ Δ ’ »”- 

Αὖτις ἐλεύσεσθαι  Ατην, ἢ πάντας ἁαται. 
ιν] ῴ Ν ολη ο ε) - ὼ ΄ 

Ὡς εἰπὼν ἔρριψεν ἀπ᾿ οὐρανοῦ ἀστερόεντος, 130 
’ 

Χειρὶ περιστρέψας' τάχα ὃ ἵκετο ἔργ ἀνθρώπων. 
Ν 3, / .) ε/0) εἰ / εν ς - Τὴν αἰεὶ στενάχεσχ’, ὅθ᾽ ἐὺν φίλον υἱὸν ὄρῴτο 

” Β 2 ας ξ ε 3 - », Εργὸν αεικὲς ἔχοντα ὑπ Εὐρυσθῆος ἀέθλων.--- 
9 ὃ νο ϱ/ 1) αν / ” ο 

Ὡς καὶ ἐγὼν, ὅτε ὃ᾽ αὖτε μέγας κορυθαίολος Έκτωρ 
μι / ὀλέ αι / , 

Ργειους ΟΛεεσκεν επι πρυµμνησι γνεεσσινο 135 

Οὐ δυνάµην λελαθέσθ᾽ της, ᾗ πρῶτον ἀάσθην. 

110. πἐσφ μετὰ ποσσὶ γυναικός. ]ιαζ] 
Γαἰὲ ὀείοεπ ἴ]ιε Τεαί, Ἱ. 6. ἴ9οπι ἴ]χα ΝΝΟΙΗΡ, 
οα Ωοπια.. Ἐλπβδίαϊμ. μεταξὺ ποδῶν. Θεε 
Μαϊ. ατ. αν. 5 687. ΤΗ15 Ρηταβο, Ιπ Υ6{ίΟΓ- 
επος {ο ἴ]ο Ῥϊγίι οἳ α οι], 15 ααβίσαίοά 
ὮΥ {ο βΑΠ1Θ ΠΙΑΏΠΕΣ Οἱ αχρΓοΡΒΙΟΠ ἵπ ἨΗο]γ 
τι, Όοππρατε Ώειέ. καν]. 67; απά 5ε6 
τοβαβ οἨ ἄοΠ. χησ. 10. 

116. ἄλοχον Σθενέλου Π. ἸΤηαί 15, 4π- 
ἀγοπεία. Θεο Αροὶ]οᾶ. ΒΙΡ]. ΤΙ. αὐί εαργα, 
απά Ἠεγπο αἆ ἴοο, 

117. ἑστήκει. Ἠαν ἵπ ϱγοφγεδ. Ἠεποα 

1 οπου]ά 5εεπ] {λαέ ἴ]ιο {εοληῖσα] πδαρο οἳ 
ἔπα γετρ ἵστασθαι, ἵπ τείργεπος {ο {μα 
οουγβο ο{ {χε πποπ{Ἡ, Ίνας αἰγεπάγ ἵπ 1156, 
Όοπ]ρατο Ο4. 5. 162. ἨΤ. 5619. Ῥίϊπορ, Ἠουν- 
6νεν, {πο βενεπί] πποπίἩ να ενΙάεπῖ]γ {απ 
αἀναπσεᾶ, 16 15 ποῦ {ο Ῥο Ἱη{εγτεά {λαί ἴλο 
ἐπεθ{ο]ά ἀῑνϊδίοη οἱ ἴῑλε Αίῑίο πιοπίἩ νναβ 
ἔπεπ οπιρ]ογοαᾶ. 

118. ἠλιτόμηνον. Γαϊῖπφ ο ἴ]ιε ϱγορεγ 
πιπιλο οἱ ποπ]. Ἐπβίαίμ. ἀλιτήσας, 
ἤγουν ἁμαρτὼν», ἀποτυχὼν τῶν συνήθων 
ἐννέα τοῦ τοκετοῦ μηνῶν. 
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᾽Αλλ) ἐπεὶ ἀασάμην, καί µευ φρένας ἐξέλετο Ζεὺς, 
9 α) /΄ ὧώ ή » / .] ” / η. 

ΑΨ ἐθέλω ἀρέσαι, δόµεναί τ) ἀπερείσι) ἄποινα. 

᾽Αλλ’ ὅρσευ πόλεμόνδε, καὶ ἄλλους ὄρνυθι λαούς" 
- [ή - 

Δῶρα ὃ᾽ ἐγὼν ὅδε πάντα παρασχεῖν, ὕσσα τοι ἐλθὼν 140 

Χθιξὸς ἐνὶ κλισίῃσιν ὑπέσχετο δίος Ὀδυσσεύς. 

Εἰ ὃ) ἐθέλεις, ἐπίμεινον, ἐπειγόμενός περ ἄρηος' 
Δῶρα δέ τοι θεράποντες, ἐμῆς παρὰ νηὸς ἑλόντες, 

Οἴσουσ᾽, ὄφρα ἴδηαι, ὅ τοι µενοεικέα δώσω. 
Τὸν δ ἀπαμειβόμενος προσέφη πόδας ὠκὺς ᾿᾽Αχιλλεύς' 

᾿Ατρείδη κύδιστε, ἄναξ ἀνδρῶν, ᾿Αγάμεμνον, 146 

Δῶρα μὲν, αἲ κ᾿ ἐθέλῃσθα, παρασχέµεν., ὡς ἐπιεικὲς, 
᾿"Ητ' ἐχέμεν, πάρα σοι νῦν δὲ μνησώμεθα χάρµης 

Αἶψα µάλ’ οὐ Ὑὰρ χρὴ κλοτοπεύειν ἐνθάὸ ἐόντας, 
Οὐδὲ διατρίβειν, ἔτι γὰρ μέγα ἔργον ἄρεκτον' 
Ἕς κέτις αὗτ᾽ ᾽Αχιλῆα μετὰ πρώτοισιν ἴδηται 

᾿Εγχεῖ χαλκείῳ Τρώων ὀλέκοντα φάλαγγας. 
“Ωδέτις ὑμείων μεμνηµένος ἀνδρὶ µαχέσθω. 

Τὸν ὃ ἀπαμειβομένος προσέφη πολύµητις ᾿Οδυσσεύς' 

Μήδ’ οὕτως, ἀγαθός περ ἐὼν, θεοείκελ᾽ ᾽Αχιλλεῦ, 155 

Νήστιας ὄτρυνε προτὶ Ἴλιον υἷας ᾿Αχαιῶν 

Τρωσὶ µαχησοµένους ἐπεὶ οὐκ ὀλίγον χρόνον ἔσται 
Φύλοπις, εὗτ᾽ ἂν πρῶτον ὁμιλήσωσι φάλαγγες 
.) - 

Ανδρῶν, ἐν δὲ θεὸς πνεύσῃ µένος ἀμφοτέροισιν" 
᾽Αλλὰ πάσασθαι ἄνωχθι θοῇς ἐπὶ νηυσὶν ᾿Αχαιοὺς 160 

”/’ 

Σίτου καὶ οἴνοιο' τὸ γὰρ μένος ἐστὶ καὶ ἀλκή. 
ῄ” - 

Οὐ γὰρ ἀνὴρ πρόπαν ἦμαρ ἐς ἠέλιον καταδύντα 
3” ”/’ 

Άκμηνος σίτοιο δυνήσεται ἄντα μάχεσθαι" 

Ἐίπερ γὰρ θυμῷ { λεμίζ ϱ γὰρ θυμῷ γε µενοινάα πολεµίζειν, 

᾽Αλλά τε λάθρη γυῖα [βαρύνεται, ἠδὲ κιχάνει 

197. ἀλλ᾽ ἐπεὶ ἀασάμην, κ.τ.λ. Όοπι- 
Ρατε ΠΠ. 1. 119. εαα. 

140. Δῶρα ὃ' ἐγὼν ὅὕδε κ.τ.λ. Πσγε απι Ι 
{ο σἶτε, ἆο. 9ε8 οἩ ΤΠ. Τ. 684. 

149. οὐ γὰρ χρὴ κ.τ.λ. ἵμπσαῃ Ῥ]ατΒ, 
ΤΙ. ΥΠ ασἴιη ογείεπε, πι φιῖᾶ 5ιρεγεξεεί 
ασεπάιµπ. Τ]ε νετΏ κλοτοπεύειν, ἰο πταείε 
ἐἶπια, 18 πο νηεγο εἶδο {ο Ῥο πιθοί ψη({ῃ. 
Ἐπδίαίήας οχρ]αίης Ἱέ ὮΥ κλοπεύειν καὶ 
οἷον παρακλέπτειν τὸν καιρόν. Ηεβγοβίαβ 
ΤΗΟΥΕ 6ΕΠΕΥΔΙΙΥ, παραλογίζεσθαι, ἀπατᾷν. 
ΟΗιεσς 5αρροξο ἐ]αί Ιέ ἵς ραί Τοῦ κλυτο- 
πεύειν. Ἱ. 6. καλλιλογεῖν καὶ κλυτοῖς ἔπε- 
σιν ἐνδιατρίβειν. ἘΒιί ἴἶνε ἀετῖναίίοι Γγοπα 
κλέπτω ἵ5 5υβΠοἶεπό. 

161. τὸ γὰρ µένος κ.τ.λ. Όοπιρατε Π. 
2. 261. 5. 925. 

165. ἄκμηνος σίτοι. ἨΓά]οι [οοᾷ. 
Ἐπδίαίμ. ἄγευστος καὶ νῆστις. ΤΠε ψοτὰ, 

105 

α5 Ἠετε αοοεπ{εά, απά 1π {Πῖς 8ΕΠ56. Ο0ΟΙΥ3 
οπ]γ 1π {5 Ῥου]ς: νἰζ. Ἱπίτα νυν. 207. 990. 
946. Ίῃπ ἴπαςε ΙΠβίαποθς 15 ἀετιναίίοη 18 
{τοπ ἀκμὴ, Ιπ ἴ]νε 8εηςε οἱ Γπεαία. Ίπ 04. 
Ψ. 191. ἀκμηνὸς, νι ἴε αποοεπί οἳ {πθ 
Ἰα5: 5γ]]αβ]ε, Μἰσηίῇος, Πουγίε]άπα, επαθεγαπέ. 
Ἐπκίαίμ. 1π Ίοο. ἀκμὴν ἔχων τοῦ νεάζειν. 
ῬοββῖβΙγ, Ἡονενετ, ἴπετο ΠΙΑΥ Ῥο 8ΟΠΙΘ- 
ἐπῖπςσ οογταρέ 1π ἐΠῖ5 Ἰαέΐεν ἐεχίέ. Τε πιαΥ 
Ἰετε, ὮΥ {με νναγ, τεπιαχ]ς α ἀεΠοίεπογ ἵπ 
έλα Τηεδαιγις οἳ ΒίεΡΠεΠΕ, πΠΙΟἩ τεπηαῖπΒ 
τππβυρρ]τεά 1π ἴε εἀ1ῖοπ ὮΥ Υαἱργ. Ὅτ- 
4ετ ἴε γιοτᾶ ἀκμὴ νο τεαᾶ :--"Ακμηνος 
το «ε]απας, φιῆάαιπ αο (αΏ) ἀκμὴ, φιοᾷ 
Αποΐζις Ἰπεάῖαπα εἰφπὶβσαί, αΏῖ αὖ ἰκμὰς 
αεαιπεγιηπί, ιδὶ εἰ Ῥοπεγε ἀεοτεοὶ. Έοσ ία 
{αἱβ]πιεπέ οἱ ἐπῖβ Ππέρηβοη απἆεν ἐκμὰς, 
πε φἰαάεπέ συ] 5εασοἩ 1Π ναῖῃπ. Ὀε6ε, Πονν- 
ενες, Τουρ. Ἐπιεπά, θαῖά. 1. Ρ. 16. : -- 
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/ 

Δίψα τε καὶ λιμὸς, ϱλάβεται δέ τε γούνατ᾽ ἰόντι. 
Ὀν ΄ .] αυ Ν ”/ / Αι - 

Ος δέ κ᾿ ἀνὴρ οἴνοιο κορεσσάµενος καὶ ἐδωδῆς 
2 / 

Ανδράσι δυσµενέεσσι πανηµέριος πολεμίζη, 
- Δ - 

Θαρσαλέον νύ οἱ ἧτορ ἐνὶ φρεσὶν, οὐδέ τι γυῖα 
9 ιά 9 / . - , 

Πρὶν κάµνει, πρὶν πάντας ἐρωῆσαι πολέµοιο. 170 

᾽Αλλ” ἄγε, λαὺν μὲν σκέδασον, καὶ δεῖπνον ἄνωχθι 
Ὅπλεσθαι τὰ δὲ δορα ἄναξ ἀνδρῶν ᾽Αγαμέμνων 

Οἰσέτω ἐς µέσσην αἁγορὴν, ἵνα πάντες ᾿Αχαιοὶ 
. -- ”Ὦ ΔΝ 9 9 - ” κα Οφθαλμοῖσιν ἴδωσι, σὺ δὲ φρεσὶ σῇσιν ἰανθῇς 
Ὀ / δέ ϱ ἓ) .Λ / 2 Ν 

µνυστω ετοι ορκον» εν ΡΎγειοισιν αναστας» 175 
ΜΜ / -- 2 -- 1 / δὲ -- 

ηποτε της ευνης ἐπι[ρήμεναι, ηὸε µιγηναι, 
Ἡ θέ  μνν 3’ ἕ, ἤτ᾽ ἀνδρῶν ἢ μὲ, ὁ 

έμις εστιν, ἄναξδ, ητ ανορων Ώτε γυναικων 

Καὶ δὲ σοὶ αὐτῷ θυμὸς ἐνὶ φρεσὶν ἵλαος ἔστω. 
μ) Δ 1” / ὃ αμα. λ ’ 2 ’ θ 

Αυταρ επειτα σε οαιτι ενι κ ισιῃς αρέσασύσω 

Πιίρη, ἵνα µή τι δίκης ἐπιδευὲς ἔχησθα. 180 

᾿Ατρείδη, σὺ ὃ᾽ ἔπειτα δικαιότερος καὶ ἐπ᾽ ἄλλῳ 
” . 2 Ν ιά Ν -- 
Έσσεαι' οὐ μὲν γάρ τι νεμεσσητὸν, [ασιλῆα 

”Ανδρ) ἀπαρέσσασθαι, ὅτε τις πρότερος χαλεπήῄνῃ. 
5 / 2 -- 3 . , 

Τὸν ὃ᾽ αὖτε προσέειπεν ἄναξ ἀνδρῶν, Αγαμέμνων" 
- νἹ -- 

Χαΐρω σεῦ, Λαερτιάδη, τὸν μῦθον ἀκούσας' 1856 
πά ἘἜνν µοίρῃ γὰρ πάντα διῖκεο καὶ κατέλεξας. 

Ταῦτα ὃ ἐγὼν ἐθέλω ὀμόσαι, κέλεται δέ µε θυμὸς, 

Οὐδ᾽ ἐπιορκήσω, πρὸς δαίµονος' αὐτὰρ ᾿᾽Αχιλλεὺς 

Μιμνέτω αὖθι τέως, καὶ ἐπειγόμενός περ ἄρηος, 

Μίμνετε ὃ) ἄλλοι πάντες ἀολλέες, ὄφρα κε δῶρα 190 
.) / 3! νο Δ ΄ 
Ἐκ κλισίης ἔλθῃσι, καὶ ὄρκια πιστα τάµωμεν. 

170. ἐρωῆσαι. Ῥεμο]. ὑποχωρῆσαι. Φεθ 
ο ΤΠ. Β. 179. 

179. οἰσέτω. Ῥεε οἩ Τ]. Β. 95. 
174. φρεσὶ σῇσιν. Ὦο ἨΒαχπεβΒ, αἴΐετ 

Ἐπβίαίμίας. ΤΙ φρεσὶν ᾖσιν, νο] 18 έλα 
χομάϊῖηπςσ οἱ ΠΙΑΠΥ οορῖεΒ, Ὦο οοχγθοί, ὙΘ 
Ἠανε απ Ιπβίαπορ οἳ {με δε οἱ 4 ῬΤΟΠΟΙΠ 
οἱ ἐἶπο ἐ]τά ῬεγεοἨ Ιπρδίεπᾶ οἵ οπο οἱ {ο 
φεσοπᾶ, Ἱπ 04. Α. 409. ἴμο ίσαθ τεαάῖπς 
18 ΡεΓμαβρ5 δώμασι σοῖσιν. ΟΌΟΠΠΡΔΣΕ, ΠΟΥΥ- 
6υον, 04. Ν. 920: απἀ βεο Μαζί, αγ. αν. 
ξ 489. 

180. ἵνα µή τι δίκης κ.τ.λ. ᾖἵί οοπθε- 
φμαγί οπιπία, φμα, αἆ φαζϊς/[αοϊεπάκηι ἐδί 
Ώ2ο ἵπ]ιγία αοοογία, Ῥοδίμίαγε ᾖιγε οίΐεγα. 
ἨΕΥΝΕ, ολο]. ἵνα μηδὲν ἑλλίπῃ τῶν 
ὀφειλόντων πρὸς σὲ δικαίως πραχθῆναι. 

183. ἀπαρέσσασθαι. Τ]1ε Ἱππροσί οἳ (18 
νετὺ 16 ῬγεσΙβδε]γ ἔπε τεγεγςε οἱ ἀρέσασθαι 
1η ν. 179. Τε 16 ο]εατ]γ (Ἰεγείοτο {ο Ῥε 
γε[εγτεὰ {ο Δολ]]]ες ; απιά ποῦ, 45 {με ΡεΠθ- 
ταΠίγ οἳ οοπηπιεηία{οΥθ Ἠανο βαρροβεᾶ, ίο 

ΑΡΑΠΙΕΠΙΠΟΠ. 
112. 

186. ἐν µοίρῃ. ὮἈῬομο]. κατὰ τὸ προσ- 
ὔκον. 39 ϊπ 0. Χ. 64. Τε ΠΠἹΟΥΘ ϱ0Π]- 
ΤΟΠ {Ο0ΥΠΗ 15 κατὰ μµοῖραν. 

188. πρὸς δαίµονος. πο παπιε ο ἔ]ια 
εϊη. Ἔπε νονᾶρ παΥ Ῥε Ἰ]οϊπεά νι 
ὀμόσαι, αεοοτᾶῖης {ο ἴπα αδυια] {οτπι]α, 
ὀμνύειν πρὸς Διὸς, πρὸς Ἡρης, απᾶ ἴλο 
Ίκα: ο. {1εΥ τηαΥ Ῥε ἴαΚκεπ αὐβο]αία]ν, 
1π  ΒΕΠ5Θ εφπνα]επό νο ΟΙΣ ΟΝΠ ΕΧΡΥΕΒ- 
ΒΙ0Ἠ; 90 ερ Ίπε ἀοᾶ. 

109. καὶ ἐπειγόμενος περ ἄρ. Ί1ε βθνο- 
χα] νατ]οΆ5 χεβάΙπβΒ, τέως γε, τέως περ, 
απᾶ τέως, ΝἨΙς] ]αδί 15 ασαϊηβί {ο πιείνε, 
πιαβί α]ίκε ρῖνε ΊνΔΥ {ο ἐναί πονν τοσεῖνεά 
Ἰπίο {λε θεχί, οἨ {ο αιΠογΙ(Υ οἱ ἴιτερ 
ΜΒ. Ἠεγπε αἱδο, {ποιρ]ι Ἰε χαείαίης {λα 
οἱά τεβάϊης τέως περ, 8ΕΕΠΙΒ {ο αρρτονο οἱ 11, 
Όοπιρατο 1]. Α. 217. Β. 270. απᾶ εἰβεν/]ετο. 

19]. ὄρκια πιστὰ τάµωµεν. Ῥεθ Ο0Ἠ Τ], 
Β. 124. 

Οοπιρασε 45ο 11. Δ. 969. 1. 

Ν η 
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Σοὶ ὃ αὐτῷ τόδ ἐγὼν ἐπιτέλλομαι ἠδὲ κελεύω" 
Κρινάµενος κούρητας ἀριστῆας Παναχαιῶν, 

Δῶρά τ᾽ ἐμῆς παρὰ νηὸς ἐνεγκέμεν, ὅσσ᾽ ᾽ΑχιλΏϊ 
2 / - 

Χθιζὸν ὑπέστημεν δώσειν, ἀγέμεν τε γυναῖκας. 1956 

Ταλθύβιος δέ µοι ὦκα κατὰ στρατὸν εὐρὺν ᾿Αχαιῶν 
, ε , , κ 33 , 

Κάπρον ἑτοιμασάτω ταμέειν Δι τ) Ἠελίῳ τε. 

Τὸν ὃ) ἀπαμειβόμενος προσέφη πόδας ὠκὺς Αχιλλεύς" 

᾽Ατρείδη κύδιστε, ἄναξ ἀνδρῶν, ᾿Αγάμεμνον, 

”Αλλοτέ περ καὶ μᾶλλον ὀφέλλετε ταῦτα πένεσθαι, 200 

Ὁππότε τις μετὰ παυσωλὴ πολέµοιο γένηται, 

Καὶ µένος οὐ τόσον ἧσιν ἐνὶ στήθεσσιν ἐμοῖσι. 

Νῦν ὃ) οἳ μὲν κέαται δεδαϊγμένοι, οὓς ἐδάμασσεν 

Ἔκτωρ Πριαμίδης, ὅτε οἱ Ζεὺς κῦδος ἔδωκεν' 

Ὑμεῖς ὃ) ἐς Ώρωτὺν ὀτρύνετον' ἦτ᾽ ἂν ἔγωγε 205 
Νζῦ 9 . ΄ λν , σν . - 

ὃν μὲν ἀνώγοιμι πτολεμίζειν υἷας ᾿Αχαιῶν 
/ ε) ν ϱ ο. ϱ) λί δύ Νήστιας, ἀκμήνους, ἅμα ὃ ἠελίῳ καταδύντι 

Τεύξεσθαι µέγα δόρπον. ἐπὴν τισαίµεθα λώβην. 
. δ) 3” Ἂ 1” ίλ Δ κ 1.3.4 Πρὶν ὃ) οὕπως ἂν ἔμοιγε φίλον κατὰ λαιμὸν ἰείη 

ὃν στ - 

Οὐ πόσις οὐδὲ [γρῶσις, ἑταίρου τεθνηῶτος, 210 

Ὃς µοι ἐνὶ κλισίῃ δεδαϊγμένος ὀξέὶ χαλκῷ 

Κεῖται, ἀνὰ πρόθυρον τετραμµένος, ἀμφὶ ὃ ἑταῖροι 
Μύρονται τό µοι οὔ τι μετὰ φρεσὶ ταῦτα µέμηλεν, 
ο) Ν ΄ . - . ” / / ο) . Αλλὰ φόνος τε, καὶ αἷμα, καὶ ἀργαλέος στόνος ἀνδρῶν. 

Τὸν ὃ) ἀπαμει[ῤόμενος προσέφη πολύµητις ᾿Οδυσσεύς' 
Ὦ ᾽Αχιλεῦ, Πηλέος υἱὲ, µέγα φέρτατ᾽ ᾿Αχαιῶν, 216 

Κρείσσων εἷς ἐμέθεν καὶ φέρτερος οὐκ ὀλίγον περ 
3” 3 Ν ’ - / ΄ ΄ 

Εγχει, ἐγὼ δέ κε σεῖο νοήµατί γε προββαλοίµην 

Πολλὸν, ἐπεὶ πρότερος γενόµην, καὶ πλείονα οἶδα. 

194. δῶρά τ᾽ ἐμῆς. Τπιας Ἠεγπο Ῥτο- 
Ῥο5ε5 {ο ανοῖά ἴπε Πίαΐίας5 ἵπ ἴ]ε νυ]σατ 
τοβάϊης, δῶρα ἐμῆς. ἘτοβαβΙγ δῶρα θοῆς, 
τεοογάεἆ ὮΥ Φίταῦο,τηαγ Ῥε σογγεοξ; έπος] 
16 ἵ5 ποί 5αρροτίεἁ ὮΥγ απΥ οίπεν α{]ογ1{γ. 

205. βρωτύν. Ῥε]ο]. βρῶσιν. Τηε ἔοτπι 
ἵ6 Τοπίο: οἱ ννηῖο] ὀτρυντὺς, ἵπ ν. 284, ἵΒ 
Ἀποίπεσγ εχαπιρ]ε: απἀ ἐδητὺς, μαχιστὺς, 
κτιστὺς Ἰ]κεννῖδε οσς1’, 
.. 319. ἀνὰ πρόθυρον τετραμµένος. Τ]ας 
15 {0 8ΑΥ, 85 {1ο Βεπο]αςί ηας εχρ]αϊπεᾶ 1Ε, 
ατΐπα ἠὶς Τεεί ἔγπεᾶ ἑοιπαγᾶς ἴ]ιο ἄοογ: {ου 
16 ννας {μας {πε ἄτεε]κς Ρ]ασεά ἐΠπαῖτ ἀθαᾶ 
ἵπ {λε Ῥοτεμες οἳ (είν Ἠοιςθς, α5 ἸΙΚο- 
νο ἵη Πα]. Ῥετα. δαΐ. ΤΠΙ. 106. Γη 
Φογίαπο γἱφίάος οαἴοεα ετεπάαΜ. Ὑϊτς. ἆπ. 
ΧΙ. 29. τεοϊρίίφιε αἆ ἴϊπιίπα σγεδωτα, (ογ- 
Όα8 τιδὶ επαπἰπιὲ ροβίίιπι Ῥα[ζαπείε «4οείος 

βεπίοτ. Έλις πε .γε {ο]ά ὮΥ Βι6- 
{ἑοπϊπς, οἱ ἔῑε Ῥοάγ οἱ Απσιρίπς, ἵπς, 101. 

φιιεκίεγ ογᾶο κιεοερῖέ, αγοῖφιο ὑπέι[αέ, αἴφιια 
{π τεδνι]ο ἄοπιις οοἰἱοοατί. ἨἘΟΡΕ. ὮἈῬεθ 
3ἱ5ο Α. ο]. ΧΥΙ. δ. Ταοϊι Αρτῖο, 4δ. 
Ονιά. Μεί. ΙΧ. 505. ἜΤ]ε επαδίοπι οἱ ἑπτη- 
Ίπσ {μα Τεεί οπίννανάς Ιπάϊσαίεὰ {]ιαί ἴπθ 
Ῥοάγ ννας αβοιέ {ο {ακο 15 Ια5ί ἀερατίατο. 

917. κρείσσων εἷς ἐμέθεν κ.τ.λ. Ον]ᾶ, 
Μει. ΧΙ1Ι. 961. Τιδὶ ἀεπίεγα θείο η; 
πφεπίμπι ε5ί φιοᾶ επεί πιοᾷεγαπιῖπε πιοδίγὶ. 
ΟΕ εἶνε εοπἀποῖ οἳ εΗ5 βρεεςῇ, 6εε Π1οΠγΒ. 
Ἠα]. ἄε Ατίε, δ 9. 

919. ἐπεὶ πρότερος γενόµην, κ.τ.λ. 
Όοπιραγε ΤΠ. Δ. 925: απά {ο {πε Ῥατα]ε]ς 
ἔπενε οἶτεᾶ αάά Θορῃ. Τηψεςί. Ἐτασπι. αρ. 
Βίοῦ. Τι. 116. τῷ γήρᾳ φιλε Χὡ νοῦς 
ὁμαρτεῖν, καὶ τὸ βουλεύειν ἃ δε Τ]ε 
βεπΏίτηεέ ἶ5 {γεαπεηέ ἵπ {Πο ἰχασῖο υυτΙ{εΤ6. 
Βο αἶδο ΟνΙά: δεγὶς οεπῖΐέ ας αὐ αππῖ. Το 
ἔιο «απιο οβεοί «1οῦ: κκχῖ. 7. ΙΧ. ἐν 
πολλοῖς ἔτεσιν οἴδασι σοφίαν. 
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Αἶψά τε φυλόπιδος πέλεται κόρος ἀνθρώποισιν, 
τ μν ΄ ον 4 ”/! 
Πς τε πλείστην μὲν καλάμην χθονὶ χαλκὸς ἔχευεν, 

”/ . ο δν ϱ 9 κ [ὸ / Αµητος ὃ ὀλίγιστος, ἐπὴν κλίνῃσι τάλαντα 
Ζεὺς, ὃς τ᾿ ἀνθρώπων ταµίης πολέµοιο τέτυκται. 

Ἰ) -- 

Γαστέρι ὃ οὕπως ἐστὶ νέκυν πενθῆσαι ᾿Αχαιούο. 2256 
/ 

Δίην γὰρ πολλοὶ καὶ ἐπήτριμοι ἤματα πάντα 
/ 

Πίπτουσι’ πότε κέν τις ἀναπνεύσειε πόνοιο; 
” ῃ- 

Αλλὰ χοὴ τὸν ᾖὲν καταθάπτειν. ὅς κε θάνησι: ϱ µ 2 ησιο 
1η 

Νηλέα θυμὸν ἔχοντας, ἐπ ἤματι ὁακρύσαντας ᾿ η. ϱ 
ο - Όσσοι ὃ ἂν πολέµοιο περὶ στυγεροῖο λίπωνται, 250 

Μεμνῆσθαι πόσιος καὶ ἐδητύος, ὄφρ᾽ ἔτι μᾶλλον 
᾿Ανδράσι δυσµενέεσσι µαχώµεθα νωλεμὲς αἲεὶ, 
Ἑσσάμενοι χροὶ χαλκὸν ἀτειρέα' μὴ δέτις ἄλλην 

Λαῶν ὀτρυντὺν ποτιδέγµενος ἰσχαναάσθω:---- 
ο ὃ Ν ε) κ Ν ”/ ϱ/ λί 

Ἠὸε γαρ ὀτρυντὺς κακὸν ἔσσεται, ὃς κε Λίπηται 2550 

Νηυσὶν ἔπ᾽ ᾽Αργείων'---ἀλλ᾽ ἀθρόοι ὁρμηθέντες 
πτ Ν Φε ες δά ώ ’ ον ”/ 
ρωσὶν ἐφ᾽ ἱπποδάμοισιν ἐγείρομεν ὀξὺν ἄρηα. 

"Η. καὶ Νέστορος υἴας ὁπάσσατο κυδαλίµοιο, 

Φυλείδην τε Μέγητα, Θόαντά τε, Μηριόνην τε, 
Θ κ Καὶ Κρειοντιάδην Δυκομήδεα, καὶ Μελάνιππον' 

99]. αἶψά τε φυλόπιδος κ.τ.λ. Ἠεγπε 
ΞΙΡΏΡΟΡΘΒ {Παΐ ἴ]λε γβέ ΠΙΟΠΙΡΕΥ οἱ {πε 5εΠ- 
ἴεπορ ἵ5 Ναπίης, απ {λα 16 παιδί Ῥο έμαΒ 
βαρρ]εά ; αἱ ᾖε]ιπὶ πιζίέεν επἰεγὶπέ ἴπ /α- 
ἴωπ, αἶψά τε κ.τ.λ. Ὀ]γβςες Ῥερῖπς νηθ]ι 
βἀν]δίης α ἴΕΠΙΡΟΤΑΣΥ ορββα6οη Γγοτη αχ1Π8, 
ἩΡροπ {1ο ρτοιπά ἐΠαέ 0]χεῖγ τεοεπί ]ο58 απά 
{ασαο ννοπ]άἀ τοπάεν {επι Ιποαραβ]ε οἳ 
{αχΙησ αἀναπίασο οἳ α «Ἠαπσα οἳ {ογίππο. 
ΤΠε οοηδίγισ(ΙοΠ ἶ5: αἶψά τε κόρος ἄμητος 
ὃ ὀλίγιστος φυλόπιδος πέλεται ἀνθρώ- 
ποισι, ἧς τε κ.τ.λ. «ον ωῖ ὂο ρεσαἰ[η 
φαξἰεΠεα, απ γαρ ὑηό ία Ἰιαγτεδί, ἴπι απ 
επφαφεπιεπέ ο]εγεῖπι σι Ίιατνε γεοπίζη 5] 
7εγεά α φγεαί {998, νο ο ιιρίίογ ενα {νι ἐ]νε 
Ἰογήυπα ο) ἴ]ιε ἄαγ. 

222. καλάμην. Ἐτοροετ]γ, είγαι, ἰπδὸ[α. 
Βε]ο]. ἀλληγορικῶς οὖν καλάµην νῦν κέ- 
κληκετὰ σώματα τῶν ἀνφρημένων. Ἠεπεε 
Μαοτοῦ. δίνη, Ὑ. 16. Θιμοίίσπς πιίαηι 
Ώεσεπη οἰφπί[ίσατε οιέ, ΠΠΕΒΘΕΠΙ [οποτε Παο- 
ἰαπι εξδε ἀἰοῖ. 

225. Ὑαστέρι. ἸΤμαί 16, ὃν αὐθίαϊπίπῳ 
Ίγοπι οοᾷ. Ἐπδίαί]. πιεσμῷ γαστρὸς, καὶ 
ἀσιτίῃ. Ῥοπιεν]αέ αἰη]ατ]γ ἵπ Ἰωπάη : 
Ῥεχς. ᾧαΐ. Ῥχο]. Μαφίείεν αγ, ἰποφεπίφιιό 
ζαγφζΐου Ψεπίετ. ΌἨ ο οοΠπίαΥΥ, γαστὴρ 
{γε αεπ/]γ βἰσηϊβος οἰμίίοπγ, Όογασἴοικπεβα. 
Τ]ιε ατριπιοηῦ ΒΘΕΠΙ5 {ο Ὦα ραγοπ]αχ]γ 
ἀϊγοσίεά αραϊηδέ ἴ]ε ννοχά5 οἳ Αε]]]ος, 
εχργεδδες ἵπ νν. 206.909. 

239. ἐπ᾽ ἤματι. Γογ α εἶπφίεάαι: 5α)- 
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βιιά. ἑνί. 8ο ΤΠεοσνε. Τάγ]. ΧΤΠΙ. 1. Ἠλι- 
θες, ὦ φίλε κοῦρε, τρίτῃ σὺν νυκτὶ καὶ ἠοἳ 
"Ἠλυθες οἱ δὲ ποθεῦντες ἐν ἤματι γηράσ- 
κουσιν. ἈῬεο Ἐπλαναί οἩἳ ΒυρΏ. Α]. 191. 
Τε πια οἱ Ιπεγιπεπό ΠΡΟΣ ογάΙπαχγ οσςᾶ- 
βἴοη5 ἆοθς ποῦ ΔΡΡΕᾶΣΥ {ο πανε Ρεεῃ Ημ {εᾷ, 
ἔλοιρΏ. 80Π16 Ἠαγε Πχοά 19 {ο νο ΠΙπέ] 
4αγ α[ίον ἄθοεπςδο. ἸΝεἴἔεν Ίνας {ηογε ΑΠΥ 
Άχοᾷ ρεγῖοα {ος πποιγηῖης. ΑΠΙΟηΗΡ {Πε 1εν/», 
ἴλε ανς οἱ ΠποιγπΙπΦ ΊΝΕΥΘ ΡΕΠΕΥΑΙΙΥ κἐθεῃ. 
ὧοθε ἄ9µ.]. 10. Ἐον βαα] απ ἨΙΞ5ΟΠΒ, Πονν- 
6Υ6Υ, Νο ἀῑθά ἵπ Ῥα{{]6, ἐἶιο ππουγηῖης ΟΡΙΥ 
Ἰαδίθᾶ, α5 ἵπ {5 Ἱπδίαπος οἳ Ἠοππεσ, {1]] 
Ώιο ονεπίης (9 ΡαΠΙ. 1.19). Τ]ο αἀ]εσίῖνε 
νηλεὴς 1π 5 πο ἆοθΡΒ ποῦ Ῥδας 15 αβαα] 
Β6Ἠ56 οἱ ογιεῖ, ΐεδε; Ῥαί πηιιδί Ῥο Υεή- 
ἀαγεᾶ Ίτπι, πιαπῖη. Ἑπαδίαίμ. οὐκ ἐπὶ ψόγου, 
ὡς ἐν ἄλλοιο εἴληπται, ἀλλὰ τὸν ἀπαθῆῇ 
καὶ ὀλιγόδακρυν. (ΟἼσετο Ἰα5 Ένας 18)8- 
Ἰπίοὰ (5 ῥαββασο, ἱ Τυηςς, Ὠϊδριί. 111. 
Ίαπιφιισ πῖπιϊ πιο αίφιε οηιπες ἴμοε οα- 
ἀοπίεν (ογπῖηπιι; αἱ πεπιο ροβεῖέ ΠιΩΤΟΤΥΕ α- 
σαγε; (πο πιαφῖς εδ αφιηι ἑηπιιζίς πιαπάαγο 
Ῥογοπιίος ΓΙγπιο απῖπιο, εἰ ἴμοίμπι ἴαογψηιῖθ 
Ππίγε αἴιγῖς. 

954. ἰσχαναάσθω. Τε[γαἶπ Πἰπηβε]; ᾖο]ά 
ὑαοι. Όοπαραγε ΠΠ. Β. 89. Ῥε]μο]. ἀναμενέτω, 
ἀπεχέσθω. Ῥεμο]. Ἑ. µή τις τῶν λαῶν 
τὴν ἐξ ἑτέρου ὀτρυντὺν ἐκδεχέσθω, ἀλλ᾽ 
αὐτοκέλευστυς ἐξίτω. 66 3ἱ6ο ο ν. 206. 

958. ὑπάσσατο. βε[εοίεᾷ αξ Μῖ8 οοπηραπίοηδ. 
Βεμο]. ὀπαδξοὺς ἔλαβε. εθ οἩὗ 1]. Ε. 904, 

ΝΏηὀο 
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”’ 

Ρὰν ὃ ἴμεν ἐς κλισίην ᾿Αγαμέμνονος ᾽Ατρείδαο. 
σον θ’ 6 σθ ” ἐλ ὃν ” 

Αὐτίκ᾽ ἔπειθ ἅμα μῦθος ἔην, τετέλεστο δὲ ἔργον. 
ε Ν σσ ο / ΄ ’ 6! εις / 

Ἐπτὰ μὲν ἐκ κλισίης τρίποδας φέρον, οὕς οἱ ὑπέστη, 

Αἴθωνας δὲ λέβητας ἐείκοσι, δώδεκα ὃ ἵππους' 
κ. ε : 

Ἐκ ὃ ἄγον αἶψα γυναῖκας, ἀμύμονα ἔρΥ εἰδυίας, 2456 

"Ἐπτ', ἀτὰρ ὀγδοάτην, Βρισηΐδα καλλιπάρῃον’ 

Χρυσοῦ δὲ στήσας ᾿Οδυσεὺς δέκα πάντα τάλαντα 

᾿Ηρχ., ἅμα ὃ) ἄλλοι δῶρα φέρον κούρητες ᾿Αχαιῶν' 
Καὶ τὰ μὲν ἐν µέσσῃ ἀγορῇ θέσαν ἂν δ᾽ Αγαμέμνων 
Ἵστατο" Ταλθύβιος δὲ, θεῷ ἐναλίγκιος αὐδὴν, 250 

Κάπρον ἔχων ἐν χειρὶ, παρίσπατο ποιµένι λαῶν. 
᾿ ν Ν 3 / / / 

Ατρείδης δὲ ἐρυσσάμενος χείρεσσι µάχαιραν, 
ου ς Δ σ, / λ. λ ὧν / Η οἱ παρ ξίφεος μέγα κουλεὸν αἰὲν ἄωρτο, 

- ε) 9 ’ .) ο” Δ. - . 9 

Κάπρου ἀπὸ τρίχας ἀρξδάμενος, Δι χεῖρας ἀνασχων, 
νά - ο. δ / , Φυ ον τρ 5 ο 

Ἐύχετο τοι αρα παντες επ αυτόφιν ειατο σιγ) 2550 

᾿Αργεῖοι, κατὰ µοῖραν, ἀκούοντες [βασιλΏος. 
Εὐξάμενος ὃ ἄρα εἶπεν, ἰδὼν εἰς οὐρανὸν εὐρύν' 

Ἴστω νῦν Ζεὺς πρῶτα. θεῶν ὕπατος καὶ ἄριστος, 
Γη τε, καὶ Ἠέλιος, καὶ Ερινύες, αἵ ϐ) ὑπὸ γαῖαν 
ὤΛ 0 ’ / ο] ο ον ε] ’ 

νύρωπους τινυνται, Οτις κ επιορκον οµοσσῇ. 2600 
. Ν α) Ν / ἴδ μα δι, 8 - 

Μὴ μὲν εγὼ κούρῃ Βρισηϊοι χεῖρ επενεῖκαι, 

Οὔτ᾽ εὐνῆς πρόφασιν κεχρηµένος, οὔτε τευ ἄλλου" 
. . 3 ο. Α ’ 2 Ἀ / 3 - 

Αλλ᾽ ἔμεν ἀπροτίμαστος ἐνὶ κλισίῃσιν ἐμῆσιν. 

Εἰ δέτιτῶνὸ ἐπίορκον, ἐμοὶ θεοὶ ἄλγεα δοῖεν 
Πολλὰ µάλ’, ὕσσα διδοῦσιν, ὅτις σφ ἀλίτηται ὀμόσσας. 965 

”Η, καὶ ἀπὸ στύµαχον κάπρου τάµε νηλέἰ χαλκῷ. 

949. αὐτίκ ἔπειθ) ἅμα κ.τ.λ. Ἠεπεθ 
ἴπε ῬτονενΏ ἅμα ἔπος τε καὶ ἔργον, ἨΗε- 
τοᾶ. ΤΤΙ. 196. Όοπιρατε 1. 112. ΤΥ. 150. 
ΥΙΠΙ. δ. απά εἰξενπετο. ο Ἡ. ἵπ ἈΤετο. 
40. ὡς ἅμ᾽ ἔπος τε καὶ ἔργον ἐμήδετο κύ- 
διµος Ἑρμῆς. ΑΡο]. Ἠποά. ΤΥ. 105. ἔνθ᾽ 
ἔπος ἠδὲ καὶ ἔργον ὁμοῦ πέλεν. ουν. 
«Ἐπ. Τ. 146. Πὶσίο οδίμς. Τετεπί. Ἠεαιί. 
ν. 1. 5. ασια, Ἰαοίωπ. ΌὉοπιρατε 85ο 
«επεςἙ. 1. 9. Ἑσα]πι χκχχΗ]. 9. 

247. στήσας. Τεἰφμῖπᾳ. Ῥεε οἩἳ . Ν. 
745. 

253. µάχαιραν, Ἡ οἳ πὰρ ξίφεος κ.τ.λ. 
Ὠ6ε οἨ Τ]. Α. 920: απά οἳ {ο οπβίοπι οἱ 
Ώπτοννῖης {λε Ἠαῖν, οαέ ἔτοπαι {πο {οτεπεαά 
οἱ ἴε τιεβῖπα, ΙΠπέο ἐμε Άνγε, οἩ ΤΙ. Γ. 2789. 

256. ἐπ᾽ αὐτόφιν. Ῥεῖ]. ἐπ᾽ αὐτοῦ τοῦ 
τόπου. Τεν εἰουᾶ εἰζεπέ απ πιοξίοπζες». 

258. ἴστω νῦν κ.τ.λ. ε6 ο ΤΠ. Ο. 96. 
1ὲέ πιαγ Ῥο τεπιατ]εά, (Παί με αποϊεπίβ 
Ἰοοκεά προη ῬεΓ]ατγ α5 απ οὔεπος οἱ {πε 
ἀεερεςί ΙΠ{ΑΤΗΥ, απά αππεπαβ]ε {ο ἔ]πε 8ε- 
γεγεδί Υεηρεαπςε οἱ Πεανεῃπ. Τί ναδ οπθ 

οἳ {]ε οὔᾷσες οἳ ἐπε Ἐπτῖος {ο ραπ]ςἩ ἐποςα 
νο γετο σ]]{γ οἱ 1. 6ε Ἠερῖοά. ΟΡ.Ὀ. 
505. ΤΠεοροΠ, 251. ΟΊεετο ἄᾳ Ἴμεσᾳ. ΤΙ. Ῥετ- 
{αγ Ῥαπα αἰτῖπα επἰίτηπ, ἵπμπαπα ἄεᾶεσις. 
0οπιραχε Ἐχοά. κας. 16. Ζεεᾖ. ν. 4. 

261. μὴ μὲν ἐγὼ κ.τ.λ. ΤΠε νετο ὄμ- 
νυµι πηπδί ρε 5αρρ]εά: ὄμνυμι μὴ ἐπενεῖ- 
και χεῖρα. 

2605. ἀπροτίμαστος. ΤῬαγε, απίοιο]εᾶ, 
πηθι([ιε; ἴτοπι προσµάσσω, αάϊπφο. Έπ- 
βίαϊἩ. ἀπρόσψαυστος. 

9650. ὅ τις σφ’ ἀλίτηται ὀμόσσας. Τ]αε 
Ἰ6, εἴς σφε ἁμαρτήσῃ. Ἔμε νετρ ἀλίτω 18 
οοηδίταεᾶ γη] 4η αεσοαδα νο, Ἰπ ΤΠ. Ω. 680. 
0Ο. Δ. 978. Ἠεριοά. Βοαί. Ἡ. 80. Ῥεε 
Μα. ατ. ατ. 5 419. 6. απᾶ 925. Ῥυίί- 
ΠΙαΠΏ (Τμεχ]]. 1. Ρ. 69.) τεπιατ]5 ενας (ή 
15 {λε οΠΊΥ Ῥαββασθ ἵηπ ΗοπιεΣ, νΠεγεῖη έ]ε 
Ῥτοποιπ σφε ἶ5δ ῥίηταί, αοοοτάϊπρ ἴο {πα 
πδασε οἱ {με Ἰαΐεν Ῥοεί5. Ἐ]δενηετο 16 15 
αἱπναυς ἀιμαῖ. 3εε ΤΠ. Λ. 111. 115. 04. Θ. 
271 5 απἀ ουπρατο Ηεβῖοά, Θεμέ, Η. 69. 
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Τὸν μὲν Ταλθύβιος πολιῆς ἁλὸς ἐς µέγα λαῖτμα 
'ΡίΨ’ ἐπιδινήσας, [βόσιν ἰχθύσιν' αὐτὰρ ᾽Αχιλλεὺς 
᾿Ανστὰς ᾿Αργείοισι φιλοπτολέμοισι μετηύδα᾽ 

Ζεῦ πάτερ. ἦ µεγάλας ἄτας ἄνδρεσσι διδοῖσθα, 270 

Οὐκ ἂν δήποτε θυμὸν ἐνὶ στήθεσσιν ἐμοῖσιν 
3 ίὸ .) 9 λ ’ / 

Ατρείδης ὥρινε διαμπερὲς, οὐδέ κε κούρην 
ολ ε) κ ο 3 / ο / Ν 
Ηγεν, ἐμεῦ ἀέκοντος, ἀμήχανος' ἀλλά ποθι Ζεὺς 

” - 

Ηθελ’ ᾽Αχαιοῖσι θάνατον πολέεσσι γενέσθαι. 

Νῦν ὃ’ ἔρχεσθ᾽ ἐπὶ δεῖπνον, ἵνα ξυνάγωμεν ἄρηα. 

Ὃς ἄρ᾽ ἐφώνησε, λῦσε ὃ) ἀγορὴν αἰψηρήν. 

Οἳ μὲν ἄρ᾽ ἐσκίδναντο ἑὴν ἐπὶ νῆα ἕκαστος. 

Δῶρα δὲ Μυρμιδόνες µεγαλήτορες ἀμφεπένοντοι 
Ῥὰν ὃ) ἐπὶ νῆα φέροντες ᾽Αχιλλῆος θείοιο" 

Καὶ τὰ μὲν ἐν κλισίησι θέσαν. κάθισαν δὲ γυναῖκας' 2 260 
ο ον 9 ΦΡ ./! , ” , ἵππους ὃ εἰς ἀγέλην ἔλασαν θεράποντες ἀγαυοί. 
Βρισηϊς ὃ᾽ ἄρ᾽ ἔπειτ), ϊκέλη χρυσέῃ ᾿Αϕροδίτῃ, 
Ὡς ἴδε Πάτροκλον δεδαϊγµένον ὀξέίὶ χαλκῷ, 
ε) ώ . - , , , απ » 3/ Αμφ αὐτῷ χυµένη λίγα κώκυε, χεραὶ ὃ ἄμυσσε 
Στήθεά τ’, ἠδ' ἁπαλὴν δειρὴν, ἰδὲ καλὰ πρόσωπα. 2850 

Εἶπε δ᾽ ἄρα κλαίουσα γυνὴ, εἰκυῖα θεῇσι" 

Πάτροκλέ, µοι δειλῇ πλεῖστον κεχαρισµένε θυµῳ, 

Ζωὸν μέν σε ἔλειπον ἐγὼ κλισίηθεν ἰοῦσα, 
Νῦν δέ σε τεθνηῶτα κιχάνοµαι, ὄρχαμε λαῶν, 
Ἂ ε) ο δέ : μι 3 ο δρ 
ΑψΨ ανιουσ΄ ως µοι ἔχεται κακον εκ κακου αιεί. 290 

”"Ανδρα μὲν, ᾧ ἔδοσάν µε πατὴρ καὶ πότνια µήτηρ, 

Ἐἶδον πρὸ πτόλιος δεδαϊγµένον ὀξέὶ χαλκῷ, 

Τρεῖς τε κασιγνήτους, τούς µοι µία γείνατο µήτηρ, 

Κηδείους, οἳ πάντες ὀλέθριον ἦμαρ ἐπέσπον. 

Οὐδὲ μὲν οὐδέ μ’ ἔασκες, ὅτ᾽ ἄνδρ ἐμὸν ὠκὺς ᾽Αχιλλεὺς 99056 
Ἔνκτεινε, πέρσε δὲ πόλιν θείοιο Μύνητος, 

Κλαίειν, ἀλλά μ’ ἔφασκες ᾿Αχιλλῆος θείοιο 

Κουριδίην ἄλοχον θήσειν, ἄξειν τ᾽ ἐνὶ νηυσὶν 

ἛἜς Φθίην, δαίσειν δὲ γάμον μετὰ Μυρμιδόνεσσι. 

267. τὸν μὲν Ταλθύβιος κ.τ.λ. ὮῬεθ ΟΠ 
11. Τ. 910. 

270. Ζεῦ κ.τ.λ. ἙΒαοσλμγ]ιάες αρ. Ιΐο- 
Όσωπι: πάντεσι θνατοῖσι δαίµων ἐπέταξε 
πόνους ἄλλοισιν ἄλλους. ΟοπΙρατο «1οβ 
πχ]. 17. 

984. χερσὶ ὃ' ἄμυσσε κ.τ.λ. ΦοΠο]. 
κατέξεε τοῖς ὄνυξιν, ἐσπάραττεν. ὙΎϊχ5, 
Απ. ΤΥ. 619. Γπφωῖδις ογα 5ογογ /αάαπο, 
εἰ Ῥεοίογα ρισπίς, Τεγ πιεάῖον γι, αο Πιογίεη- 
{εηι ποπηῖπε οἰαπιαί. 3ε6 8ἱδο ο Π. Α. 249. 
5. 2]. 

207. Πάτροκλε, κ.τ.λ. Ο4 ίβ Ἰηπιεηία- 

Ποπ οἳ Ἐτϊρείο, 5ε0 Ὠϊοπ. Ἠα]ισανπ. ἄε 
Αγία, 5 9. 

990. δέχεται κακὸν κ.τ.λ. Ἐπτῖρ. Πες. 
684, ἕτερα δ' αφ’ ἑτέρων κακὰ κακῶν κυρεῖ. 
Ττοαᾶ. 696. ἐπὶ δ' ἄλγεσιν ἄλγεα κεῖται. 
Τετεηί. Έτ. Υ. δ. 17. αἰϊιά 6υ αἰἷο πια[απι. 
ΟΤΑΙΚΕ. 

994. κηδείους. «4[ϊπε. εθ οἩ Ἰ. ᾱ. 
60. 

299. δαίσειν γάµον. Τ]19 Ρηχαβε δαίειν 
γάµον αἱρπίῇπες Ῥτορετ]γ έο Ῥγέρατε ἰ]ιο πιαΥ- 
γίαφε-εαςί, απ {πεηπσο σεπεγα]]γ, {ο οεἰεῦγαία 
α πιαγγίαπο. Τί οεστ5 αραϊπ ἵπ 04, Α.226. 
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- 3 ’ ΄ ’ η) Τῷ σ᾿ ἄμοτον κλαίω τεθνηότα, μείλιχον αἰεί. 

ΟΜΗΡΟΥ ἼἸλΛλΙΑΔΟΣ Τ’. 

300 
9 ” / δν ἂν / - Ὡς ἔφατο κλαίουσ” ἐπὶ δὲ στενάχοντο γυναῖκες., 

Πάτροκλον πρόφασιν. σφῶν ὃ) αὐτῶν κήδε ἑκάστη. 
Αὐτὸν ὃ ἀμφὶ γέροντες ᾿Αχαιῶν ἠγερέθοντο, 
Λισσόμενοι δειπνῆσαι ὃ ὃ᾽ ἠρνεῖτο στεναχίζων' 

Λίσσομαι, εἴ τις ἔμοιγε φίλων ἐπιπείθεθ ἑταίρων, 3056 

Μή µε πρὶν σίτοιο κελεύετε μηδὲ ποτῆτος 

”Ασασθαι φίλον ἧτορ, ἐπεί μ᾿ ἄχος αἰνὸν ἑκάνει' 

Δύντα ὃ ἐς ἠέλιον µενέω, καὶ τλήσομαι ἔμπης. 

ὋὪς εἰπὼν ἄλλους μὲν ἀπεσκέδασε [ασιλῆας 

Δοιὼ ὃ ᾿Ατρείδα µενέτην. καὶ δῖος ᾿Οδυσσεὺς, 9510 
1 . / / δις / - 

Νέστωρ, Ἰδομενεύς τε, γέρων ϐ) ἱππηλάτα Φοῖνιξ, 
- » - 

Τέρποντες πυκινῶς ἀκαχήμενον' οὐδέ τι θυµμῷ 
/ Ν / ΄ / ζ ΄ 

Τέρπετο, πρὶν πολέμου στόµα δύμεναι αἱματόεντος. 
. - . 

ἸΜνησάμενος ὃ ἀδινῶς ἀνενείκατο, φώνησέν τε’ 
5 « - Η ῥά νύ µοί ποτε καὶ σὺ, δυσάµµορε, φίλταθ' ἑταίρων, 315 

Αὐτὸς ἐνὶ κλισίῃ λαρὸν παρὰ δεῖπνον ἔθηκας 

Αἶψα καὶ ὀτραλέως, ὁπότε σπερχοίατ᾽ ᾿Αχαιοὶ 
Τρωσὶν ἐφ᾽ ἱπποδάμοισι φέρειν πολύδακρυν ἄρηα" 

Νῦν δὲ σὺ μὲν κεῖσαι δεδαϊγμένος' αὐτὰρ ἐμὸν κῆρ 
”Α ο κια μι ἐδ ΄ 3” ὃ 2 

κµηνον ποσιος και εοητυος, ενοον εονγτων; 920 
- - / 

Σῇ ποθῇ' οὐ μὲν γάρ τι κακώτερον ἄλλο πάθοιµι, 
- 3 

Οὐδ’ εἴ κεν τοῦ πατρὸς ἀποφθιμένοιο πυθοίµην, 
Ὅς που νῦν Φθίῃφιτέρεν κατὰ δάκρυον εἴ[δει 
Χήτεϊ τοιοῦὸ υἷος' ὃ ὃ) ἀλλοδαπῳ ἐνὶ δήµῳ 

Ἐΐνεκα ῥιγεδανῆς ᾿Ἑλένης Τρωσὶ πτολεμίζω" 3256 

᾿Ηὲ τὸν, ὃς Σκύρῳ µοι ἔνι τρέφεται φίλος υἱὸς, 

Δ. 9. 3ο Επτῖρ,. ΤΡΗ. Α. 199. δαίσοµεν 
ὑμεναίους. Απά Τρί. νυν. 697. 710. δαίειν 
γάμους. Τε βἴπιριε εχκρτεβδῖοη δαίειν 
τινὰ, οοποϊτίο αἴϊφιεπι εποῖρετε, οοετ5 Ἰπ 
Ἐπτίρ, Οτεξί. 16. θε ΑίΠεΠ, Πεἴρποβ, 
ΙΕ 

809. Πάτροκλον πρόφασιν, κ.τ.λ. 0 
τεῖποε ἵπ Ὠϊοι. 0ᾳ55. ΧΤΤΙΙ. πάµπολυν 
οἶκτον ἐνέβαλε, κἀκ τούτου ἐπὶ τῇ προφά- 
σει ταύτῃ καὶ οἰκεῖα πάθη παρωδύραντο, 
5ο. (αριϊο Ἠε]ιοᾶον. 1. ἐδάκρυον δὲ, τὸ 
μὲν ἐκείνου πρόφασιν, µνήµης δὲ τῶν 
ἰδίων ἕκαστος. Όοπιρατε Ἱπίτα ν. 9899. Ὦ. 
167. Υπς. η. ΙΧ. 994. Ἠεποε (λε εχ- 
Ῥτεξδίοη Πάτροκλον πρόφασιν ρα5ςεᾶ Ιπίο 
Ά ῬΤΟγετΡ. Ῥεε {46οῦ5 αἆ ΑοΠ. Ταῦ. ΤΙ. 

΄.308. ἔμπης. Ἠογπο απἀογείαπᾶς, αξίετ 
Ἐοερρεη, καΐπερ ἄσιτος ὦν. Επί ἔμπης 
πΠαΥ Ὦε τεπάετεά αἰίοφείλεγ. Θεο οἩ ΠΠ. Α. 
50». 

919. τέρποντες. Τμαξ 5, τέρπειν βου- 
λόμενοι, επάἑατοιτὶπ4 ἴο βοοίο. Ὁεε ΟΠ 

ΤΠ. Α. 159. 
467. 

819. πολέμου στόμα. Όεε οπ ΤΙ. Κ. 8. 
914. ἀδινῶς ἀνενείκατο. Ἠε Ἰεανεᾷ α 

ἄεερ εἶση. Ῥοπο]. ἀθρόως καὶ ἐλεεινῶς καὶ 
οἰκτρῶς ἀνέκραξεν' ἢ οἱονεὶ ἀνεστέναξε, 
καὶ πολὺ ἤγαγε πνεῦμα. Τμα5 Ἠετοᾶ. Τ. 
86. ἀνενεικάμενόν τε καὶ ἀναστενάξαντα 
ἐς πολλῆς ἠσυχίης ἐς τρὶς ἀνομάσαι Σό- 
λωγα. ΌΟΠΙΡΗΥΕ αἶ5ο 6. 116. Οίέπετ Ἱπ- 
βίαηποεβ Ἠανε Ῥεεῃ αἀάπσεά ἔγοπι ΤΠεοογίέαβ 
απά ΑΡοιοπῖας, Ὀαέ {ΠεΥ αγε ποί αρρ[σαβ]θ. 
Φεαο Βαίίπιαπη. Τεχ!]. Τ. Ῥ. 265. 

9356. ῥιγεδανῆς. ΠὨείειεά. Έτοπα ῥῖγος; 
ἴπε ἰετπιπαίίοηπ δανος, αοοοτᾶῖπς {ο ιο 
Ἐώπι, Μ., αἀάῑπρ πολης {ο {πε 8εΠ5θ. 
Τ]α5 αἶξο 1π μηκεδανὸς, ἠπεδανός. ΟΕ 
οὐτιδανὸς, ἨΟΥΝΕΥΕΥ, 5ε86 οἩ ΤΠ. Λ. 990. 
Ῥαΐέ Ῥ]μίατε]μ, ἄε 4ιᾶ. Ῥοε. Ρ. 95, οἳ- 
ΞεΥνε5: ῥιγεδανὸς, κακαθάνατός ἐστι" δά- 
νον γὰρ οἱ Μακεδόνες θάνατον καλοῦσι. 

926. ἠὲ τόν. Ἀαι. ἀποφθίσθαι. ΤΠ 
επαησε οἱ οοπδίγαςσίῖοἩ {ποτη ν. 9229. 15 ποῦ 

5ο Ἰοηΐναί ἵπ Ὑϊᾳ. Ἅπ. ΥΙ. 
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Εἴ που ἔτι ζώει γε, Νεοπτόλεμος θεοειδής. 2 

Πρὶν μὲν γάρ µοι θυμὸς ἐνὶ στήθεσσιν ἐώλπει, 
Οἷον ἐμὲ φθίσεσθαι ἀπ᾿ "Αργεος ἱππο[λότοιο μ 

Αὐτοῦ ἐνὶ Τροίῃ, σὲ, δέ τε Φθίηνδε νέεσθαι, 
« / 9 - - Ν Δ. [ὁ 
Ὡς ἄν µοι τὸν παῖδα θοῇ σὺν νηὶ µελαίν 

[ 
δ 40 ἐξ / Γι ς ὃ ίἕ ια] 
κυρόθεν ἐξαγάγοις, καί οἱ δείξειας ἕκαστα, 

κ σα δε, Ἐν ὃ -/ ος «Ε νι / δῶ τῆσιν ἐμὴν, δμῶάς τε, καὶ ὑψερεφὲς µέγα δῶμα. 
2’ Λ -”/ » 9. Ἀ αν ΄ 
Ηδη γὰρ ΠηλΠά Υ᾿ ὀΐομαι ἢ κατὰ πάµπαν 
θ / 3 θὺ ) ’ Φι -- ϱ Τεθνάµεν, ἢ που τυτθὸν ἔτι ζώοντ᾽ ἀκαχῆσθαι 

Γήραΐ τε στυγερῳ, καὶ ἐμὴν ποτιδέγµενον αἰεὶ 
Λυγρὴν ἀγγελίην, ὅτ ἀποφθιμένοιο πύθηται. 

Φ ἓ, / ο «2.4 κ / / 
Ὡς ἔφατο κλαίων' ἐπὶ δὲ στενάχοντο γέροντες, 

Μνησάμενοι τὰ ἕκαστος ἐνὶ µεγάροισιν ἔλειπον. 
Μυρομένους ὃ ἄρα τούς γε ἰδὼν ἐλέησε Κρονίων, 

Αἶψα δ᾽ ᾿Αθηναίην ἔπεα πτερόεντα προσηύδα’ 

Τέκνον ἐμὸν, δὴ πάµπαν ἀποίχεαι ἀνδρὸς ἔπος. 

"Η νύ τοι οὐκέτι πάγχυ μετὰ φρεσὶ μέμβλετ) ᾽Αχιλλεύς; 
- ιά - 

Κεῖνος ὀγε, προπάροιθε νεῶν ὀρθοκραιράων, 
τ 

Ησται ὀδυρόμενος ἔταρον φίλον' οἱ δὲ δὴ ἄλλοι 
οἵ ΔΝ ὃ - ΔΑ ο 3 ο 

ἴχονται μετὰ δεῖπνον, ὃ ὃ ἄκμηνος καὶ ἅπαστος. 

᾽Αλλ” ἴθι, οἱ νέκταρ τε καὶ ἀμβροσίην ἐρατεινὴν 

Στάξον ἐνὶ στήθεσσ’, ἵνα µή µιν λιμὸς ἵκηται. 

3990 

955 

940 

9456 

Φ η) Ν /! , - 2 θἠ 
Ὡς εἰπὼν ὤτρυνε πάρος μεμαυῖαν ᾿Αθήνην. 

"Ἡ ὃ’, ἅρπῃ εἰκυῖα τανυπτέρυγι, λιγυφώνῳ, 350 

Οὐρανοῦ ἐκκατεπᾶλτο δι αἰθέρος αὐτὰρ ᾿Αχαιοὶ 
Δ -... 

Αὐτίκα θωρήσσοντο κατὰ στρατόν' ἣ ὃ᾽ ᾽Αχιλῆϊ 
χ 

Νέκταρ ἐνὶ στήθεσσι καὶ ἀμβροσίην ἐρατεινὴν 
/ ε! /΄ κ Δ 2 . / ϱ) ιο) Στάξ’, ἵνα µή µιν λιμὸς ἀτερπὴς γούναθ ἴκοιτο. 

Αὐτὴ δὲ πρὸς πατρὸς ἐρισθενέος πυκινὸν δῶ 
”/’ - υπ . ΄ ο. ο / ΄ 

Ώ,χετο' τοὶ ὃ ἀπάνευθε νεῶν ἐχέοντο θοάων. 
ιά 

Ὡς ὃ ὅτε ταρφειαὶ νιφάδες Διὸς ἐκποτέονται 
Ψυχραὶ ὑπὸ ῥιπῆς αἰθρηγενέος Ῥορέαο' 

Ὃς τό ὶ κόρυθες, λ ὃ ό ς τότε ταρφειαὶ κόρυθες, λαμπρὸν γανόωσαι, 
- η 

Νηῶν ἐκφορέοντο, καὶ ἀσπίδες ὀμφαλόεσσαι, 

Θώρηκές τε κραταιγύαλοι, καὶ µείλινα δοῦρα. 

8565 

360 

ΒΙτηῖ]αγ Ιπβίαποες Ἠανο Ῥθεεπ 945. µέμβλεται. ες οἨ . Δ. 1]. 
τερεβ{εᾷ1γ ποίϊοεᾶ. ΊΤΠε Ἠϊθίοτγ οἳ Ἠεο- 
Ῥίο]επιας 15 ραγβιεά 1π Ο. Λ. 606. 5ᾳᾳ. 
ΎΈπετε 16 ΒΟ0ΠΠ8 ΤΘΑΒΟΠ {9 5πβ8ρεοῦ {ἐ]ιαί έλα 
πεχί Ἰϊπε 15 βρυτΊοιβ. 

9432, ἀνδρὸς ἐῆος. ὧθε οἩ Ἱ. Α. 995. 
Τ]ιε νετΏ ἀποίχεσθαι Ἱπιρ]ῖθς {ο Ίεεερ αἴοοί 
΄τοπε; 1.6. {ο πεφἰεοί. Όοτηρατο 04. Δ. 109. 
Λ. 408. 

950. ἅρπφ. ΔΛοοοτάϊπρ {ο 8ο9Π18, α Ῥϊγά 
ο {ο εαφ]ε βΡοςῖεΒ; αοοοτᾶῖησ {ο οίΠοΓβ, 
οἳ {πο ᾖήο. Απδίοίε (Η. Α. ΙΧ. 9. 4) 
απά ΡΗΠΥ (Ν. Η. Χ. 14) οἶαξς 16 νηῖξ]ι εεα- 
ὐὗγᾶς; 8ο ἐλαῦ 16 πηᾶΥ Ἠάγο Ῥθεῃ {πο Γαΐζο 
οδεί/γαφι9 οἱ ΤήΠπεΡαΡ. 

958. αἰθρηγενέος Β. Θε6 οἩ ΤΙ. Ο. 171. 
961. κραταιγύαλοι. ΒΙΠΠΡΙΥ, δίγοπᾳ. Ῥε]οί. 
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” η] . οἳ - 

Αἴγλη δ’ οὐρανὸν κε, γέλασσε δὲ πᾶσα πέρι χθὼν 
- 5 - 

Χαλκοῦ ὑπὸ στεροπῆς' ὑπὸ δὲ κτύπος ὤρνυτο ποσσὶν 
᾿ - 

Ανδρῶν' ἐν δὲ µέσοισι κορύσσετο δῖος Αχιλλεύς. 
- ” - 

Τοῦ καὶ ὀδόντων μὲν καναχὴ πέλε' τὼ δέ οἱ ὅσσε 3056 

Δαμπέσθην, ὡσεί τε πυρὸς σέλας' ἐν δέ οἱ ἧτορ 

Δῦν᾽ ἄχος ἄτλητον' ὃ ὃ ἄρα Τρωσὶ µενεαίνων 
Δύσετο δῶρα θεοῦ, τά οἱ Ἡφαιστος κάµε τεύχων. 
Κνημῖδας μὲν πρῶτα περὶ κνήµῃσιν ἔθηκε 
Καλὰς, ἀργυρέοισιν ἐπισφυρίοις ἀραρυίας" 370 

Δεύτερον αὖ, θώρηκα περὶ στήθεσσιν ἔδυνεν' 

᾽Αμϕὶ ὃ ἄρ᾽ ὤμοισι βάλετο ξίφος ἀργυρόηλον, 
Χάλκεον αὐτὰρ ἔπειτα σάκος µέγα τε στιβαρόν τε 

Εἴλετο, τοῦ ὃ ἀπάνευθε σέλας γένετ᾽ ἠὔτε µήνης. 
ς λα. | 

Ως ὃ ὅταν ἐκ πόντοιο σέλας ναύτῃσι φανήῃ 3756 

Καιομένοιο πυρὸς, τὸ δὲ καίεται ὑψόθ᾽ ὄρεσφι, μ 

Σταθμῳῷ ἐν οἰοπόλῳ' τοὺς ὃ οὐκ ἐθέλοντας ἄελλαι 

Πόντον ἐπ᾽ ἰχθυόεντα φίλων ἀπάνευθε φέρουσιν’ 

ὋὪς ἀπ᾿ ᾽Αχιλλῆος σάκεος σέλας αἰθέρ) ἵκανε 

Καλοῦ, δαιδαλέου. Περὶ δὲ τρυφάλειαν ἀείρας 58ο 

Κρατὶ θέτο Ώριαρήν' ἣ ὃ’, ἀστὴρ ὣς, ἀπέλαμπεν 
ο / ’ } 

Ιππουρις τρυφάλεια, περισσείοντο ὃ ἔθειραι 
Α 

Χούσεαι, ἃς Ηφαιστος ἵει λόφον ἄμφι θαµειάς. 

Πειρήθη ὃ) ἕο αὐτοῦ ἐν ἔντεσι δῖος ᾿Αχιλλεὺς, 
ΕΙ ε. ΄ ο) ν. υ) λ Δ μις 
ιοι εφαρµόσσειε; και εντρὲχοι αγ αα γυια 3856 

Τῷ ὃδ) εὖτε πτερὰ γίγνετ’, ἄειρε δὲ ποιμένα λαῶν. 
ἛἜκ ὃ᾽ ἄρα σύριγγος πατρώϊον ἐσπάσατ᾽ ἔγχος, 
Βριθὺ, μέγα, στιβαρόν' τὸ μὲν οὐ δύνατ᾽ ἄλλος ᾽Αχαιῶν 

Πάλλειν, ἀλλά µιν οἷος ἐπίστατο πῆλαι ᾽Αχιλλεὺς, 

Πηλιάδα µελίην, τὴν πατρὶ φίλῳ τάµε Χείρων 390 

Πηλίου ἐκ κορυφῆς, φόνον ἔμμεναι ἡρώεσσιν. 
Ἴππους ὃ Αὐτομέδων τε καὶ "Αλκιμος ἀμφίέποντες 

κραταιγύαλοι’ ἰσχυρὰ γύαλα ἔχοντες, ἰσ- 
χυροί γύαλα δὲ τὰ κοιλώματα. Ῥεε Ῥαι- 
5αη. Ῥ]ουῖςο. Χ. 26, απά ον ΤΙ. Ε. 99. 

962. αἴγλη ὃ) οὐρανὸν ἶκε, κ.τ.λ. Ἱπι- 
οτοί. ΤΙ. 927. Ειφαν Ιδῖ αἲ οσ[ιι 5ε τοῖ- 
Πέ; ἰοίαφιε οἴγοιπι «γο γεπἰαεοϊί Τεῖης, 
αὐίεγφιιε οἴγιπι οἱ Εαογ ρεαϊδις φοπίές. 
Ῥοτρῃγσ. Θπ.5ί. Ἠοπι. 9. γέλασσε' λαμ- 
πρυνθεῖσα φαιδρὰ γέγονεν. Θεε οἩ Τ. Ν. 
265: απά «ΟπΊἹρατε Η. ἵη Οεγ. 14. ϱ. 0πἱαΡ. 
ΥΙ.5. ΑΡοΙ. ΠΠ. ΤΥ. 1171. ΈΤῃας αἶξο, ἵπ 
Τα6Ἡπ. Ἠοταί. Οατπι. ΤΥ. 11. 6. Ἠϊάεί αγ- 
σεπίο ἆοπιι. Οπία. ΤΧΙΥ. 986. Ίοπιις 
{οιπᾶο τῖδιέ οᾶογε, 

906. τοῦ καὶ ὀδόντων κ.τ.λ. Οοπιρατθ 
Ἠεείοά. Μου. Η. 1604. 404. Ὑἱτς. ντ. ΥΠ. 

109. ΥΤΤΙ. 950. Χ. 718. Βεπεο, σε Ίνα, 1. 
1. ΤΠ. 6. ὨὉἨτν ννπαί {ο]ονς εοπιραγε Τῃ. 
Α. 104: απᾶ αάά Ὑππς. Απ. ΥΙ. 900. 

995. ἵππουρις τρυφάλεια, κ.τ.λ. ὮἙ. 
Κηπισμί τε]εοί5 ἐΠῖς απά ἴε {ο]οπῖπςσ Ίπε 
α5 4η Ιπίεγρο]αίίοη {τοπι ΤΙ. Χ. 916. ἜΤπε 
βαρροβ]θῖοη 15 ποί ἵπιρτοβαβ]ε ; ΤΙΠΟΤΕ 65Ρε- 
εἶα]]γ 18 ἔθειρα νγαξ Ἰπνατίαβ]γ ἀϊσατητπαίεα. 

966. εὖτε πτερὰ κ.τ.λ. ἉΧεπορμοπ ἵΒ 
5αρρο5εᾶ {ο Ἠανε Ἰαᾶ Ἠ5 εγε προπ {Πῖ5 
Ῥαββασε ἵπ Ογτορ. ΤΙ. ὃ. 14. ὥστε νῦν ἐμοὶ 
δοκεῖν τὸ τῶν ὅπλων φόρημα πτεροῖς μᾶλ- 
λον ἐοικέναι, ἢ φορτίῳ. Όοππιρατε {επιογαῦ. 
11Π. 10. 19. 

390. Πηλιάδα µελίην. ὮῬεεθ οἨ Ἡ. 1. 
145. 
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Ζεύγνυον) ἀμφὶ δὲ καλὰ λέπαδν᾽ ἔσαν' ἐν δὲ χαλινοὺς 
Γαμφηλῇσ᾽ ἔβαλον, κατὰ ὃ ἡνία τεῖναν ὀπίσσω 

Κολλητὸν προτὶ δίφρον’ ὃ ὃ᾽ ἂρ μάστιγα φαεινὴν 
Χειρὶ λαβὼν ἀραρυῖαν ἐφ᾽ ἵπποιῖν ἀνόρουσεν 
Αὐτομέδων' ὄπιθεν δὲ κορυσσάµενος βῇ ᾽Αχιλλεὺς, 

Τεύχεσι παμφαίνων, ὥστ᾽ ἠλέκτωρ ὑπερίων. 
Σμερδαλέον ὃ ἵπποισιν ἐκέκλετο πατρὸς ἑοῖο" 

Ἔάνθε τε, καὶ Βαλίε, τηλεκλυτὰ τέκνα Ποδάργης, 400 

”βλλως δὴ φράζεσθε σαωσέµεν ἡνιοχῆα 
Ἆ -- - 

ΑΨ Δαναῶν ἐς ὅμιλον, ἐπεί χ᾽ ἑῶμεν πολέμοιο" 
Μηδ’, ὡς Πάτροκλον, λίπετ᾽ αὐτόθι τεθνηῶτα. 

Τὸν ὃ᾽ ἄρ᾽ ὑπὸ ζυγόφι προσέφη πόδας αἰόλος ἵππος 

άνθος, ἄφαρ ὃ ἤμυσε καρήατι πᾶσα δὲ χαίτη, 405 

Ζεύγλης ἐξεριποῦσα παρὰ ζυγὸν, οὖδας ἵκανεν' 

Αὐδήεντα ὃ ἔθηκε θεὰ λευκώλενος ΗἩρη" 

Καὶ λίην σ’ ἔτι νῦν γε σαώσομεν, ὄβριμ ᾽Αχιλλεῦ" 
᾽Αλλά τοι ἐγγύθεν ἦμαρ ὀλέθριον, οὐδέ τοι ἡμεῖς 

Αἴτιοι, ἀλλὰ θεός τε μέγας καὶ Μοῖρα κραταιή. 410 

Οὐδὲ γὰρ ἡμετέρῃ βραδυτῆτί τε νωχελίῃ τε 
Τρῶες ἀπ᾿ ὤμοιϊν Πατρόκλου τεύχε ἕλοντο' 
2 - { 

Αλλὰ θεῶν ὥριστος, ὃν ἠὔκομος τέκε Λητὼ, 
” δλ 9 ὁ ΄ ΔΑ - 3! 
Έκταν εἐνὶ προμάχοισι, καὶ Ἐκτορι κῦδος ἔδωκε. 

Νῶϊ δὲ καί κεν ἅμα πνοιῇ Ζεφύροιο θέοιµεν; 415 

νπερ ἐλαφροτάτην φάσ᾽ ἔμμεναι" ἀλλά σοι αὐτῷ 

Μόρσιμόν ἔστι θεῷ τε καὶ ἀνέρι ἴφι δαμῆναι. 

Ὃς ἄρα φωνήσαντος Ἐρινύες ἔσχεθον αὐδήν. 

993, λέπαδνα. ε6 οἩ ΤΠ]. Β. 725. 
908. ὥστ᾽ ἠλέκτωρ ὑπερίων. εε οἨ ΤΙ. 

7. 515. Θ. 480 : απᾶ «ΟΠΙραΤε «]πᾶσες ν. 9]. 
402. ἑῶμεν. ῥῬε]ο]. ΥΠ]. ἄδην ἔχωμεν, 

κορεσθῶμεν. ὮΤ{ 8έΕΠΙ5 {ο Ῥο {οσηιεά {τοπα 
Άη οἈβο]είθ νετ); ἕω, δαΐϊο. 

405. ἤμυσε καρήατι. Βεε οἳ . Β. 148. 
407. αὐδήεντα ὃδ' ἔθηκε. ΤΠϊβ παῖγασι- 

Ίος σῖ[ε οἩ νοῖοε ΠΙαΥ Ῥε εοπιραγεὰ να 
ἐπαί οἳ Ῥα]αασπ)5 αξ5, ἵπ ΝιπΠΡ, κχΠ. 28. 
ΠΙΝΥ(ΧΧΤΥ. 10) πιεπίομς ἐπε δρεαχίπρ οἳ 
8Ώ ΟΚ 45 ο Ργοᾶίϱγ. Ἠεπεο ΡΗΗ. Ν. Π. 
ΥΙΠΤΙ. 45. εί γεχιεπς ἴπ ρτοαἱφίί ρτῖδ- 
οὐγιπι, θοτεπι ἰοομίιπι. 968 Ἀἶςο 4λΙπη. Η. 
Απ. ΧΤΠ. 9. 

416. ἥνπερ ἐλαφροτάτην. ἼΠο Ἀε]ο- 
Ἠαδί οἩ ΑΡρο]. Ἠμοά. ΤΙ. 276, ἵπ ααοἲης 
{5 Ῥαβδασε, τενάβ τόνπερ ἐλαφρότατον, 
ν/]μ]σ]ι, 1 ποῦ {πε ἔαε τεαάἶπς, 15 6ᾳ 1α]1Υ 
οοστθοί. Έούβδοη οἩ Επτῖρ. ἨΠεο. 299. (πι 
ΦέγεοπαΙη οἴγομππ]οσιίοπο φἰφπίῇοαπέ γασὶ, 
«παπι οὐἱκείπιο αἆ ἴρβαπι Ῥετεοπαπι γευογέτ- 
ων. Εοπιογις ἐφίιγ παπφιαηῖ αἲὲ βίη Ἡρα- 

κληείη, ἥπερ, εεᾷ βίη Ἡρακληείη, ὕσπερ. 
ΟΌοπιραταο Π. Ἐ. 698. Λ. 690. Ἅμϊς τα]ο, 
Ἠο/ενετ, ἶ5 πού αἱναγ5 οΏβετνεά. Τῃε {ο]- 
Ἰου]πρ ἀον]αίῖοη 16 οἴέεά ὮΥγ Ῥε]μεςίετ αἆ [οο. 
{τοπ Ἰ]ωποῖαη. Ττασαροά, Υ. 912. ΤΈ. ΤΙ. 
Ῥ. 662. Οὔτε Διὸς βρονταῖς Σαλμωνέος 
ἤρισε βία, Αλλ᾽ ἔθανε ψολόεντι δαμεῖσα 
θεοῦ φρένα βέλει, κ.τ.λ. 

417. θεῷ τε καὶ ἀνέρι. Ῥατῖδ απᾶ ΑΡρο]]ο, 
γπσ. Απ. ΥΠ. 66. βΒ]αῦε, σγαυς Ίτο]α 
ΒΕΠΙΡΕΥ ππϊεεγαίό ἴαδογεβ, Ώαγάαπα φμἱ Ῥατὶ- 
αἲς ἀϊγεπίὲ {εία πιαπιδπε (οτγις ἵπ ἀασίζα. 
0οππρανε Ἡ. Χ. ὁ5ο. 

418. ᾿Εριγύες ἔσχεθον αὐδήν. Ἠεπερ 
16 86επ]β (μαΐ {οο ρτεαί απ Ιηβὶσ]έ Ιπίο {- 
{ατίγ, οὗ {1ο τεγο]αίῖοπ οὗ πιοτε {Παπ νναβ 
οχρεάΙεηί, Ὑά8 Ῥτεγεπίεά Ὦγ {πε Ειτίες. 
Οοπχρατο ΑγΡοϊ. Ἠμος. 11. 220. Ἑγ Υἱτσι] 
πο Β4Π16 οῇῇορ 15 αββῖσπεᾶ {ο ο ππο απά 
Όνε Ῥαπεερ. «Αἄὐπ. ΤΠ. 979. γο]ίῦεπί παπι 
οτίέτα Άατοα ΑΦοΐγο ΠΠ ῶεπιηι, [αγίηιε οείαὲ 
αίαγπία «πο. 
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Τὸν δὲ μέγ᾽ ὀχθήσας προσέφη πόδας ὠκὺς ᾽Αχιλλεύς' 

Ἔάνθε, τί µοι θάνατον µαντεύεαι; οὐδέτί σε χρήἠ. 420 
Εὖ νύ τοι οἶδα καὶ αὐτὸς, ὅ µοι µόρος ἐνθάδ ὀλέσθαι, 
Νόσφι φίλου πατρὸς καὶ µητέρος ἀλλὰ καὶ ἔμπης 

Οὐ λήξω, πρὶν Τρῶας ἄδην ἐλάσαι πολέµοιο. 

"Ἡ ῥα, καὶ ἐν πρώτοις ἰάχων ἔχε µώνυχας ἵππους. 

499. ἄδην ἐλάσαι. Τῆαί 15, εἰς ἄδην. Όεε οἨ Ἡ. Ν. 916. 



ΤΗΣ 

«ΟΜΗΡΟΥ ΤΛΙΑΔΟΣ 
ῬΑΨΩΔΙΑ, ἢ ΓΡΑΜΜΑ, Υ’. 

Ἐπιγραφαί. 

ΘΕΩΝ ΜΑΧΗ, ἡ ΘΕΟΜΑΧΙΑ., 

Ἕβλλως, 

Ὕ, Μακάρων ἔρις ὥρτο, φέρει ὃ ἐπὶ κάρτος ᾿Αχαιοῖς. 

ΤΗΕ ΑΠαῦΌΜΕΝΤ, 

ΤΗΕ ΒΑΤΤΙΕ ΟΕ ΤΗΕ α0ΟΡ5, ΑΝΡ ΤΗΕ ΑΟΤ5 ΟΕ ΑΟΗΠΙΕΡ. 

γαρῖΐεσ, προπ {πε τείαγη ο ΑοἨ]]]ες {ο {1ο Ῥαί{1ε, ομ]]ς α οοπποῖ] οἱ ἐ]ιο ροᾷς, απᾶ ρευπα(β 
έπετα {ο αθεῖςέ οἰίπεν ρατίγ (νν. 1---.0). 
{πο ἀεῖῖες ατο επρασοεᾶ (9]---74). 

Το {εγτοτβ οἳ {1ο σοπιραέ ἀεδογῖρεᾶ, ποπ. 

ΑΡΟΙΙο εποοπχασεβ «ποαβ {ο πιθεῖ ΑοἩί]]65, {ο 
ν/μ]ο]ι αἱ Ἱεπρίῃμ {πε οίπεγ σοᾷ8 αστεε (76---166). Α{ίεγ α Ίοηρ οοπνεχβα{Ίοῃ, ἴμθβθ 
νο Ἠεγοςβ εποοιπίεσ; Ῥαέ Έπεας ἵ5 ργεδεγνοεά ὮγΥ ἔ]ο αβεϊείαηοο οἱ Νορίαπο (126-- 

940). Αοβί]]ες {α]ἱ5 προη {ο τεςδί οἱ ἐπο Τχο]αηβ, απᾶά 15 προῦ ἔ]λο Ροῖϊπέ οἳ Ἰά]]πς 

Ἠεείος, Ῥηέ Αροΐιο «ΟΠΥΕΥ5 Ἠϊπα ΑΥΥΑΥ ἵπ α οἰοιά (94]---444). Αο]ή]]ος ραγ5ιος έῑθ 
ΤΈτο]αης νη(] α στεαί β]αισ]ίεν (446-509). 

Έ]ε 68πιε ἆαγ οοπ/{ἴπαςβ, Τ]ιε 5εεπε {5 ἵη {πο Πε]ά Ῥείοτε Ττογ. 

Ὢσ οἳ μὲν παρὰ νηυσὶ κορωνίσι θωρήσσοντο 
.) 9 9 / εν / 2 ΄ 2 ΄, 
Αμφὶ σὲ, Πηλέος υἱὲ, µάχης ακόρητον, Αχαιοί" 

Τρῶες ὃ) αὖθ) ἑτέρωθεν ἐπὶ θρωσμῳῷ πεδίοιο. 
Ζεὺς δὲ Θέμιστα κέλευσε θεοὺς ἀγορήνδε καλέσσαι 

9. ἐπὶ θρωσμῷ π. 3ε6 οπ ΠΠ. Κ. 160. 
4. Πεὺς δὲ Θέμιστα κ.τ.λ. 16 ἵ5δ οἳ- 

βεγναΡ]ε {ναί Τποπιῖς 15 Ἠετο οπιρ]ογθά Ἱπ- 
Ρίεπά οἳ Μετοιτγ ος Ιτῖςδ, {ο ΒΙΠΙΠΙΟΠ {]ιε 
οοιπςῖ] οἳ {πο σοᾷς. Ἐπδίαμίας τεππατ]5, 
λαέ ἔπο ροᾶἆεςς οἳ «ο αδίῖορ Ἱναβ οἸιοδεπ αθ8 
Έλα πιοβέ Ῥτορεσ ππεβδεηρου Ἡροη {5 οοσᾶ- 
βἵοΠ, λε έπε ριπ]βἈπιεπί οἳ {πε Έτο]απβ 
ΤΟΥ {Ίο ταρε οἳ Ἠε]επ, απά τερεαίεά αοίβ 
οἳ Ρετ]Ἡσγ, Ίνα5 {ο Ῥε {λε 5αΏ]οεί οἱ ἀεραίο. 
Τ]ιε αὔΏβεποορ οἱ Όσεαπαβ 15 αοοοιπ{εά {9Υ, 
προπ {πο βαρροβϊοτ ἐλαί, α5 Ῥεῖπσ {ο 
Ετεβίοςί αποεδίος οἳ έπε ροἆς, Ίε οοι]ά πού 

Ῥε Ῥτγεδεπί αἲ α πιθείῖσσ σ/η]ο] νγαβ {ο επᾶ 
ἵη 8η Ἠοβδί]ο επσασεππεηέ Ῥείννεση Ἠ15 ον; 
Ρτορεπγ. Τε νατίυαβ οοπ]θοίπγας, Ἠονν- 
ευες, νγμῖεἩ Ἠανε Ῥδεπ ππαἆς, νε τεβροοέ 
{ο 8 Ῥαΐί]ε οἳ {πε ἀείθς, απά {πο ρανί5 
Νίο {ΕΥ τεβροο(ίνε]γ αἀνοσαίθ, απε {ον 
Όνο πιοδί Ῥατί Ἰά]ε ἵπ {πε εχίγεπιο; απά {ο 
βαάεπί απ] ΡγοβαΡΙγ ασᾳπῖτε α ρτελίευ 
Ρογίοπ ο απηιβεπιρπέ απά αἀναπίασο ὮΥ 
ἰαξῖης ἴθ πιγ{]ο]οβγ οἳ Ἠοπποτ Αἴππρ]γ 38 
Ἀθ Ππᾶς 6, απ Ὁγ Ροτρ]οχίηρ Ἠϊπιβε]ξ η] 
Ώιο α]]εροτῖσα] τοβπεπιεπί5 απᾶ Ἠγροί]οί!- 
σα] Ιπυοβσαοπβ οἱ 118 οοπιπιοΠ{Β{ΟΥ8. 
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ΝΑ η] 

Κρατὸς ἄπ᾽ Οὐλύμποιο πολυπτύχου' ἣ δ' ἄρα πάντη 5 
/ / ο. Δ - / ϱ Φοιτήσασα κέλευσε Διὸς πρὸς δῶμα νέεσθαι. 

”/ φ - α) ΄ ΄ 23 - 

Οὗτετις οὖν Ποταμῶν ἀπέην νὀσφ Ὠκεανοῖο, 

Οὔτ᾽ ἄρα Νυμφάων, ταί τ’ ἄλσεα καλὰ νέµονται, 
Καὶ πηγὰς ποταμῶν, καὶ πίσεα ποιήεντα. 

Ἐλθόντες ὃ ἐς δῶμα Διὸς νεφεληγερέταο 10 
- Ἡ Δ. 

Ἐεστῇσ) αἰθούσῃσιν ἐφίζανον, ἃς Διϊ πατρὶ 

"Ἠφαιστος ποίησεν ἰδυίῃσι πραπίδεσσιν. 

ὋὪς οἳ μὲν Διὸς ἔνδον ἀγηγέρατ” οὐδ ᾿Ενοσίχθων 
Νηκούστησε θεᾶς, ἀλλ᾽ ἐξ ἁλὸς ἦλθε μετ’ αὐτούς. 

"ζε ὃ ἄρ᾽ ἐν µέσσοισι, Διὸς ὃ ἐξείρετο [ῥουλήν" 5 
πί ) μα .Λ ’ θ 9 2 , ὃ άλ μ 

ἱπτ᾽ αὗτ᾽, ᾿Αργικέραυνε, θεοὺς ἀγορήνδε κάλεσσας; 

”Η τι περὶ Τρώων καὶ ᾿Αχαιῶν µερμηρίζεις : 

Τῶν γὰρ νῦν ἄγχιστα µάχη πόλεμός τε δέδῃε. 
Τὸν ὃ) ἀπαμειβόμενος προσέφη νεφεληγερέτα Ζεύς 

Ἔγνως, Εννοσίγαιε, ἐμὴν ἐν στήθεσι βουλὴν, 90 

Ων ἕνεκα ξυνάγειρα’ µέλουσί µοι, ὀλλύμενοί περ. 

᾽Αλλ) ἦτοι μὲν ἐγὼ µενέω πτυχὶ Οὐλύμποιο 
Ἠμενος, ἔνθ᾽ ὁρόων φρένα τέρψοµαι' οἱ δὲ δὴ ἄλλοι 
3 » 3 ΣΑ οϐ ον - οφ ν 
Ερχεσθ’, ὀφο αν ἴκησθε μετὰ Τρῶας καὶ Αγχαιοὺς, 

3 / 3 / σα ΄ Ε) 9 Ἐ ο Αμφοτέροισι ὃ ἀρήγεθ', ὅπη νόος ἐστὶν ἑκάστου. 26 µ οηγσεύ» η 

Εἰ γὰρ ᾽Αχιλλεὺς οἷος ἐπὶ Τρώεσσι μαχεῖται, 

Οὐδὲ μίνυνθ) ἔξουσι ποδώκεα Πηλείωνα. - 

Καὶ δέ τέ µιν καὶ πρόσθεν ὑποτρομέεσκον ὁρῶντες' 
Νζῦ ὃ ϱ δὴ Δ θ κ ς / ’ ο, ἄάι 

ὃν ὃ, ὅτε δὴ καὶ θυμὸν ἑταίρου χώεται αἰνῶς, 

Δείδω, μὴ καὶ τεῖχος ὑπὲρ µόρον ἐξαλαπάξη. 30 
Ν 3 
Ὃς ἔφατο Κρονίδης, πόλεμον ὃ ἀλίαστον ἔγειρε. 

Ρὰν ὃ ἴμεναι πόλεμόνδε θεοὶ, δίχα θυμὸν ἔχοντες' 
ο ε] - - 

Ηρη μὲν µετ᾽ ἀγῶνα νεῶν, καὶ Παλλὰς ᾿Αθήνη, 
2 9 / / »Ὁ, 5 / 
Ηδὲ Ποσειδάων γαιήοχος, ἠὃ ἐριούνης 

ς / Δ ος ν [ὁ / Ερμείας, ὃς ἐνὶ φρεσὶ πευκαλίµῃσι κέκασται" , 35 
ο - .. 

Ηφαιστος ὃ ἅμα τοῖσι κίε σθένεὶ [.λεμεαίνων, 
Χωλεύων, ὑπὸ δὲ κνῆμαι ῥώοντο ἀραιαί. 

ἛἜς δὲ Τρῶας Αρης κορυθαίολος' αὐτὰρ ἅμ᾽ αὐτῷ 

9. πίσεα. ἸΜατειε. Ῥε]μο]. τὰ ὑδρηλὰ 
χωρία, τοὺς καθύγρους τόπους, ἀπὸ τοῦ 
εἶναι ἐν αὐτοῖς πεῖσαι, ὅ ἐστι ποτίσαι. Τ]ιθ 
ἀετιναίϊοΠπ, Ἠονενεν, 15 {ποπι πίνω, απᾶ 
πείσεα, λε οτίμορταρΙ]γ οἱ ιο βοπο]αςδέ, 15 
Ἰπουττεςῦ. 

18. τῶν γὰρ νῦν ἄγχιστα κ.τ.λ. Τον 
«γα ποιο αἴπιοδί ἵπ ἔ]ιο αοί ο επφαφἰπα. Τ] 
βἀνετῦῷ ἄγχιστα, ν]ε] Ῥτορετ]γ αΡΡΙεΒ {ο 
ρίζασε, ἵ5 Ἠετο εκρτεββῖνε οἱ {ἶπιο. 

2]. ξυνάγειρα. Ῥδιραμᾶ, τοὺς θεούς.--- 

μέλουσί µοι. Βο]. Το ἄγειι απ Ττο- 
Ίαπε: 48 1Ἠ Υ. 17. 

90. ὑπὲρ µόρον. 1ὲ ννας [αΐεᾷ {ναί Ττου 
β]ου]ά {α11, Ῥαέ ποῦ ὮΥ {ο ασεπογ ο{ ΑοΠῖ]- 
185. θε οἨὐ ΠΠ. Σ. 10: απά οἳ ιο εςκΡΥεΒ- 
5ἵοπ ὑπὲρ µόρο», οἩ Π. Β. 155. 

94. ἐριούνης. «Ἠιπίπεπίϊη θεία]; Ίπτοπι 
νε Ιπέεηδῖνα ρατΏσ]ε ἔρι απᾶ ὄνημι, Ἴμτο. 
Θεβο]. μεγάλην ὄνησιν ἔχων. Πηΐτα ν. 73. 
ιο {οτηι ἐριούνιος οσσασ5, νλ]σῖ ἵπ Ἡ. Ω. 
2600. 18 αδεά 35 8 ΡΓΟΡΕΣ ΠαΠΗΘ. 
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Φοῖβος ἀκερσεκόμης, ἠδ "Αρτεμις ἰοχέαιρα, 
Λητώ τε, Ἐάνθος τε, Φιλομμειδής τ ᾿Αϕροδίτη. 40 

Εως μέν ῥ ἀπάνευθε θευὶ θνητῶν ἔσαν ἀνδρῶν, 

Τόφρα ὃ ᾿Αχαιοὶ μὲν µέγα κύδανον, οὔνεκ ᾽Αχιλλεὺς 
” [43 ΔΝ Ν /΄ ώ / 27 . - 

Εξεφάνη, δηρὸν δὲ µάχης ἐπέπαυτ᾽ ἀλεγεινῆς' 

Τρῶας δὲ τρόμος αἰνὸς ὑπήλυθε γυῖα ἕκαστον, 

Δειδιότας, ὅθ) ὁρῶντο ποδώκεα Πηλείωνα 

Τεήύχεσι λαμπόμενον, βροτολοιγῳ ἶσον ”Αρηϊ. 

Αὐτὰρ, ἐπεὶ μεθ) ὅμιλον Ὀλύμπιοι ἤλυθον ἀνδρῶν, 
΄Ὥρτο ὃ Ἔρις κρατερὴ, λαοσσόος αὖε ὃ ᾿Αθήνη, 

Στᾶασ᾽ ὑτὲ μὲν παρὰ τάφρον ὀρυκτὴν τείχεος ἐκτὸς, 
” να οι ο ’ .) / Ν »,/ 
Αλλοτ’ ἐπ᾽ ἀκτάων ἐριδούπων µακρον αὔτει. 50 

Αὖε ὃ Αρης ἑτέρωθεν, ἐρεμνῇ λαίλαπι ἶσος, 
.] ΔΝ ο Ἅ / ΄ α ’ / Οξὺ κατ᾿ ἀκροτάτης πόλιος ρώεσσι κελεύων, 
"Αλλοτε πὰρ Σιμόεντι θέων ἐπὶ Καλλικολώνῃ. 

Ὃς τοὺς ἀμφοτέρους µάκαρες θεοὶ ὀτρύνοντες 

Σύμβαλον, ἐν ὃ αὐτοῖς ἔριδα ῥήγνυντο βαρεῖαν. ο. 

Δεινὸν δὲ Ώρόντησε πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε 
Ὑψόθεν' αὐτὰρ νέρθε Ποσειδάων ἐτίναξε 
Γαἴαν ἀπειρεσίην, ὀρέων τ᾿ αἰπεινὰ κάρηνα. 
Πάντες ὃ ἐσσείοντο πόδες πολυπίδακος Ἴδης 

/ - - 
Καὶ κορυφαὶ, Τρώων τε πόλις, καὶ νῆες ᾿Αχαιῶν. 60 

᾿Εδδεισε ὃ ὑπένερθεν ἄναξ ἐνέρων, ᾿Αϊδωνεύς' 

99. ἀκερσεκόμης. Ῥομο]. μὴ κειρόµενος 
τὴν κόµην’ ἀεὶ κομῶν, διὰ τὰς ἀκτῖνας. 
Ἠεπεο Μαστορ. βαΐαση. 1. 17. 4{οΐ[ο Ο2Υ- 
5ο6οπ1θ5 σοφποπιπαίαγ, α Πιἱφογο γαάϊογιη, 
41108 ποσαπ{ οοπιαβ αιγεας ο. Ὁπαᾶε εἰ 
ἀκερσεκόμης, φποᾶ παπφπαπι γα Ῥοβευπί α 
]οπίε [μοῖς ατεἰῖ. Ὁοιπρματθ, Ἠοννενετ, Τ]- 
Ῥ]]. ΕΙ. ΙΤ. 5. 97. Φοῖϊς αίσγπα εδ ἢασοε]ο 
Ἔλαβοφιε Ἰιτομία: (παπι ἀεοοί ΠπίοπβαΒ 
οτἴπ]5 {γιο σι | 

42. τόφρα ὃ’ ᾿Αχαιοὶ κ.τ.λ. ΤΗ 18 (πα 
τεαθίηρ οἳ ο οἰάετ βολμο[αθέ, απάἀ 16 {8 
αραπάαπ{Ιγ οοπβγππεᾶ ὮΥ ΠΠ. Λ. 419. Ο. 
993. 640. Σ. 16. 04. Β. 1232. απᾶ εἰδεν]ετο. 
Ὑπ]ρο τέως Αχ. Ἠογπο οοπιρ]είε {Πο 
πηθίτο ὮΥ Ιπβετίῖης ἄρ᾽. 

44. Τρῶας δὲ κ.τ.λ. ΈἘοχ γυῖα ἑκάστου 
τῶν Τρώων. ἈῬεθ ο ΤΠ]. Δ. 219. Μαι. ατ. 
αγ. 5 9608. 088. Ἔ]ε οοπβίγιοίῖοη ΠΙΒΥ 850 
Ῥο εκρ]αῖπεά ὮΥ {πε ποίε οη Ἡ. Θ. 48. 

69. ἐπὶ Καλλικολώνῃ. μοι (α[[ίοο- 
ἴοπο. ΤΗΙΒ να απ 6ΙΠΙΠΕΠΟΘ, 38 λε Παπ 
ΙΠΙΡΟΣίΒ, οοπηπηαπᾶῖης ο Ῥοεαιι 1 [α]. Ῥτοβροςί 
αἶοης ἴλο Ῥαπ]κς οἱ ἔἶιε ΒΙπποῖς. 1ΐ5 αἴέια- 
Ώοη. 16 πού αδοοτίαἰπεᾶ. Ῥίταρ. ΧΙΙ. 1. 
ὑπὲρ τΠο ᾿λιέων κώμης δέκα σταδίους 
ἐστὶν ἡ Καλλικολώνη, λόφος τις, παρ ὃν 
ὁ Σιμόεις ῥεῖ, κ.τ.λ. 

55. σύµβαλον. Ῥεῖ]. αὐτούς. Τ]19 γοτΏ 
συνάπτειν ἵν αβεᾶ, ἵπ α ΒΙπιῖ]ατ ΤΠΑἨΠΕΣ, 
νη(] απ ε]ιρεῖ οἱ µάχην. Ῥεο οὗ ΕΙ. 
Ῥ]λωῃ. 1996. Ῥεπί. (τ. Ρ. 9δ9. (σοπράνο 
Ἡ. ΤΠ. δ65.--Ἔπε εκρτοβείοη ἔριδα ῥήγ- 
γυσθαι ΒἱρπίῇεῬ Ῥτορετ]γ, /αοσγε ύπαηη 
ΥΊΙΊΊΡΕΤΕ; 35 ῥῆζαι φωνὴν, δάκρυα. Ἠεηορ 
Ῥαόπαπι ἐποϊίαγε. 

50. πόδες. Ῥε]μο]. τὰ καταλήγοντα τῶν 
ὀρῶν, μεταφορικῶς. 

61. ἔδδεισε δ) ὑπένερθεν κ.τ.λ. ὮΊιοη- 
εῖπας (4ε ιὐζῦι. δ ΙΧ. ϐ) Ἰαβ Ιπδίαπεεά 
λα βενεγα] Ίππαρθβ 1π {Πῖςδ ἀεβοτ]ρίίοη 28 
εἰτι]άπρ]γ πιαρπἰῃοεπί. Ὑατρι] ας Ἱπ- 
{αίεά {πε Ῥαβδαᾶρε ἵπ Απ. ΥΠ. 945. Ίοη 
φέσιδ αο εἶ μα ρεπῖέμς οἱ ἵεγγα ἀελίθυεπς [π- 
Ίεγπας γεβεγεί 8ε(1ε5, εἰ γεῦπα γεο]ιᾶαί Ῥαδίᾶα, 
ΩΙ ἐποίδα; διρεγφµο ὕππιαπε ὑαγαί]ιι 
ἀγπαίαγ, ἐγερίάεπίφια Ἰππηπίκεο Ἰωπιίπε Η α- 
πε. ἩἨσπος Μαοτοῦ. βαΐιτη. Υ. 16. Ιπίε- 
ἀπ αιιοίογεῖι δΗιύπι αἰθεπιωζαπίεν ὑπιίαίιτ 
γρ], μέ ᾖοοὶ ἵπᾶε ἀεεογὶρεὶ κοἶαπι αῑθ- 
Τοβἱέίοπεηι πι{εί, εἰ /αοῖαί οε]ιέ αἰίιιά τἰαεγῖ. 
Η1ΟΊπγΗς ὑπφεπίί ερὶγίέι επ Ρεγίιγθαίίοπε {ετ- 
γα ἑρεω Πἱίσηι μαίΐγεπι ἑογγίζιπι γοβίΐγο εἴ 
εποἰαπιαγε φιοάαπιπιοᾷο Ἰαοἱί. ο 21αγο 
ποπ παγγαϊϊοπΐς, 5εά ραγαθοῖώ ἴοσο ροριῖΐ, ιέ 
αἰϊμα «δε οἰάεγείμγ. ΌὉοπηρητε αἱδο Ονίά, 
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Δείσας ὃ ἐκ θρόνου ἆλτο, καὶ ἴαχε, µή οἱ ὕπερθε 

Γαἴαν ἀναῤῥήξειε Ποσειδάων ἐνοσίχβων, 
Οἰκία δὲ θνητοῖσι καὶ ἀθανάτοισι φανήῃ 

Σμερδαλέ, εὐρώεντα, τά τε στυγέουσι θεοί περ' 
Τόσσος ἄρα κτύπος ὥρτο θεῶν ἔριδι ξυνιόντων. 

"Ἠτοι μὲν γὰρ ἔναντα Ποσειδάωνος ἄνακτος 

“Ἱστατ) Απόλλων Φοῖβος, ἔχων ἰὰ πτερόεντα" 

”Αντα ὃ ᾿Ενυαλίοιο θεὰ γλαυκῶπις ᾿Αθήνη" 

΄Ἠρῃ ὃ) ἀντέστη χρυσηλάκατος, κελαδεινὴ, 

Αρτεμις ἰοχέαιρα, κασιγνήτη ᾿Ἑκάτοιο" 

Δητοῖ ὃ ἀντέστη σῶκος, ἐριούνιος Ἑρμῆς' 

ὌΑντα ὃ ἄρ᾽ Ἡφαίστοιο µέγας ποταμὸς [αθυδίνης, 
Ὃν Ἐάνθον καλέουσι θεοὶ, ἄνδρες δὲ Σκάμανδρον. 

ὋὪς οἱ μὲν θεοὶ ἄντα θεῶν ἴσαν' αὐτὰρ ᾿Αχιλλεὺς 

05 

70 

Ἔκτορος ἄντα μάλιστα λιλαίετο δῦναι ὅμιλον 
Πριαμίδεω' τοῦ γάρ ῥα µάλιστά ἑ θυμὸς ἀνώγει 

Αἵματος ἆσαι Αρηα, ταλαύρινον πολεµιστήν. 

Αἰνείαν ὃ ἰθὺς λαοσσύος ὦρσεν Απόλλων 

᾽Αντία Πηλείωνος, ἐνῆκε δέ οἱ µένος ἠὔ' 80 

Υἱέὶ δὲ Πριάμοιο Λυκάονι εἴσατο φωνήν. 
Τῷ µιν ἐεισάμενος προσέφη Διὸς υἱὸς ᾿Απόλλων' 

Αἰνεία, Τρώων [ουληφόρε, ποῦ τοι ἀπειλαὶ, 

Τὰς Τρώων [βασιλεῦσιν ὑπέσχεο οἰνοποτάζων, 

Πηλείδεω ᾽ΑχιλΠος ἐναντίβιον πολεμίζειν : 86 

Τὸν ὃ αὗτ᾽ Αἰνείας ἀπαμειβόμενος προσέειπε’ 
Πριαμίδη. τί µε ταῦτα, καὶ οὐκ ἐθέλοντα, κελεύεις 
᾽Αντία Πηλείωνος ὑπερθύμοιο µάχεσθαι; 

Μαι. ΤΙ. 200. Υ. 906 : απᾶ 5εο {λε ῥα[ῖε οί 
{ᾗο σοᾶε Ιπ Ἠεριοᾶα. Τπεος. 665. 899, απά 
(λε θαμ[ε οἱ {λε απφεῖς ἵπ Μου, Ῥ. Ὁ. ΥΙ. 

65. εὐρώεντα. [οαίιδοπιε; Πιαβπὸ, εφια- 
Πᾷα; τεπάετεά Ὦν Ψ1τσιὶ, Ραἰ[ίάα, αῑῖς ἵπ- 
οἶα, 1η πε ρᾶᾷξξασε οἶθεά ἵπ {ο Ῥτοσθεάϊησ 
ποίθο. ἜΤ]ε ἀοτῖναίῖοη 15 ἔτοπι εὐρὼς, Πε, 
Ῥι(γιαΙίψ. Βο Ἠεείυᾶ. ΟΡ. Ὦ. 1565. εὐρώ- 
εντα δόµον κρυεροῦ ᾿Αἴδαο. Ῥορῃ. Α]. 
1167. τάφον εὐρώεντα. 9ο 35ο 0. Κ. 
512. ψΨ. 929. Ω. 10. Έτοπι Εατίρ. ΤΡΙ. Έ. 
627. ἴἶιε αἀ]εοίῖνε εὐρωπὸς, πε] ἶ5 οἳ 
νετγ πατε οοςΙΤεΠςθ, 15 εχρ]αίπεᾶ ἵη Ἡε- 
βγοἨῖας ὮΥγ σκοτεινὺς, πλατύς. ἙΥ πε 
54Πη8 πΟΓά5 α5ο εὐρώεις ἵ5 τεπάετεά. 16 
ΒΠου]ά 8εεπι {ῑλπαί ἴπε Ἰαίετ 5ΥΠΟΠΥΤΑ 
τείετς {πε ἀετῖναίῖοη {ο εὐρὺς, ἰαΐμς. Ῥεε 
(αίακετ οη Ν. Απίοι. ΤΥ. ϐ. 

68. ἰά. ΤΗϊ5 ἶ5 ἴἴνε οπΊγ Ῥαξεασο ἵπ 
Ἠοππος 1π πιμίο] ἐΠῖς ποαπ 15 {οαπά ἵπ {με 
ΠθιίθΓ : εἶδεν]ετα Ιὲ ἶ5 ἰὸς 1π {πε Τηβδοι- 
πε, θε οἩ ΠΠ, Α. 913. 

70. χρυσηλάκατος, κ.᾿Α. Ῥεθ οπ Π. Π. 
185. 

73. σῶκος. ΑΙποπα, ϱοιεγΓῖ; ἔτοπι σω- 
κεῖν, ταίσγε. Ῥορῃ. Ε]εοῖ. 119. µούνη γὰρ 
ἄγειν οὐκ ἔτι σωκῶ Λύπης ἀντίῤῥοπον 
ἄχθος. «Ἐδεᾗ. Ἐπππεῃ. 96. ὡς µήτε σωκεῖν, 
µήτε μ᾿ ἀκταίνειν βάσιν. Επι. Μ. σω- 
κεῖν' ἰσχύειν. Απά 5ο Ηοεξεγοβῖπς. 

74. Ἐάνθον. Ατὶδίοι. ἄε Απιπιαϊ. ΤΠΙ. 
9. δοκεῖ δὲ καὶ ὁ Σκάμανδρος ποταμὸς 
ἕανθὰ πρόβατα ποιεῖν' διὸ καὶ τὸν Ὅμη- 
ρόν φασιν ἀντὶ Σκαμάνδρου, Ἐάνθον 
προσαγορεύειν αὐτόν. ὮῬεθ, Ἠοψενες, ΟΠ 
1. Α. 408. 

Ἴδ. αὐτὰρ ᾿Αχιλλεὺς κ.τ.λ. 5ο 16. 
Απ. Χ. 619. Εγοπῦπα φισφιε πια αἰαᾶίο, 
ἰαίιηπηιε εν απππιεπ «4γάεπς [ϊπιίεπι απῖέ 
Ίετγο: ἴε, Τ πε, δαρετύηη 6σάε ποτα φιῶ- 
ΤΕ. ΌΟοπιρατε αἱ5ο Έπ. ΧΠΙ. 464. εαα. 

Ἴ8δ. ταλαύρινον πολεµιστήν. εε οἩ Π. 
Ἐ. 289. 

87. ταῦτα. ἘοΥ κατὰ ταῦτα, 1.8. οὕτως. 
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Οὐ μὲν γὰρ νῦν πρῶτα ποδώκεος ἄντ᾽ ᾽Αχιλῆος 

Στήσομαι, ἀλλ᾽ ἤδη µε καὶ ἄλλοτε δουρὶ φόβησεν 

Ἐξ Ἴδης, ὅτε βουσὶν ἐπήλυθεν ἡμετέρῃσι, 

Πέρσε δὲ Λυρνησσὸν καὶ Πήδασον’ αὐτὰρ ἐμὲ Ζεὺς 

Εἰρύσαθ', ὅς µοι ἐπῶρσε µένος λαιψηρά τε γοῦνα. 
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Ἡ κ᾿ ἐδάμην ὑπὸ χερσὶν ᾽Αχιλλῆος καὶ ᾿Αθήνης, 

“Ἡ οἱ πρόσθεν ἰοῦσα τίθει φάος, ἠδὲ κέλευεν 05 

᾿Εγχεϊ χαλκείῳ Λέλεγας καὶ Τρῶας ἐναίρειν. 

Τῳ οὐκ) ἔστ᾽ ᾽Αχιλῆος ἐναντίον ἄνδρα µάχεσθαι 

Αἰεὶ γὰρ πάρα εἷς γε θεῶν, ὃς λοιγὸν ἀμύνει. 
Καὶ ὃ' ἄλλως τοῦ γΥ᾿ ἰθὺ [βέλος πέτετ’, οὐδ ἀπολήγει, 

Πρὶν χροὸς ἀνδρομέοιο διελθέμεν’ εἰ δὲ θεός περ 100 
πτ 3 η { 

[σον τείνειεν πολέμου τέλος, οὔ µε µάλα ῥέα 
Νικήσει, οὐδ εἰ παγχάλκεος εὔχεται εἶναι. 

Τὸν ὃ) αὗὖτε προσέειπεν ἄναξ, Διὸς υἱὸς, ᾿Απόλλων' 
[ή .] ΑΡ 9 Ἀ το . / 

Ηρως, ᾱλλ ἆγε, καὶ σὺ θεοῖς αἰειγενέτῃσιν 

Εὔχεο' καὶ δέ σε φασὶ Διὸς κούρης ᾿Αϕροδίτης 1056 
ο - - 

Εκγεγάµεν, κεῖνος δὲ χερείονος ἐκ θεοῦ ἐστίν' 

"Ἡ μὲν γὰρ Διός ἐσθ', ἣ ὃ ἐξ ἁλίοιο γέροντος. 

᾽Αλλ) ἰθὺς φέρε χαλκὸν ἀτειρέα, μηδέ σε πάµπαν 
2 - 

Λευγαλέοις ἐπέεσσιν ἀποτρεπέτω καὶ ἀρειῇ. 
Ὀ ον 3! / / / ο 
Ὡς ειπων ἕμπνευσε μενος μεγα ποιµενι λαῶν 110 

Ῥῆ δὲ διὰ προµάχων, κεκορυθµένος αἴθοπι χαλκῷ. 
Οὐ δ᾽ ἔλαθ ᾽Αγχίσαο πάϊς λευκώλενον Μρην, 
.) - 

Αντία Πηλείωνος ἰὼν ἀνὰ οὐλαμὸν ἀνδρῶν. 

"Ἡ ὃ) ἄμυδις καλέσασα θεοὺς μετὰ μῦθον ἔειπε' 

Φράζεσθον δὴ σφῶϊ, Ποσείδαον καὶ ᾿Αθήνη, 116 
Ἐ Δ 6 , ᾗ ” ὃ / 

ν φρεσὶν ὑμετέρῃσιν, ὅπως ἔσται τάδε ἔργα. 

Αἰνείας ὅδ ἔβη, κεκορυθµένος αἴθοπι χαλκῷ, 

89. οὗ μὲν γὰρ νῦν πρῶτα κ.τ.λ. 
Ἐπδίαίμῖας τεπΠΑΤΙΒ, ἐ]λαί λε Ῥοεί ]είς πο 
ορρογ(ππΙ{γ ραβ5 οἱ Ἰηβεγίϊπρ Ιπίο {]1θ Ῥοεπῃ 
πο αοῖοπβ {μαί Ῥγεοεᾶεᾶ {πο {εηί] γεατ οἱ 
ἴ1ε Ίνασ; εδρεςῖα]]γ έε αοἴῖοης οἱ Αομίες, 
{ο Ἠετο ο 16. ΤΠ (18 Ῥ]αςο ο Ῥτίηρς ἴπ 
΄πεας εχίο]]ῖηρ ἐ]ιο ΏτανεχΥ οἱ Πῖ8 εΠεΠΙΥ, 
Ἀπά οοη{εβεῖηπσ ἨΙτηδε]{ί {ο Ίανο {ογπιετ]γ 
ῬεοἨ γαπαπ]ς]εά ὮΥ ήπια: αἲ ἴ]λε 5αππο πι, 
Ἡε ῬγεδεγυεῬ 3 Ρίοςθ οἱ αποϊεπί ΠΙδίοΣΥ, ὮΥ 
Ἰηβεγίης Ιπίο {με Ῥοςπα {με Ἠενο”5 οοπαπεβί 
οἱ Ῥεάσειβ απᾶά ΤΙΥΥΠΕΡΕΙΒ, ῬΟ0ΡΕ. Ῥεθ 0Ἠ 
Ἡ. Β. 691. Λ. 199. 

91. ὅτε βουσὶν ἐπήλυθεν. Θες οἨ ΤΠ]. Α. 154. 
---Πέ νναβ ποί απαβια] 1Π έΊχερο εππος {ΟΥ {1ο 
8Ο0Π8 οἱ ΡτῖπσθβΒ {ο Ίεπά {πε Ποσχκβ απᾶ Ἠετάβ 
οἳ {ιεῖγ Ῥατεπίβ; ΟΥ ΕΥεΠ {ΟΥ ΡΓΙΠΟΕΒ {ο επ]- 
ΡΙΟΥ ἐπετηβε]νες Ιπ Αα βΙπηῖ]αγ ΤΙΔΏΠΕΥ. Τη16 
Ἰα8 Ῥεεπ αἰγεβάγ ποίῖοεᾶ οἩ ΠΠ. Λ. 106; απ 

16 τηαΥ Ῥο ἐγασαᾶ {ο {1ο εἴπιες οἵ ραἰγίατο]α] 
βπρ]]οΙίγ. ΘΠατηραχ ννας ἴα]κεπ {τοπι 6 
Ἠετά {ο Ῥε Ἰπᾶρο οἱ 1βγαε] (1 αἀρες Π1. 91)/ 
Φα] νναβ ἁτίνΙπρ οκεΏ, Ἠεη θε ννας 1- 
{ογππεᾶ οἱ ἴ]ε ἆαπσεν οἳ «Ἰαῦεδι (αῑ]εαά 
(1 βαπ, ΧΙ. 6): Ὠανιά πνα8 Κεερῖηςρ 5Πεερ 
ν/λεη Φαπιε] Ὕνας 5εηί {ο αποϊπί ήτα Ἰάπρ 
(1 Βαπῃ. πνΙ. 11): απά αἴίετ Ἠϊβ αρροϊπί- 
ππεπέ, Ἠϊ5 805 Ῥασβαεά {Πο ΦΑΠ1Ε ΕΠΙΡΙΟΥ- 
ππεηέ (2 Ῥαπι. κΙΠ, 29). Αρτϊοα]ίατε απά 
Ἠιςραπάσγ αἶδο Ίνετε Ἠε]ά ἴπ ε(αα] τεραία- 
Ποη. Οοπιραχο ζπάσες νΙ. 11. 1 ΚΙπρΒ χἰς. 
19. 2 0μτοΠ. πανί. 10. Πέ επου]ά 56επα 
86ο (αΐ {πε ἀααρ]μίενς οἱ ρτίποες Ῥατίοο]ς 
η ἴπεδο οσσιραΒοπβΒ. εε επ. αχὶχ. 9. 
Ἐχοά. Π. 16. 

117. Αἰνείας ὅδ' ἔβη. Ὀεο οἩ ΙΙ, 1, 
68. 
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᾽Αντία Πηλείωνος' ἀνῆκε δὲ Φοῖβος ᾿Απόλλων. 

᾽Αλλ) ἄγεθ, ἡμεῖς πέρ µιν ἀποτρωπῶμεν ὀπίσσω 
Αὐτόθεν, ἢ τις ἔπειτα καὶ ἡμείων ᾽Αχιλπϊ 120 

Παρσταίη, δοίη δὲ κράτος μέγα" μηδέ τι θυμφ 
- / 

Δευέσθω, ἵνα εἰδῇ, ὅ µιν φιλέουσιν ἄριστοι 
μα ΄ ων 1] Ἡρ  λώΣ ΄ ἀ λ / 

Αθανάτων. οἳ ὃ αὗτ᾽ ἀνεμώλιοι, οἳ τὸ πάρος περ 
Τρωσὶν ἀμύνουσι πτόλεμον καὶ δηϊοτῆτα. 
Πάντες ὃ Οὐλύμποιο κατήλθομεν ἀντιόωντες 1256 

- / 

Τῆσδε μάχης, ἵνα µή τι μετὰ Τρώεσσι πάθῃσι 

Σήμερον' ὕστερον αὖτε τὰ πείσεται, ἄσσα οἱ Αἶσα 
ή . / ’ ϱ / / 

Γεινομένῳ ἐπένησε λίνῳ, ὅτε µιν τέκε µήτηρ. 
. - - - 

Εἰ ὃ ᾽Αχιλεὺς οὐ ταῦτα θεῶν ἐκπεύσεται ὀμφῆς, 

Δείσετ ἔπειθ), ὅτε κέν τις ἐναντίβιον θεὺς ἔλθμ 130 

Ἐν πολέμφ' χαλεποὶ δὲ θεοὶ φαίνεσθαι ἐναργεῖς. 
Τὴν δ᾽ ἡμείβετ ἔπειτα Ποσειδάων ἐνοσίχθων' 

ο ν / 9 , 5 Σω, ο) , 
Ηρη. μὴ χαλέπαινε παρὲκ νόον οὐδέ τί σε χρή. 

Οὐκ ἂν ἔγωγ᾽ ἐθέλοιμι θεοὺς ἔριδι ξυνελάσσαι Ὑγωγ µ ρ 
"Ἠμέας τοὺς ἄλλους, ἐπειὴ πολὺ φέρτεροι εἰμέν. 13956 

᾽Αλλ) ἡμεῖς μὲν ἔπειτα καθεζώµεσθα, κιόντες 
. ΄ 3 Ν ή λα 

Εκ πάτου ἐς σκοπιὴν, πόλεμος ὃ ἄνδρεσσι µελήσει. 

Εἰ δέ κ᾿ Ἂρης ἄρχωσι µάχης, ἢ Φοῖβος ᾿Απόλλων, 

Η ᾽Αχιλῆ΄ ἴσχωσι, καὶ οὐκ εἰῶσι µάχεσθαι, 
δν. ος αν αγ . .) ΄ - Β) -- 

Αυτίκ ἔπειτα και αμµι παρ αυτόφι νεικος ορειται τά0 

Φυλόπιδος' µάλα ὃ ὦκα διακρινθέντας ὀίω 

3ΑψΨ ἴμεν Οὔλυμπόνδε, θεῶν μεθ) ὁμήγυριν ἄλλων 
Ἡμετέρῃς ὑπὸ χερσὶν ἀναγκαίῃφι δαμµέντας. 

ὋὪς ἄρα φωνήσας ἡγήσατο Κυανοχαίτης 

Τεῖχος ἐς ἀμφίχυτον ἩρακλΠος θείοιο, 

119. µιν. Τηαέ 15, ροϊο. Τὲ πασ]λέ 
8]5ο Ὦο τε[εγτεᾶ {ο πεαξ; Ῥαΐ ποτε ο. 
Ῥε Πε]ε ἀοαρίέ ἐῑλαί {με σοᾷ ἵ5δ Ιπίεπάεά. 
ΟΕ εινα οοηξίγπσίῖοῃ., 5ε8 οἩ ΤΠ]. Α. 62. 

197. ἅσσα οἳ Αἶσα κ.τ.λ. ᾖ1Ι. Ω. 909. 
τῷ ὃ ὥς ποθι μοῖρα κραταιὴ Γεινομένῳ 
κ.τ λ. Οπ]]πι. Ίαν. Ῥα]. 104. ἐπεὶ µοι- 
ρᾶν ὦδ' ἐπένευσε λίνα, Ανίκα τὸ πρῶτόν 
νιν ἐγείναο. θε Βραπλεϊπι ἴπ ἴοο Τε 
εεπίππεπέ Ἠας Ῥθεπ τερεαίεάΙγ Ἱπιίαίεά. 
Τμεορση. 815. ὅ τι μοῖρα παθεῖν, οὐκ ἔσθ᾽ 
ὑπαλύξαι. ΡΙπᾶ. ΕγίΠ. ΧΤΙ. ὄ8. τόγε µόρ- 
σιµον, οὐ πάρφυκτον. 

19]. χαλεποὶ δὲ θεοὶ ϕ. ἐ. ΟΕ ες οοπ- 
5ἰγιςίῖοῃ, 5ε8 οἩἨ ΠΠ. Κ. 402. Τε ρατίῖσ]ε 
δὲ {ος γὰρ, αἱ εαρίι». 

194. θεοὺς ἔριδι ξυνελάσσαι. Ὁθθ ΟΠ 
11. Α. 8. ἜΈμε {ο]ονῖπς πε ἶ5 οπιέεά ἵπ 
εενετα] Μ95., απά πιατκεά αξ 5ριτῖοας Ιπ 
{πε ελτ]Υ εἀϊᾶοπβδ. Πέ εεγίαϊπ]γ Ῥεατς {θ 

1456 

4ρρεαταποθ οἳ απ΄ Ἱπζετρο]αίίοἨ, απᾶ πας 
Ῥτοβαβ]γ Ἱπεετίεᾶ ὮΥ 5οππε εατ]γ οοργ!5ί. 

198. εἰ δὲ κ᾿ Ἂρης ἄρχωσι κ.τ.λ. Φο]ο- 
πια 4ἰσπιαπίομπ. Ῥεε Μαΐσ. ατ. αν. δ 
904. 4. 

145. ἀναγκαίηφι. Τ]ϊ5 τεβᾶῖπς, νἨῖς] 
16 τεοογάεά ὮΥ έπε οπο]αςέ, Ίας ἐς ΒαπΠο- 
Ώοη οἳ ἔ1πθ Ῥεςί ογ]ΐσξ; απᾶ {πε να]σατ Ἰος- 
ἴοη. ἀνάγκῃ Ίφι δαµέντας, Ἠ85 ἵη αἱ Ῥτο- 
ῬαβῖΙγ Ῥεεπ βαὐυςθαίεᾶ ἆ5 α Ῥηταςε οἳ 
ΠΠΟΥΕ {Γε(πεπέ οοσπσγεησθ. Οοπιρατε, Πονυ- 
εγετ, ΤΠ. Σ. 119. Τ. 66. 

146. τεῖχος Ἡρακλῆος. Τὲ πιαγ ποῖ Ῥε 
ΊΠΙΡΤΟΡΕΣ {ο εχρ]αῖη (Πῖ5 ρα5βασε, 5ἶποε {πε 
Ῥο6ί 15 γενΥ 5Ποτί 1π {πο ἀεβοτιρίίοῃ, 48 
εαρροδῖησ {πα {αοί αἰτοκᾶγ ΚπονἩΠ, απᾶά 
Ἠαβίεπς {ο {νε οοπιραί Ῥεύψεεη ΑοΠΙεΒ 
8ηᾶ πεαδ. ἜΤ]με είοτγ 15 45 {01ου :--- 
1,αοπιεᾶοπ Ἠανίηπσ ἀε[ταιάςά Νερίαπο οἳ 
Πιο τενατά Τε Ρτοπαῖδεά Πίτα {ον Ραϊ]άϊπρ 
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ιά 

Ὑψηλὸν, τό ῥά οἳ Τρῶες καὶ Παλλὰς ᾿Αθήνη 
Ποίεον, ὄφρα τὸ κῆτος ὑπεκπροφυγὼν ἀλέοιτο, 
« ΄ / » » ο». ’ 

Οππότε µιν σεύαιτο ἀπ ἠϊόνος πεδίονδε. 
Ἔνθα Ποσειδάων κατ᾽ ἄρ᾽ ἔξετο, καὶ θεοὶ ἄλλοι, 

3 ᾽Αμϕὶ δὃ' ἐλ ”/ 9/ ς 
αρ ἄῤῥηκτον .. ην ωὠµοισιν ἔσαντο 150 

Οἳ δ’ ἑτέρωσε κάθιζον ἐπ᾽ ὀφρύσι Καλλικολώνης, 

᾽Αμϕὶ σὲ, ῆϊε Φοῖβε, καὶ ΄Αρηα πτολίπορθον. 
ὋὪς οἳ μέν ῥ' ἑκάτερθε καθείατο µητιόωντες 

Ῥουλάς' ἀρχέμεναι δὲ δυσηλεγέος πολέµοιο 
/ 

ἜὌὌκνεον ἀμφότεροι' Ζεὺς ὃ, ἥμενος ὄψι, κέλευε. 165 
Τῶν ὃ ἅπαν ἐπλήσθη πεδίον, καὶ λάμπετο χαλκῷ 

᾽Ανδρῶν ἠδ ἵππων' κάρκαιρε δὲ γαῖα πόδεσσιν 

᾿Ὀρνυμένων ἄμυδις' δύο ὃ ἀνέρες ἔξοχ᾽ ἄριστοι 
ι. / ε / [ὁ ο. , 
Ες μεσον αμφοτέρων συγνιτην. μεμαωτε μάχεσθαι, 

Αἰνείας τ) ᾽Αγχισιάδης καὶ ὃτος Αχιλλεύς. 160 

Αἰνείας δὲ πρῶτος ἀπειλήσας ἐβε[ήκει, 

Νευστάζων κόρυθι βριαρῃ' ἀτὰρ ἀσπίδα θοῦριν 

Πρόσθεν ἔχε στέρνοιο, τίνασσε δὲ χάλκεον ἔγχος. 
Πηλείδης ὃ ἑτέρωθεν ἐναντίον ὥρτο, λέων ὣς 

ή » ’ / 

Σίντης, ὃν τε καὶ ἄνδρες ἀποκτάμεναι µεμάασιν 

ιο σα] οἳ Ἔτογ, Νερίαπε βεπέ 4 ΠΙΟΠ- 
βίτοιβ πἨα]ς, {ο ννΠϊοἩ Παοπιεάοπ εκροβδεᾶᾷ 
Ἠῖ5 ἀαασ]ίες ἨἩεδίοπο. Ἠετοι]ες Πανῖπς 
ππάογία]επ {ο ἀεδίτογ {5 πΠΙοΠβίευ, {πο 
ΤΈτο]απς ταῖδεά απ επίγεποἸππεπέ {ο ἀθ[επά 
Ἠϊπα {ποπ 8 Ῥατδαϊδ. ῬορΕ: {νοπι Έ- 
βἰα(λῖας. Ὀεο Αρο]]οά. ΒΙΡ]. ΤΠ. δ. 9: απᾶ 
Ἠεγπε ᾖπ Ἴοο. Ῥ. 982. Βίατ7. αἆ Ἠε]απ]οῖ 
{ν. 197. Ἐσείᾳ. απ Ἱιγοορῃτ. 94. 

147. τὸ κῆτος. Τε ατί]ο]ε 15 επιρλα{ῖς, 
35 Ιπαϊσαίῖπς α ννε]]-Ικπουνπ {αοῦ. ῶ6θ ΟΠ 
1. Α. 11. 

149. ἔνθα Ποσειδάων κ.τ.λ. Ἐπεία- 
Όα5 απά αἲὶ οίπευ οοπΙπΙεΠ{Φ{ΟΥΡ αγο βἶ]επέ 
Ἡπροη. {5 τοςθ58 οἱ {πε ροᾷφ. 1Π{ 56επι8 
βίγαηπσο αἲ ἴμο Πτδί νον;, ἰ]αῦ 58ο ΠΙΑΠΥ 
ἀεϊδςς, αἴίον Ἠανίπσ επίεγεά {]ε 8οεπο ο 
Ἀοίῖοῃ, 5ποα]ά Ῥογίοστα 5ο βΠοσύ α ρατί, απᾶά 
ΠπηππεάΙα(ε]γ Ώεσοπῃο {]χεπηδε]νας βρεοίαί{οΥ». 
1 οοποεῖνο {6ο πεαδοΏ ο {5 εοπᾶποί 1π {ο 
Ῥοεί {ο Ῥε, ἐλαί ΑοἨ]]]οβ Ίιαβ Ώδεπ Ιπασίϊνο 
ἁπτῖης ἴμπο ργεαίεξί ρατί οἱ ἴμο Ῥοεπ], απᾶ, 
38 ο 18 {πε Ίσγο οἳ 14, οτεσ]ιέ {ο Ῥε ἔπε ομ]θξ 
οατασίευ 1Π 165 ἴΊε Ῥοεί {μεγείογα νηϊ]- 
ἀταννς έ]λα σοᾷς ἔποπῃ {μα Πε]ἀ, ἐἶναί ΑοΠϊ]- 
165 πιαΥ Ἠανε {ια ν/]ο]ε Ἡοποιγ οἱ {πο ἆαγ, 
απά ποῦ αοἲ ἵπ δαρογαϊπαίῖοη {ο {11ο ἀθί(ῖεβ, 
Ῥεβίάες, {πο Ῥοεπα που’ ἀγανγθ {ο ἃ, οοπο]ι- 
8ἴοΏ, απᾶ 16 15 ΠθοεςβαΥΥ {ος Ἠοπιες {ο 
επ]αγρε προῃ {πε εχρ]οῖίς οἳ ΑοβΙ]]6Β, (Παΐ 
Ἡθ ΠΙΔΥ Ίεηνο α πορ]ο Ιάεα οἳ Πϊβ να]οας 
προπ {Πε πη]πᾶ οἳ {Πε τεπἀεν. ῬοΡρΕ. Τε 
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Ῥαξί]ο οἱ ἐἶιο σοᾷς 15 τεπαινεά ἵπ ΤΙ. Φ. 
9δ5. 

151. ἐπ᾽ ὀφρύσι Κ. Τρ. ἄεουρ. 1. 108. 
Βαρεγο]]ῖο οὐζοοκὶ ἐγαπιῖν. Όοππρατε Ἡ. Χ. 
41]. 

164. δυσηλεγέος. «4τοζιῖ, (εγιδία; ἴποπι 
ἀλέγω, σιγαπι Ἰαῦεο. 3ομο]. ΥΠ]. κακὰς 
φροντίδας ἔχοντος. Τμϊ5 ἵ6 Ῥετμαρς {ιο 
Ῥεβί Ιπεχργείαδίοπ 5 {πουιρ] οὔπεν ἀετῖνα- 
{οη5 ἃανο αἱδο Ῥεεη Ρίνεῃ. 

165. Ζεὺς δ’, ἥμενος ὄψι, κέλευε. Τ]αέ 
18. αἴίλιοιφ]ι Τωφβον αγφεᾷ ἴ]νεπι ἴο επφαφο. 

167. κάρκαιρε. Οπολοά. Ἑπδίαίμ. δια- 
φαίνεται δὲ ἡ ἀρετὴ τῆς ὀνοματοποιίας 
τοῦ καρκαίρειν, ὅτε, τῆς γῆς µάλιστα πα- 
γετῷ κατεξηραµµένης, ἵπποι θέουσι δι 
αὐτῆς. Ἀεθ6 ο ΠΠ. Ὦ, 969. 

1056. σίντης, ὃν τε καὶ ἄνδρες κ.τ.λ. 
Τ{ πιαγ Ὦε ῬτορεΓ έο οΏδοσνε, (]λαί {Πο ρατ- 
ῑσ]α καὶ, η {Πῖ5 Ῥ]ασθ, 8 πού ν]οαί 1{8 
πιραπίπς; Ῥαέ γε{ετς {ο ναί 15 απάεγρίοοά 
η {λε αἀ]εείῖνα σίντης. Ἔ]ιε Ράβδαρε πηαΥ 
Ῥο να ποπάργοά: ο6η ἴεο, Φον αἱ αι 
σαᾶεπι εἀἰάεγαί, ἐσίνετο, Ίαπι εἰ Ἱρβαπι ο- 
ἄεγε οιρῖιέ Ἰοπέμο Άοο ο Τ]. Λ. 480. 
Ῥοθάετ]Ηπ. ον. ΒορἩμ. (4, Ο,. 1050. ἘΤῆ18 
οχαι]βῖίο Αἰπιϊ]ο οἱ ἐπο Ἰϊοη Ἠαςδ Ῥεεῃ Τθ- 
Ρεα{θεά]γ Ἱπαία(εά, ΟΟΠΙΡΔΓΟ Ἠεεῖοά. Ῥομῦ. 
Ἡ. 426. Ὑπρ. ἀῑπ. ΧΤΠΙ. 4. Ἱμασαῃ. Τῃαχς. 
1. 906: απά ϱεο Μαοτορ. Βαΐπτη. Υ. 19. 
Τιοπρῖη. 4ο Βαρ]]πα. 5 16. 

οο 
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ὉΜΗΡΟΥ ἸΛΙΑΔΟΣ Υ.. 

᾿Αγρόμενοι, πᾶς δῆμος' ὃ δὲ πρῶτον μὲν ἀτίζων 
Έρχεται, ἀλλ᾽ ὅτε κέν τις ἀρηϊθόων αἰζηῶν 

Δουρὶ βάλῃ, ἐάλη τε χανὼν, περί τ’ ἀφρὸς ὀδόντας 

Γίγνεται, ἐν δέ τέ οἱ κραδίῃ στένει ἄλκιμον ἧτορ, 

Οὐρῇ δὲ πλευράς τε καὶ ἰσχία ἀμφοτέρωθεν 170 

Μαστίεται, ἕε ὃ αὐτὸν ἐποτρύνει µαχέσασθαι" 
ή 

Γλαυκιόων ὃ' ἰθὺς φέρεται μένει, ἤν τινα πέφνῃ 
. - Ἀ ν ’ ΄ . ς ’ - Ανδρῶν, ἢ αὐτὸς φθίεται πρώτῳ ἐν ὁμίλῳ 
Φ .] -. / ν ον 2 / Ὡς ᾽Αχιλῆη’ ὥτρυνε μένος καὶ θυμὸς ἀγήνωρ 
᾽Αντίον ἐλθέμεναι µεγαλήτορος Αἰνείαο. 1756 

Οἳ δ᾽ ὅτε δὴ σχεδὸν ἦσαν ἐπ᾽ ἀλλήλοισιν ἰόντες, 

Τὸν πρότερος προσέειπε ποδάρκης δῖος ᾿Αχιλλεύς' 

Αἰνεία, τί σὺ, τόσσον ὁμίλου πολλὸν ἐπελθὼν, 
2) . / ν .) 9 / 2 ’ 
Έστης; ἦ σέ γε θυμὸς ἐμοὶ µαχέσασθαι ἀνώγει, 

᾿ἘΕλπόμενον Τρώεσσιν ἀνάξειν ἱπποδάμοισι 180 

Τιμῆς τῆς Πριάμου; ἀτὰρ εἴ κεν ἔμ᾽ ἐξεναρίξῃς, 
Οὔ τοι τοῦὔνεκά γε Πρίαμος γέρας ἐν χερὶ θήσει 
Εἰσὶν γάρ οἱ παῖδες' ὃ ὃ’ ἔμπεδος, οὐὸ ἀεσίφρων. 
ΤΗ νύ τίτοι Τρῶες τέµενος τάµον. ἔξοχον ἄλλων, 

Καλὸν, φυταλιῆς καὶ ἀρούρης. ὄφρα νέµηαι, 1856 

Αἴ κεν ἐμὲ κτείνης; χαλεπῶς δέ σ᾿ ἔολπα τὸ ῥέξειν. 

Ἠδη μὲν σέ γε φημὶ καὶ ἄλλοτε δουρὶ φο[ῆσαι. 

170. οὐρῇ δὲ πλευρὰς κ.τ.λ. ῬμΠ. Ν. 
Ἠ. ΥΤΤΙ. 18. Πιεοπιώι απὶπιϊ παει οαμᾶα, 
εἶσιέ εἰ εγιογιήι απο. Ιπιπιοία ἐΊΦΟ: γία- 
οἶσης, οἴειπεπς, ὑἰαπαϊἰεπέίφιε εἰς, φιιοᾷ 
γαγιήπ εδ: ογευγίογ επῖπι ἱγασωπαία ἐς. 
1π Ῥγἰποϊρίο ἴενγα οεγθεγαίµγ; Ἰπογεπιεπίο 
ἴεγφα, οει φποάαπι ἠποϊαπιεπίο, Παφεζαπίώγ, 
Ἠεπσε {θε γετῷ µαστίεται. 

179. γλαυκιόων. Ἀεθ ΟΠ ΤΙ. Α. 206. 
177. τὸν πρότερος κ.τ.λ. ἨΤΠἱ5 «οη- 

γεγραίοηπ Ῥαίνθει Αο]]]]ες απᾶ Έπεας 5 
Υεσγ σεπεγα]]γ οεπδιτεᾷ ὮΥ ἴπε ετ]ᾷςς, 45 
επίϊγεἰγ οί οἱ Ῥ]αςε, απά σνεαί]ν ἀϊδαρ- 
Ροϊηβησ έλα οχκρεοία{Ίοη ο{{11ε ΥοαάσΣ, ΝΠο 
πααγα]]ν Ίοο]ίς {ου 5οππθ πηϊσηέγ αεμίενε- 
πηρηέ ο{ ΑΕΠΙΙ]65. οἩ Πῖ5 Ενδύ οπίταηςε ΊΡοΠ. 
Δοὔοῦ. Επδίαίμ]ας ἀε[επάςδ ἴπε Ῥοεί Ὦγ 
ομβευνίησ {λαί ἐς νετγ ἀϊδαρροϊπίπιεπό 
ννας νηαέ ἴο Ῥοοί Ιπίεπάεᾶ ; ἵπ οτἆεχ {ο 
5ιγρτῖδε 5 (1 απ αστεεαΡ]ο οα1π], 1π- 
5ίοαά οἳ α Ρἰσίαγο οἱ Ἠοσγος απά 641Π8Ρ86. 
ΤΠε Ῥαβσαρε, ΠοΊΕΥΟΣ, ἶ5 οετίαΙπ]γ [αν Ίο5ς 
ἀείεπειῦ]ε, ἴπαπ πΙαπΥ οἴμεις5 ΙΥΠΙΟἩ Ἠαγα 
πηοῖ ν(Ἡ {ο τερτοβα(ῖοπ οἱ ἐἶα οοπηπιεηί- 
3015. 

178. τόσσον ὁμίλου. Ἐοχ τόσσον ὅμι- 
λον. ΤΠΙβ οοπδίγασοθῖοη οἱ πο πειίεν α- 
Ἰοσῖνο νι α σεη]ίΊνε ἵ5 ϱΟΠΙΠΙΟΠ 38ο ἵπ 
4Ηπ. Ἰπ τεε]ς 16 αἶδο οσσατς 1π {πε 

π]αδοι]]πο απᾶ ΓεππΙπο, εε ποίθ ΟΠ ΞΟΡΗ. 
αμα. Ἐ. 18. Ῥεπί. ἄτ. Ῥ.9. Ἔπε Ῥτεροβὶ- 
Πο διὰ πααδί Ῥε 5αρρ]εᾶ, 

181. τιμῆς τῆς Πριάμου. Ιπ εγιαῖ ]ιο- 
ποιγ τὰ Εγίας 5αραιᾶ. μετὰ, ος ὁμῶς, 
α5 ἵπ Ἡ. 1. 601. 

189. γέρας. 66 οἩ Τ. Α. 118. 
182. ἀεσίφρων. (αγείεξε, Πο]ίε, ἠγγεο[ιίο: 

Ἰπ ΟΡΡΟΒΙΠΟΠ {0 ἔμπεδος. Ῥεμο]. κοὔφος, 
καὶ µαταιόφρων τὸ φρόνημα. Επδίκίμιας 
οογγεςί]γ ἀετῖνος ἴ]ιε πνοτὰ παρὰ τὸ ἄσαι, 
τὸ βλάψαι, απιά εκρ]αῖης 1ὲ Ὦ} ὁ βεβλαμμέ- 
γος τὰς φρένας. Μοςί βατε]γ, α5 Βασ 
οὔβεννες (]μεχί]. ΤΙ. Ῥ. 224). 16 σαηποί Ῥο 
{ογπιεά {ποπ ἀἤναι, Παγε, ΟΥ αέσαι, ἄογ- 
ππῖγο. «ΑοΠΙ]]ε5 5εεπ15 {ο αἰ]αᾶε {ο ἔπο αδ- 
50ΠΡΙΟΠ Ῥείνθει Ἐτίαπι απᾶά «Έπεαβ, ΠἹεΠ- 
Ποπεά Ἱη ΤΙ. Ν. 460. 

184. Ὥρῶες τέµενος τάμον. 
7. 194. 

187. φοβῆσαι. Ὑυ]σο φόβησα, νηζ]ι φη- 
μὶ ἵη α Ρατεπίηοεῖς. Ἀϊπος, Ἠοννενεν, ἐμῖς 
οοηβίγισξῖοπ ἆοε8 ποί εἰδεν]πετο οσσισ 1 
Ἠοπποεσ, Ηεγπο βδασσε»ίεἆ, απᾶ Ἰαΐεν εα1ίοιβ 
Ῥαγε αοοθἆςᾶ {ο, ἴ]ο τοδίοταξῖοη οἳ {πε 1Π- 
Ἠη]άνε, ννμΙοἩ 15 βαποίϊοπεά ὮΥ πλαν ΟΕ 
Όνε Ῥε5δέ αιιΠοχ]ήεςδ. Όοπιρατο ΠΠ. Β. 129. 
248. Ε. 6562. Κ. 570. εἴ αἰἰδὸ, 

ὦρο οπ ΤΙ. 



ὍΜμηρου ἸλΛλΙΑΔΟΣ Υ.. 50ὁ 

ΤΗ οὐ µέμνῃ, ὅτε πέρ σε [2οῶν ἄπο, μοῦνον ἐόντα, 
- }} / 2 / / ΄ 

Σεῦα κατ’ Ιδαίων ὀρέων ταχέεσσι πόδεσσι 

Καρπαλίµως; τότε ὃ οὔτι µετατροπαλίζεο φεύγων, 190 

Ἔνθεν ὃ᾽ ἐς Λυρνησσὸν ὑπέκφυγες' αὐτὰρ ἐγὼ τὴν 
Πέρσα, μεθορμηθεὶς σὺν ᾿Αθήνῃ καὶ Διὶ πατρὶ, 
Ληϊάδας δὲ γυναῖκας, ἐλεύθερον ἦμαρ ἀπούρας, 

"Ἠγον' ἀτάρ σε Ζεὺς ἐῤῥύσατο, καὶ θεοὶ ἄλλοι. 
. . - ς . .φ Αλλ᾽ οὐ νῦν σε ῥύεσθαι ὀΐομαι, ὡς ἐνὶ θυμῷ 1956 

Ῥάλλεαι' ἀλλά σ᾿ ἔγωγ ἀναχωρήσαντα κελεύω 
. ε) - 

Ἐς πληθὺν ἰέναι, μηδ ἀντίος ἵστασ) ἐμεῖο, 

Πρί ὃ θέειν’ ῥεχθὲν δέ ή ἔ ϱρίν τι κακὸν παθέειν᾽ ῥεχθὲν δέ τε νήπιος ἔγνω. 
/ 

Τὸν ὃ αὗτ᾽ Αἰνείας ἀπαμείβτο, φώνησέ τε" 

Πηλείδη, μὴ δή μ᾿ ἐπέεσσί γε, νηπύτιον ὣς, 200 

Ἔλπεο δειδίξεσθαι ἐπεὶ σάφα οἶδα καὶ αὐτὸς 
2 α , ο» Ὁ) ”! / Ἡμὲν κερτοµίας ἠδ αἴσυλα µυθήσασθαι. 

Ἴδμεν ὃ ἀλλήλων γενεὴν, ἴδμεν δὲ τοκῆας, 

Πρόκλυτ’ ἀκούοντες ἔπεα θνητῶν ἀνθρώπων! 
” 1) ας ο αν ώ Ν 5”! 9 ο ΄ 
Όψει δ᾽ οὔτ᾽ ἄρ πω σὺ ἐμοὺς ἴδες, οὔτ᾽ ἄρ᾽ ἐγὼ σούς. 206 

Φασί σε μὲν Πηλῆος ἀμύμονος ἔκγονον εἶναι, 

Μητρὸς ὃ) ἐκ Θέτιδος, καλλιπλοκάµου, ἁλοσύδνης" 

Αὐτὰρ ἐγὼν υἱὸς µεγαλήτορος ᾽Αγχίσαο 
Ἐὔχομαι ἐκγεγάμεν, µήτηρ δέ µοι ἔστ᾽ ᾿Αϕροδίτη. 
Τῶν δὴ νῦν ἕτεροί γε φίλον παῖδα κλαύσονται 910. 
Σήμερον’ οὐ γάρ φημ᾽ ἐπέεσσί γε νηπυτίοισιν 

δε διακρινθέντε µάχης ἐξ ἀπονέεσθαι. 
Εἰ δ᾽ ἐθέλεις καὶ ταῦτα δαήµεναι, ὄφρ᾽ εὖ εἰδῇς 
Ἡμετέρην γενεὴν, πολλοὶ δέ µιν ἄνδρες ἴσασι. 
Δάρδανον ἂρ πρῶτον τέκετο νεφεληγερέτα Ζεύς' 215 

Κτίσσε δὲ Δαρδανίην, ἐπεὶ οὕπω Ἴλιος ἱρὴ 
Ἐνν πεδίῳ πεπόλιστο πόλις µερόπων ἀνθρώπων, 
᾽Αλλ ἔθ᾽ ὑπωρείας ῴκεον πολυπίδακος Ἴδης. 

188. ἦ οὐ μέμνῃ, κ.τ.λ. Ὀεθ 8ΡοΥθ ΟἨ 
ν. 89. 

2032. κερτοµίας. «Πουϊίηρε. Ἐνντι. Μαρ. 
Ῥ. 306. 99. κέρτομος' ὁ χλευαστὴς, ὁ τὸ 
κέαρ τέµνων τῶν ἀκουόντων. Τ1ε νοτὰ 
15 αρρᾗεᾶ, α8 ἵηπ ἴμῖδ Ῥαδδαρο, ἵπ ἄ9δεῃ. 
Ῥτοπι. 1022. ἐκερτόμησας δῆθεν ὡς παϊδ᾽ 
ὄντα µε.--Έου αἴσυλα, Ῥτοί. Ώοῦβτερ 18 
εοπ]εοίατεὰ αἴσιμα, Απ 5ο, οἱ οουΙ56, ἴπ ν. 
450. 

204. πρὀκλυτ᾽ αἀκούοντες. Τεπεπίε εἩ 
αιαἰέμ παγγαϊίοπεν απίϊίφµα», ππα]ογαπο Γαπια 
οεἰουγαία». ἨΕΥΝΕ. ὮῥῬσ]ο]. πρόκλυτα' τὰ 
ὑπὸ τῶν προτέρων πεφημµισµένα. Έτοπι 
κλύειν͵, ἰο ᾖέαγ. 

207. ἁλοσύδνης. «ἨΗουΐπῳ, 1. 6. [ἰοίπφ ἵτ 

έλα ρα. Ἀσε]ο],. ἐναλίας θεοῦ, ἐν θαλάσσφ 
κατοικούσης. Δροϊ]. Ἰμεχ. ἁλοσύδνην' τὴν 
ἐν ἁλὶ σευοµένην, οἷον ἐνάλιον. Οὔνετβ 
ἀετίνο Τ6 ποπ ὑδνεῖ, νΠῖεα Ἠεβδγομίαβ 
οχρ]αίης ὮΥ τρέφει», ο ποιγίδι. Τμ ννοτά 
Υ6οΙΣ5 ἵπ 04. Δ. 404, Ρτοβαβ!ΙΥ 45 α ἀοβῖς- 
παβῖοπ οἱ {ποῤηώζγίε. 

910. τῶν. Βεῖ]. τοκέων. 
918. αλλ’ ἔθ᾽ ὑπωρείας κ.τ.λ. Ῥ]αίο (ζε 

1εση. Ῥ. 681.) απά Θίπαβο (ΧΤΤΙ. Ρ. 885.) 
ππάργβίαπά {Π5 Ῥαβεαρο α5 {ανουτίηρ {Πε 
ορίπίοη {λαέ ἐο πιοππίαῖποις Ῥατί5 οἱ έ]ιε 
ψγογ]ά γνεγε Βτςδί Ιη]ιαρ]{εά, αἴίετ {πε απῖνεσ- 
ϱα] ἀε]ασο ; απά αί πιαπ]άπὰ Ὦ}γ ἀθργθεβ 
ἀεβοεπᾶθά {ο ἀννεῖὶ ἵπ {λε Ίοΐνεν ρατίς οἳ 
νε ἨΙ115,---νπ]ο]ι έπεγ γνου]ά Ἰανο ὑπώρεια 

οο 



σ04 ὉΜΗΡΟΥ ἸλΙΑΔΟΣ Υ”. 

Δάρδανος αὖ τέκεθ᾽ υἱὸν Εριχθόνιον βασιλΊα, 
1] . - 

Ὃς δὴ ἀφνειότατος γένετο θνητῶν ἀνθρώπων. 

Τοῦ τρισχίλιαι ἵπποι ἕλος κάτα βουκολέοντο 

Θήλειαι, πώλοισιν ἀγαλλόμεναι ἀταλῇσι" 
ιά 9 / .) / 

Τάων καὶ Ῥορέης ἠράσσατο [βοσκομενάων, 
Ἵτ δ) 3 ΄ λέξ ’ -- 

ππῳ εισαµενος παρεΛλε ατο κυανοχαιτῃ 

Ν ιν 

Αἳ ὃ ὑποκυσσάμεναι ἔτεκον δυοκαίδεκα πώλους' 225 
Αἳ ο ο] Ν τ - τν σ ἰὸ ” 

ὃ ὃ ὅτε μὲν σκιρτῴεν ἐπὶ ζείὃωρον ἄρουραν, 
” .) ο» /΄ . / ) ο / 

Άκρον ἐπ᾽ ἀνθερίκων καρπὸν θέον, οὐδὲ κατέκλων' 

᾽Αλλ) ὅτε δὴ σκιρτῴεν ἐπ᾽ εὑρέα νῶτα θαλάσσης. 
» .) Δ ς - ζ ο - / 

Άκρον ἐπὶ ῥηγμῖνος ἁλὸς πολιοῖο θέεσκον. 

Τρῶα ὃ᾽ Ἐριχθόνιος τέκετο Τρώεσσιν ἄνακτα. 290 
-. - - » 

Τρωὸς ὃ αὖ τρεῖς παῖδες ἀμύμονες ἐξεγένοντο, 
” ’ ” 

Ιλός τ’, Ασσάρακός τε, καὶ ἀντίθεος Γανυμήδης, 

Ὃς δὴ κάλλιστος γένετο θνητῶν ἀνθρώπων ς ο) 
Ν Αλ /. θ ν ο δδος / 

Τὸν καὶ ἀνηρείψαντο θεοὶ Διῖ οἰνοχοεύειν, 
Ξ ολ, / 

Κάλλεος εἵνεκα οἷο. ἵν ἀθανάτοισι µετείη. 295 
τ τ 2 λος ὃ αὖ τέκεθ᾽ υἱὸν ἀμύμονα Δαομέδοντα. ς 

Αν Ὁ Ἡ ν , / ’ 
Λαομέδων ὃ ἄρα Τιθωνὸν τέκετο, Πρίαμόν τε, 

.] ς 7 ” 

Δάμπον τε, Κλυτίον θ’, Ἱκετάονά τ’, ὅζον "Αρπος" 

εἰσπί[γ,---απᾶ οπ]γ ἵπ ρτοαίες Ῥγουεςβς οἳ 
πιο νεπίαγεᾷ 1πίο {πε να]εγδ. τοι], 
ἩΟΊΝΕΝΕΣ, 566ΠΗ5 {ο Ἠανε ἔακεπ {Πῖς ποτά ἵπ 
α 5ΕΠ56 5οπιονηαί ἀϊβετεπίέ, νΊεγε ο α]- 
Ἰαὰ65 ἐο ἐΠῖ5 Ρᾶξεαρε,ῖπ ἆνπ. ΤΤΙ. 109. Ύοη- 
αι Πζιπι εἰ απγοε Ῥετόαπιεω κἰείεταπί ; 
λαδήαδαπέ τα[ζίναις ὑπιὶς. ΟΡΕ. Ῥελο]. ὑπω- 
ρείας' τὰ κάτω µέρη τῶν ὀρῶν. 

991. τοῦ τρισχίλιαι ἵπποι κ.τ.λ. Τ1ε 
ΏΙΙΠηΡΟΣ οξ Ἡουδες απιά πηηγος οἳ Ετίσί]οπία5 
τηϊσΏέ 5οεπι ἵπογεά]ρ]ε, νεο γε ποῖ α5θιγεά 
Ὦγ Ηετοᾶοία5, (]ιαῖ ἔἶχετε νετ ἵπ {ο βέιιά 
οἳ Οὗτας αἲ οπε πε, Ῥεδίάες ἔιοςε {ος 
πο 5ογνῖοθ οἱ ἴο απ, 800 Ἰου5ε5 απ 
6600 πιανες. Ῥορε: ἴποπα Εαδίαίμία». Τ]ια 
Απωαζίης Ἠεγάς οἳ Ἡουςος, ν]ῖοἩ Ίνεγε Γεά ἴπ 
Πιο ποϊρ]ροιτ]μουά οἳ Έτογ, αγο ααάεᾶ {ο 
ἵη ΤΠΑΠΥ Ῥᾶββασες5 οἳ {ο ἄτεεικ υγίζεγς, 
Οιῖπε, ὁα]αῦ. ΤΙ. 486. πεδίον μέγα, ἱππό- 
βατόν τε, Ὁππόσον ἀμφὶ ῥοαῖς Σιμόεις 
καὶ Ἐάνθυς ἔέργει. Ἠεπεε {πε εχργεςβίοι 
Ίλιον ἐύπωλον. ἵπ ΠΠ. Ε. ὅδι. ται] ερεα]κ5 
{αγ Ἰεςς τπασπί]οᾳπεπί]γ οἳ ἐῑο βίεεάς οἱ 
Ἰμλήπας, ἵη π. ΥΠ. 275. Φίαζαπί ἵετοεῃ- 
έαπι πἰίάἑ ἵπ Ῥγακερίὺις αἰίίς. 

993. τάων καὶ Ῥορέης κ.τ.λ. θε οἩ ΤΙ. 
τι. 150. Οοπιραγε αἱξο 1 α5ίπ. Ηϊ5ίέ. ΧΙΤΥ. 
3 ΎαττοἨ. Β. Β.. ΤΙ. 1. Οο]απιε]]. ΤΙ. 27. 

20]. ἀνθερίκων. Έατε οἱ εογπ. 3ε]ο]. 
τῶν ἐν τοῖς στάχυσι λεπτῶν ἀθέρων. Υπ- 
οἵ! Ἠας Ἱπηίαίεά 1Πῖ5 ραδ8αρο ἵπ Απ. ΥΠ. 
808. Πα τεῖ ὑπίασία »εφεῖ ϱετ 5ώπιπια οοία- 

γεί (ταπιῖπα, πεο ἔεπεγας οπγδι [αφίςεεί αγίς- 
ία: Τεἴ Ίπαγε γεν πιεάϊίαπα, Πιοέι 5π6ρεπθα 
ἑωπιεηάῖ, 1εηγεί ἱετ: οεἶεπε πεο 1ἐἴπφεγεί 
«φπογε Ῥίαπία. 3ο Ονῖᾶ. Με. Χ. 654. 
Ἄοχεε Ῥιίεε ον «ἶόσο Γγεία ταᾶετε οµγεα, [πι 
φεφείξίς οαπα εἰαπίεν ΡεγΟµγΤΕΤε αγἱείας. Ῥεθ 
αἶ5ο Ἐταπε]ς οη ΑΡροὶ. Ἐλοά. ΙΤ. 1893. 

929. ῥηγμῖνος. ὮΈτορεχ]γ, {ο οτε: 
Ἠετε, {ε «Ἡγ]ασε οἳ {ο 56.8. ῬὈεπο]. ΥΠ]. 
τῆς ἐπιφανείας τῆς θαλάττης. Όοπιρατο 
ο. Μ. 214. 

954. Δι οἰνοχοεύειν. Το Ὦο α οἳρ- 
Ῥεβτεντ, Ἰα5. ἵπ αἰἱ ασε5 απᾶ ΠΔΙΟΠΒ, Ῥεεπ 
χεοκοπθᾶ απ΄ ἨἸοπουχαβίο επιρ]ογπιεηί, 
ΦΑΡΡΠΟ ππεπ{ῖοης Ιέ ἵπ Ἠοποτγ οἳ Ἠετ Ὦτο- 
έν Τατίομας, πα Ὦε σας οπρ-Ώεατεγ {ο 
πο ποβ]ος οἳ ΝΠέγ]επε: πο 5οπ οἱ Μεπε- 
Ίχα5 εκεοπίεὰ {λε 8απ1θ οΏΊσε: ἨεΡρε απᾶ 
Μετοιτγ βεγνεᾶ {με σος ἴπ {πο 84Π1θ βί8- 
Ποπ. Τὲ γνας ο οπδίοπῃ 1Π {Πο ῬαραἨ ΥΟΓ- 
5ΙΗΡ {ο ΕΠΙΡΙΟΥ ποβ]ε γοπίῃ5 {ο Ῥοασ {πα 
πΊπθ Ἱροη ἴ]α βαογῖῃσθ. ΤΠ {Πῖ οβ]οα 
απγπιεάε παϊσηέ ῬτοβαβΙγ αἰεπά προπ 
έε αἰίατ οἱ {αρίίεσ, απά Ίτοπι ἔπεποε Ἰνας 
{αρ]εᾶ {ο Ὦε Πῖ5 ουρ-Ῥεατετ. ῬοΡΕ: Ίτοπι 
Ἐπδίαίμίας. Όοπιρατε Χεῃ. ΟΥτορ. Ι. 9. ὃ. 
Τη τείετεποθ {ο ἴμῖςδ Ῥᾶδεαρο Όἶσετο οἳ- 
86Υν65, ἵπ Ταδο. ϱ, 1. 26. Ίεο ΠΗοπιεγαπι 
αιᾶϊο, φιϊ («απγπιεΙεπι α αἄῑ παρίωπι αἲξ 
Φτορίεν Ίογπιαπι, αἱ οΓουὶ ὀΐθεγα πϊπἰείγτατεϊ. 
Εἰπρεῦαί Ίιαο Ποιπεγας, εἲ πππιαπα αἆ 1εον 
γαπαγεγεδαί: αἀἰτίπα πιαζίεπι αἆ π08. 
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Δ 
᾿Ασσάρακος δὲ Κάπυν' ὃ ὃ 

Αὐτὰρ ἔμ᾽ ᾽Αγχίσης, Πρίαμος δὲ τέχ᾽ Ἔκτορα δῖον. 

38 

505 

ἄρ᾽ ᾽Αγχίσην τέκε παῖδα. 
240 

.. / - 

Ταύτης τοι γενεῆς τε καὶ αἵματος εὔχομαι εἶναι. 

Ζεὺς ὃ ἀρετὴν ἄνδρεσσιν ὀφέλλει τε μινύθει τε, 

Ὅππως κεν ἐθέλῃσιν' ὃ γὰρ κάρτιστος ἁπάντων. 
.) Φ9χ. / - ’ / Δ Αλλ᾽ ἄγε µηκέτι ταῦτα λεγώμεθα, νηπύτιοι ὣς, 
ςε ρὸ 5 , ε , ν ος -. 
Ἐισταότ ἐν µέσσῃ υσμίνη ὁπηϊοτητος. [ο] μα [ὰ11 

"στι γὰρ ἀμφοτέροισιν ὀνείδεα µυθήσασθαι 
Πολλὰ µάλ’, οὐδ ἂν νηῦς ἑκατόζυγος ἄχθος ἄροιτο" 
Στρεπτὴ δὲ γλῶσσ ἐστὶ ᾖροτῶν, πολέες δ᾽ ἔνι μῦθοι, 
Παντοῖου ἐπέων δὲ πολὺς νομὸς ἔνθα καὶ ἔνθα. 
{ -/ Ἀ ο 38 ” -/ . / 
Οπποῖόν κ εἴπῃσθα επος»τοιον κ επακουσαις. 250 

--.. ε) ΄ 

᾽Αλλὰ τίη ἔριδας καὶ νείκεα νῶϊν ἀνάγκη 
: ος ο » 
Νεικεῖν ἀλλήλοισιν ἐναντίον, ὡστε γυναῖκας 

Αἵτε χολωσάμεναι ἔριδος πέρι θυμο[ῥόροιο 
Ν - ὃ ἀλλ ηλ / . . ΔΝ . - 

εικεῦσ᾽ ἀλλήλῃσι, µέσην ἐς ἁγυιὰν ἰοῦσαι, 

Πόλλ᾽ ἔτεά τε καὶ οὐκί' χόλος δέ τε καὶ τὰ κελεύει. 2056 

᾽Αλκῆς ὃ οὔ μ᾿ ἐπέεσσιν ἀποτρέψεις μεμαῶτα, 
Πρὶν χαλκῷ µαχέσασθαι ἐναντίον' ἀλλ᾽ ἄγε, θᾷσσον 
Γευσόμεθ) ἀλλήλων χαλκήρεσιν ἐγχείῃσιν. 

"Ἡ ῥα, καὶ ἐν δεινῷ σάκει ἤλασεν ὄβριμον ἔγχος, 
Σμερδαλέῳ' µέγα ὃ ἀμφὶ σάκος μύκε δουρὸς ἀκωκῇ. 260 

Πηλείδης δὲ σάκος μὲν ἀπὸ ἕο χειρὶ παχείγ 
1’ ” / Ν ΄ ”’ 

Βσχετο ταρβήσας' φάτο γὰρ δολιχόσκιον ἔγχος 

“Ῥέα διελεύσεσθαι µεγαλήτορος Αἰνείαο, 

Νήπιος, οὐδ ἐνόησε κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμὸν, 

Ὡς οὐ ῥρηΐδι ἐστὶ θεῶν ἐρικυδέα δῶρα 

942. Ζεὺς δ’ ἀρετὴν κ.τ.λ. 90 Ἡεβῖοᾶ. 
ΟΡ. Ὀ. 1. 6. 'Ρεῖα δ' ἀρίζηλον µινύθει, καὶ 
ἄδηλον ἄεξει Φεύς. Όοπιρατε 4ἱβο Τ. Π. 
689. 

246. ἔστι γὰρ ἀμφοτέροισιν κ.τ.λ. Τεη 
Ἠπεβ απο Ἰετο τε]οσίεὰ ὮΥ Ἠεγπε απά 
οίπενς, α5 πνος{]γ α]]κε οἱ Ἠοπῃεσ, απᾶ 
οἱ ἴ]ε οἰατασίετ οἳ πεας. Βιτε]γ ἴΠεΥ 
316 ποῦ πηογε οῬρ]εσίοπαβίο ἴπαιπ ΠΙΑΠΥ 
οἴπεσ Ῥαββαρες, οἳ υγ] 16 ἵΒ τηογθ τ16ὰ- 
βοπαΡ]ο {ο Ἰαάρσε, πού 5ο πιαο]ι νηξ]ι τε[εχ- 
εποε {ο ἔπο Ῥοεῦ Ἠπηδε]{, 85 {ο {λε αρο ἵπ 
ΝΠΙΟἩ Τε Ιγεά. 

247. οὐδ' ἂν νηῦς κ.τ.λ. Ἠεπορ ἴμε 
Ῥτογυεχ): Ίαῦες οοπουἰοζῖ οπιδίῶ. Ῥεο ε- 
δες Τμεχ. 1π Ῥεκκον, Απεσά. τ. Ι. 24. 
99, 

248. στρεπτή. Γουδί. Τ1ε πνοτά 18 
πθρά ἵπ ἀιεγεπέ, {ποιαρἩ οορπα{θ ΒΕΠΒΕΒ, ἵπ 
1. Ὦ. 119. Ο. 208. 

249. ἐπέων νοµός. «4 ᾖεά ο ωογᾶ8. Βο 
Ἠεβὶοά. ΟΡ. Ὦ. ΤΙ. 21. ἀχρεῖος δ) ἔσται 

2605 

ἐπέων νοµός. ΤἨθ πιείαΡΠοΣ 5 αρτίοι]- 
ἑατα], 11 {πο αοσεπί {Πχοννη Ῥαε]ς, νόµος 
ἆοθβ πού οσο ἵπ {Πε Π]αά οὐ {πε Οἀγββεε; 
(ποιρ] νο Ἠπά 1π Ποπ. Ἠγπιπ. ΑΡο]]. 20. 
νομοὶ ᾠδῆς. Όοπιραχε Ἠοταί, 0Ο. ΙΤ. κν. 
16. (αγπιῖπα ἀῑνίᾶς. 1 {πο βεηθϊπιεπέ 
οοπἹρατε Ερίδίέ. ᾖαππος, Π]. δ. 8. 

250. ὁπποῖόν κ᾿ εἴπῃσθα ἔπος, κ.τ.λ. 
Ἠεβῖοά. ΟΡ. Ὁ. Τ1. 959. εἰ δὲ κακὸν εἴποις, 
τάχα κ᾿ αὐτὸς μεῖζον ἀκούσαις. ΑΙοεραβ 
αρ. Θ6]ο]. Ηεδίοἆ. Ι.ο. εἴκ᾽ εἴποις τὰ θέλεις, 
ακούσαις τά κ᾿ οὐ θέλοις. Ἐπτὶρ. Α]εθρί. 
720. εἰ ὃ ἡμᾶς κακῶς Ἔρεῖς, ἀκούσει πολλὰ 
κοὺ ψευδῆ κακά. ἘῬ]αιῦ,. Ῥδοιά. (οπίωπιε- 
ππεζίαπι ἱ ἀΐσεβ, αιιάΐε. Όοπαρατε Ὦ. Μαΐέ, 
να. 2. 

252. ὥστε γυναῖκαςο Ἐπτῖρ. Ῥπωη, 
207. ἡδονὴ δε τις Ρυναιξὶ, μηδὲν ὑγιὲς 
ἀλλήλαις λέγειν. 1νγ, 1. Βεάεπιμε αοηιῖ 
εφίάεβ, πι ζίεγηι γἰζω αἰίεγοαπίος ἡπέεγ ΟΡ. 

258. γευσόµεθα. ὮῬε]ο]. αντὶ τοῦ ἀψώ- 
μεθα. 
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᾿Ανδράσι γε θνητοῖσι δαμήμεναι, οὐδ ὑποείκειν. 
Οὐδὲ τότ᾽ Αἰνείαο δαίφρονος ὄβριμον ἔγχος 
“Ῥηξε σάκος' χρυσὸς γὰρ ἐρύκακε, δῶρα θεοῖο" 

᾽Αλλὰ δύω μὲν ἔλασσε διὰ πτύχας, αἱ ὃ ἄρ᾽ ἔτι τρεῖς 
"Ἠσαν, ἐπεὶ πέντε πτύχας ἤλασε Κυλλοποδίων, 970 

Τὰς δύο χαλκείας, δύο ὃ ἔνδοθι κασσιτέροιο, 

Τὴν δὲ µίαν χρυσέην' τῇ ῥ' ἔσχετο µείλινον ἔγχος. 

Δεύτερος αὖὗτ᾽ ᾿Αχιλεὺς προῖει δολιχόσκιον ἔγχος, 

Καὶ βάλεν Αἰνείαο κατ᾿ ἀσπίδα πάντοσ᾽ ἐΐσην, 
1 ος μα ’ τ ’ / Ν ” Αντυγ᾽ ὑπὸ πρώτην, ᾗ λεπτότατος θέε χαλκὸς, 975 
Λεπτοτάτη ὃ ἐπέην ῥινὸς βοός' ἡ δὲ διαπρὸ 

Πηλιὰς ἠϊξε µελίη, λάκε ὃ ἀσπὶς ὑπ αὐτῆς. 

Αἰνείας ὃ) ἐάλη, καὶ ἀπὸ ἔθεν ἀσπίὸ ἀνέσχε 

Δείσας' ἐγχείη ὃ) ἄρ᾽ ὑπὲρ νώτου ἐνὶ γαίῃ 

"Ἔστη ἱεμένη, διὰ ὃ ἀμφοτέρους ἕλε κύκλους 980 

᾿Ασπίδος ἀμφιβρότης' ὃ ὃ᾽ ἀλευάμενος δόρυ μακρὸν 
”/ ’ »» ς / [ή » - 

Έστη,--κάδὸ ἄχος οἱ χύτο µυρίον ὀφθαλμοῖσι,--- 
Ταρ[βήσας, ὅ οἱ ἄγχι πάγη βέλος αὐτὰρ ᾿Αχιλλεὺς 

᾿Εμμεμαὼς ἐπόρουσεν, ἐρυσσάμενος ξίφος ὀξὺ, 

Σμερδαλέα ἰάχων' ὃ δὲ χερµάδιον λάβε χειρὶ 285 
Αἰνείας, µέγα ἔργον, ὃ οὐ δύο γ᾽ ἄνδρε φέροιεν, 
Οἷοι νῦν [βροτοί εἰσ' ὃ δέ µιν ῥέα πάλλε καὶ οἷος. 
3” ε) / ν ) / / / 
Ένθα κεν Αἰνείας μὲν ἐπεσσύμενον βάλε πέτρῳ, 

Ἆ , η) Σα / / ς ο ν ” 
Ἡ κόρυθ’, ἠὲ σάκος, τό οἱ ἤρκεσε λυγρὸν ὄλεθρον, 

Τὸν δέ κε Πηλείδης σχεδὸν ἄορι θυμὸν ἀπηύρα, 990 

Εἰ μὴ ἄρ᾽ ὀξὺ νόησε Ποσειδάων ἐνοσίχθων. 

Αὐτίκα ὃ ἀθανάτοισι θεοῖς μετὰ μῦθον ἔειπεν' 
ΊὮ πόποι, ἦ µοι ἄχος µεγαλήτορος Αἰνείαο, 

Ὃς τάχα Πηλείωνι δαμεὶς ᾿ Αϊδόσδε κάτεισι, 

Πειθόµενος µύθοισιν ᾿Απόλλωνος ἑκάτοιο, 905 

Νήπιος' οὐδέ τί οἱ χραισµήσει λυγρὸν ὄλεθρον. 

᾽Αλλὰ τίη νῦν οὗτος ἀναί Ἱλ ή η ς ἀναίτιος ἄλγεα πάσχει, 

Μὰψ ἕνεκ ἀλλοτρίων ἀχέων, κεχαρισµένα ὃ αἰεὶ 
Δῶρα θεοῖσι δίδωσι, τοὶ οὐρανὸν εὐρὺν ἔχουσιν : 
. 8. .) ς - / ς κ] / 2 ΄ 

Αλλ ἄγεθ » Όμεις περ µιν υπ εκ θανάτου αγαγωμµεγν. 300 

Μήπως καὶ Κρονίδης κεχολώσεται, αἴκεν ᾽Αχιλλεὺς 

Τόνδε κατακτείνῃ’ µόριμον δέ οἱ ἔστ᾽ ἀλέασθαι, 

970. πέντε πτύχας. ὮῬεο Τ. Σ. 48]. ἨΕγνε. ΟΕ κύκλοι, ἵπ ένο πιηςοπ]ῖπο Ρ]- 
916. ἄντυγ ὑπὸ πρώτην. ὮῬε]ο]. κατὰ τα], 8εε οἨ Π. Α. 912. 

τὸν ἔξωθεν κύκλον τῆς ἀσπίδος. Ίτπ (ιο 902. µόριµον. ΤΗ15 αἆ]εοίῖνε ἵ5 {ιο 84π1θ 
ΕΑΤΏΘ 56Π56 6 Ἠανο ἄντυγα πυµάτην, ἵἩ 38 µόρσιµος. Τὲ οεσιτβ ἵπ δεμ. ΟΠοεΡΗ. 
Τι, ἆ. 118. Σ. 607. 955. 

980. ἱεμένη. (ιρίεπς αίεγία γοσεεγο, 
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ὌὌφρα μὴ ἄσπερμος γενεὴ καὶ ἄφαντος ὄληται 
Δαρδάνου, ὃν Κρονίδης περὶ πάντων φίλατο παίδων, 

Οἵ έθεν ἐξεγένοντο γυναικῶν τε θνητάων. 
Ἠδη γὰρ Πριάμου γενεὴν ἤχθῃρε Κρονίων' 
Νῦν δὲ δὴ Αἰνείαο [βίη Τρώεσσιν ἀνάξει, 

Καὶ παίδων παϊῖδες, τοί κεν µετόπισθε γένωνται. 

Τὸν δ) ἡμείβετ᾽ ἔπειτα [λοῶπις πότνια Ἡρη" 
Ἐ ῃ » ους ν Δ μες ο 

ννοσιγαι» αυτος συ μετα φρεσι σησι νοησον 510 

Αἰνείαν, ἢ κέν µιν ἐρύσσεαι, ἤ κεν ἐάσεις 
Πηλείδῃ ᾽Αχιλῆϊ δαμήμεναι, ἐσθλὸν ἐόντα. 

"Ἠτοι μὲν γὰρ νῶϊ πολέας ὠμόσσαμεν ὅρκους 
Πασι μετ ἀθανάτοισιν, ἐγὼ καὶ Παλλὰς ᾿Αθήνη, 

Μήποτ᾽ ἐπὶ Τρώεσσιν ἀλεξήσειν κακὸν ἦμαρ, 
Μηδ᾽ ὁπόταν Τροίη μαλερῷ πυρὶ πᾶσα δάηται 

Δαιομένη, δαίωσι δ' ἀρήϊοι υἷες ᾿Αχαιῶν. 
ης 

Αὐτὰρ ἐπεὶ τόγ ἄκουσε Ποσειδάων ἐνοσίχθων, 
-- 3 / ιά νεα Ν ό ο) / 

Ῥη ῥ' ἴμεν ἄν τε µάχην καὶ ἀνὰ κλόνον ἐγχειάων, 

906. Πριάμου γενεὴν ἤχθῃρε Κ. Τί νιαβ 
πθυα] υν(Ἡ {πο αποϊεπίβ, 45 Τ6 Ἠαβ αἰτεαάγ 
Ῥοεπ. οἈΏβεγγεά, {ο τείεγ ΑΗΥ βενετο οα]α- 
ΤΩΙ{Υ, ΟΥ. 8Η0ςΘΒΡΙΟΠ Οἱ ΠΙΙΡΓΟΣΙΙΠΘΒ, {ο πο 
3Ώσογ οἳ ἴμε ροᾷδ. Οοπιρατο ΤΠ. 7. 200. 
Ἠενοά. 11. 40. ΥΠ. 10. Εντ, Ώ]Περ. 45]. 
Ατίςί, Ῥ]αῦ. 87. Α νατὶθίγ οἳ εχαπΙρ]αβ {ο 
Έλλα 64πΠε εβοοί απο οἶίεᾷ Ὦγ Ματ]κ]απά 9Ἠ 
«9δεμ. Βαρρ]. 948. Ῥ]οπιπε]ά ἴπ (1ος. οπ 
Ώδοῃ. Ῥευ8. 9607. Ἠεπορ 45ο Υε]]. Ῥαΐενα 
1. 10. Ίδεος ἱπιπιογία[ες ργεσαίζις εδί, αἱ, θἶφιιῖθ 
εογιπι Ἰπιοάεγεί ορίθις εἰ ]ογίιπω διῶ, ἴτ 
{μειωπι ροΐΐις κσεἶγεπί, φκαπι πι γεπιριθ[ίσαπη. 
ΟΌοπιρατε ΤΗν. . 91. 

907. νῦν δὲ δὴ Αἰνείαο κ.τ.λ. Τὲ Βεεπιβ 
Ἠ]ρΠ]γ ῬτοραΡ]α ἔγοπα {15 ῬγορΠθογ, πΥΠΙοΙ 
Ἠοππεν Ῥιΐςδ Ιπίο {ο πιοιία οἱ Νερίαπο, 
ναί αἴτεν ἴΠα ενεπέ οἳ (πε ΤΈτο]αι νναν 
ποαδ απά Πῖ5 ἀεξοεπάαηίςβ 5ασσθεάεἆ {οί]ιο 
ἔἨτοπο οἳ Του, απά (λαίῦ Ἠῖς ργεαί-ρναπιά- 
οΙή]άγοτ Ίνετο οοΠ{εΠΙΡΟΓΑΣΥ πΝΙ{Π {Ίο Ῥοεύ 
Ἠϊπηβε]{, Τ]ιε ἀαίε ο{ {Πο ααὐῖοη ο {1ο Τά 
τεφπῖγεᾶ (ιαέ {πα τεσοτά 5βΠοπ]ά.αβροαατ ἴπ 
ἴ1ιο {ογπα οἱ α ῬγοαΙσίῖοπ; Ραΐ, 38 Ίο Ἰϊγες ἵπ 
ἔα πεϊσαρουχμοοᾶ οἳ Του, ἵδ ννας ες πα]1Υ 
ἨΘΟΕΒΡΑΤΥ {ας 16 βΠοπ]ά εογγεβροπὰ γηίῃ 
ια Ίσπονυτ ἨΙβίοτΥ οἳ {1ο οοιΠίγ. Ἠεπος, 
ἴλοτείογε,  {αῑτ οοπ]εσίατο ΠΙΑΥ Ῥο ἔουπιθά 
35 {ο ἔἶλο ροτῖοᾶ αἲ νε] {πο ροεί Ηνεά. 
Βεο Ῥτοβπι. 08658. βεοῦ. 1. Τὲ 15 οἶεατ, Πουν- 
6νοΥ, (λαέ έε ασοοιγαςΥ οἱ {πα βίαίεπιεπέ 15 
Ν/ΠΟΙΙΥ αἲ νατῖηποε ΥΗΗ {πο αοσοππί ο {ο 
νογηρο οἳ Έπεαβ Ιπίο Τ{8]Υ, απά {Πο τε- 
Ροτίεά ἀεξοεπό οἳ πο Ἐοπιαπβ {ποπ ἴπε 
Ττο]αηβ, οἩ γνη]ο]ν {Π6γ ποίοσίουδΙγ Ῥεϊάεά 
{ποπηβε]νο5. ο οοπιρ]είεΙγ, Ιπάεεά, Ὑ18 
Οήβ ρτε]ιάϊσς οβίαρ]ρ]ιοᾶ πι ἐιοῖν παπάς {π 

Ώιο γεῖρη οἳ Απσισίας, λαί ιεροί) ιοιρ]νέ 
ῬτοραΥ {ο {αγοις 19, Ὦγ αἀορπρ η α]ίοτ- 
αἴοπ ο{ 15 νεΥΥ Ῥαβεαρο, Ιη 5 οε]ερναίοά 
ῬγοςΙεβίοπ ἵη 49η. ΤΠΙ. 97. Πίο ἄοπιις ἄππεω 
οιπούῖς ἀοπιὑπαδίζιγ ογἱ8, ἴπέ παζἰ πιαίογιι, εὔ 
φιῦ παξοσπίωγ αὖ ἱί. Ῥααρο Ἱπάεεᾶ (115. 
ΧΤΙΙ. Ρ. 608.) πιεπ{ῖοηβ ἐλαῦ {νο ννοτάβ οἳ 
Ἠοπιθς Ἠεχο αβρ]εὰ {ο ἴΠο Ἠοπιαπς ὮΥ 
πεβάϊηπσ πάντεσσι {ον Τρώεσσι; Ῥαΐ, 45 {]β 
8 βαποϊοπεᾶ ὮΥ πο ΜΡΡ., ένο οοτγδοίῖο ἵΒ 
υπαοιΡ{εᾶΙγ ο Ρίοις {γαιᾶ, {οππᾶεά πιοβῦ 
Ῥτοβαβ]γ απροπ {Πο νετβίοΏ οἱ Ὑϊγδι], Οει- 
ἑαΐπ. 16 15, ἐμαῖ αἰίποαρ] ἴ]λο ΘίοχΥ οἱ {ια 
Αὐπεὶά {1ΥΠ5 οπτε]γ προἨ ἴλο Ῥαβδαρε οἳ 
166 Ἠεχο ΙΠπίο Τία]Υ, Ίενο 15 πο απι]οχ]ίγ 
{οΥ {]ιε {αοί, Ῥπέ ἴμο βαβρίοῖοαβ ἀεο]αναίῖοῃ. 
οἳ έε Ἡοπιαπς {μαπιβεί]νος ; απά 5 ας- 
σουηί οἱ Ηοπιαῦ 18 ἀεοϊβίνο αδαῖηθε έπαπι. 
Φε6ο ους Γδραν οπ ἴλε Ογἱφίπαϊ «Ποπίμς ο 
11οπιε, Ῥ. 351. Ἠεγπε Ὑϊχρ. κοιν. Ἱ. 
νο]. ΤΠΠ. 

910. νόησον Αἰν. ἤ κεν κ.τ.λ. Τμαέ ἵ9, 
νόησον, ἤ κεν Αἰνείαν ἐρύσσεαι, κ.τ.λ. 
Φ6ε οἩ 1]. Β. 409. Ε. ὃδ. 

912. ΤΗϊ5 πο ᾖ5 ναπήηπςρ Ἱἵπ βονεγα] 
ΜΡΡ., απᾶ πιαΥ Ῥτοβαῦ]γ Ἠανε Ῥεεπ αἀάεά, 
35 Εγποβίῖ ΒΙΡΡΟΒΘΒ, ὮΥ 5οπ1ο οοργΙ5έ, πο 
5ἰππηρ]εᾷ αἱ {Πο 15ο οἱ ἐᾷν, {ο ἴεαὈε αἴοπε, 
πηΠοαέ απ ΙπῃπίΙήνε. ΟοΠΠρ4τε, ἩονγενοΥ, 
Ἰηΐτα ν. 456. Β. 148. εἴ αἲϊδί; απᾶ 899 αἱ5ο 
οἩ ΤΠ. Ω. 668. 

914. ἐγὼ καὶ Παλλὰς ᾿Αθήνη. ὮΊΤ]ια 
Παάρπιεπί οἱ Ῥατίβ τΙαΥ Ἠανο Ῥθεῃ {]ιο «186 
οἳ {πε ἹὙτεροποῖ]αρ]α Ἰαίγεὰ αγν]]ο {Ίνορε 
βοἀάθβεεβ τοίαϊπεᾶ αραϊπθί (ο Τγο]αμβ. 
Ῥπί 8εθ οἨ Ἡ. Ώ. 28. 
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Ἵξε δ᾽ ὅθ᾽ Αἰνείας ἠδὲ κλυτὸς ἠεν ᾽Αχιλλεύς. 

ὉΜΗΡΟΥ ἸλΙΑΔΟΣ Υ.. 

3900 

Αὐτίκα τῷ μὲν ἔπειτα κατ ὀφθαλμῶν χέεν ἀχλὺν 
Πηλείδῃ ᾽Αχιλῆϊ, ὃ δὲ µελίην ἐύχαλκον 

᾿Ασπίδος ἐξέρυσε µεγαλήτορος Αἰνείαο' 

Καὶ τὴν μὲν προπάροιθε ποδῶν ᾽Αχιλῆος ἔθηκεν, 

Αἰνείαν ὃ ἔσσευεν ἀπὸ χθονὸς ὑψόσ᾽ ἀείρας. 38250 

Πολλὰς δὲ στίχας ἡρώων, πολλὰς δὲ καὶ ἵππων 

Αἰνείας ὑπερᾶλτο, θεοῦ ἀπὸ χειρὸς ὀρούσας' 
π ο 9 η , 
1ξε ὃ' ἐπ᾽ ἐσχατιὴν πολυάϊκος πολέµοιο, 

Ἔνθα δὲ Καύκωνες πόλεμον µέτα θωρήσσοντο. 

Τῳῷ δὲ µάλ’ ἐγγύθεν ἦλθε Ποσειδάων ἐνοσίχθων, 350 
η, 

Καΐ µιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα' 
- - . 

Αἰνεία. τίς σ᾿ ὧδε θεῶν ἀτέοντα κελεύει 

᾽Αντία Πηλείωνος ὑπερθύμοιο µάχεσθαι, 
(θ) 5 , ιν ίλ 4ϐ , ς 

ς σευ αμα κρεισσων» και φι τερος αυανατοισιν» 

᾽Αλλ’ ἀναχωρῆσαι, ὅτε κεν συμβλήσεαι αὐτῷ, 
- / .. 

Μὴ καὶ ὑπὲρ μοῖραν δόµον ᾿ Αἴδος εἰσαφίκηαι. 

38556 

) Ν 3 ’ 2 ὰ Ν θά 9 νὰ . ’ 

Αυταρ ἐπεί κ ᾿Αχιλεὺς θάνατον καὶ πότμον ἐπίσπῃ, 

Θαρσήσας δὴ ἔπειτα μετὰ πρώτοισι μάχεσθαι 

Οὐ μὲν γὰρ τίς σ᾿ ἄλλος ᾽Αχαιῶν ἐξεναρίξει. 

ὋὪς εἰπὼν λίπεν αὐτόθ', ἐπεὶ διεπέφραδε πάντα. 940 

Αἶψα ὃ ἔπειτ ᾽Αχιλῆος ἀπ᾿ ὀφθαλμῶν σκέδασ᾽ ἀχλὺν 
Θεσπεσίην’ ὃ ὃ ἔπειτα μέγ ἔξιδεν ὀφθαλμοῖσιν, 
2 ’ 3Η 5 Ν ΑΔ / ΄ Οχθήσας ὃ) ἄρα εἶπε πρὸς ὃν µεγαλήτορα θυµόν' 

ἸὮ πόποι, ἦ µέγα θαῦμα τόδ ὀφθαλμοῖσιν ὁρῶμαι" 

ὌἜγχος μὲν τόδε κεῖται ἐπὶ χθονὸς, οὐδέ τι φῶτα 3846 

Δεύσσω, τῷ ἐφέηκα, κατακτάµεναι µενεαίνων. 

82]. αὐτίκα τῷ μὲν ἔπειτα κ. τ. λ. 
Ἠεποε Ὑ]γρ. {π. Ὑ. 808. ΛΒεἰάα ἔωπο Πο 
Τοπίί (οπφγεβειπι 4Ίπεαπ, πεο ΙΟ πεο οϊτὶ- 
δις σφµῖε, δα ατα ταριή. Όοππρατε {π. 
Χ. 8Ι. Τηε (τε {ο]]ονήπςσ Ηπες Ἠανε Ῥεεπ 
ππατ]κεά α5 5ριτίοα5, Ῥεῖησ αρρατεπί]γ αἲ 
νατῖηησε ΜΗ ν. 279. 81ρτα. ΤΠεγ ατα 
τοίαϊπεά ἨοΥεΥεΥ, απά {πε εοπίταΚΙοίίοη 15 
εχρ]αϊπεά ανΥ, Ὦγ Εαδίαϊμίαςδ οπά ια 
Φολο]αςέ. 

926. ἔσσευεν. Ιναϊεεᾶ; ας Τε 15 εκρ]αϊπεᾶ 
Ἰη ἔπο νγονάς Ἱππιεάϊαίε]γ {οἡονίηπςσ. Τ]α 
νι]σατ τοφά[ης, ἐπέσευεν, ἵ5 155 ΡΥΟΡΕΥ, α5 
{λε εοπιρουπά νατρ πηαδέ (επ Ὦο ἴακεῃ 
ΠΙΘΥΕΊΥ Ιπ ἴλο 8οη5ο οἳ {λε βἵπιρίθ οΠ6, π 
φγΠῖοὮ 5εΠ56 16 15 πο πετο Γοαπᾶ 1Π ἨοπιεΓ. 
Τμο ἨΠατ]είαιπ 5. δαρροσί5 έε τεαά]πρ ος 
Ώπε {εχέ. 

908. πολυάϊκος. 66 οἩ ΤΙ. Α. 168. 
999. Καύκωνες. ΈΤπεδε Ῥεορ]ε ατε ποί 

ππεηέ]οπθᾶ ἵηπ {πο Οαίαιοσαθ, ῬτοβαβΙγ 8 
Ἰπε]αάθά ΑΠΠΟΠΡ ἴπο ῬαρΠ]αφοπίαη5, ΥΠΟ 

πγοτο οἱ {πε 5απ1θ οχἱρίπ. ΤΠεγ πετε ἆἷξ- 
Ῥεσθεᾶ 1π {γίρεΒ, 5οπιθ οἱ π]Ισ] Παά 5εε]εά 
1π ἴπο Ῥε]οροππεφα5. Φεε 04. ΓΡ. 966. Τπα 
Ἐγ]ίαη (ΟαπσοοΠθ68 ατα πιοπϊοπεᾶ Ιπ Ἠετοά. 
1. 147. 

902. ἀτέοντα. Πακατάοικ. Ῥεμο]. ἐν 
ἄτῃ ὄντα, ὅ ἐστι βλαπτόμενον καὶ ἀφρον- 
τιστοὔντα σαυτοῦ. Επδία(ήαδ οοηβιἆετς 
ἴλο νο πετθς ἀτάω απά ἀτέω 45 ΒΥΠΟΠΥ- 
ΠΠΟΙ5:; απᾶ ἨΗεδγοεμῖας, ἵπ τείεγεπσε πιοδύ 
Ῥτοβαβ]γ {ο Π]5 Ρᾳ5-α5σε, ΙΠίετργεί5 ἀτέοντα 
ὮΥ ἄτιμάζοντα. ἘΒαὲ 1ὲ 5]ιου]ά ταίπεν 56επι 
Οιαί πε ἔπο τετῦς απο Ῥετ[εσί]γ ἀῑδμποί. 
Πο οπ]γ Ἰηδίμποε ἵπ νΠῖοἩ ἀτέω οσς15, 
Ν( {πο εχεερίῖοη οἱ ἐΠῖ5 Ῥαβδασε οἱ Ἠο- 
Π1ϱΣ, 15 {π Ἠετοά. ΥΤΙ. 2955 γνπετε 1ὲ Ώεατ5 
8 Βἰππ]]ατ εἰσηϊβσα{οη, 1Π τε[εγεηςθ {ο οπ6 
νο Ἠαβ Ηπί]ο τερατά {ο Ἠϊ5 οἵνΏ Ιπέεγεβ, 
φεο Ἰεβεε]πσ οπ Ἠετοά. Ίοο. οἵε. Βτιί- 
ΤΙΛΗ. ]μεχ]]. Ι. Ρ. 228. 

906. ὑπὲρ μοῖραν. Θεθ οἩ Τ]. Β. 156. 
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π ε - 
Η ῥα καὶ Αἰνείας φίλος ἀθανάτοισι θεοῖσιν 

στ - . ΄ ”” Ν ο .” / 

Ηεν' ἀτάρ µιν ἔφην μὰψ αὕτως εὐχετάασθαι. 
. σε, - ”/ [ὸ Ν 3 .. 4 -- 

Εῤῥέτω" οὔ οἱ θυμὸς ἐμεῦ ἔτι πειρηθῆναι 
” Δ 9 - / / ” , 
Εσσεται, ος και νυν φύγεν ασµμενος εκ θανάτοιο. 

᾽Αλλ᾽ ἄγε δὴ, Δαναοῖσι φιλοπτολέμοισι κελεύσας, 

Τῶν ἄλλων Τρώων πειρήσομαι ἀντίος ἐλθών. 
τπτ Η, καὶ ἐπὶ στίχας ἆλτο, κέλευε δὲ φωτὶ ἑκάστῳ' 

Μηκέτι νῦν Τρώων ἑκὰς ἕστατε, δῖοι ᾿Αχαιοὶ, 

᾽Αλλ᾽ ἄγ᾽, ἀνὴρ ἄντ᾽ ἀνδρὸς ἴτω, µεμάτω δὲ µάχεσθαι. 
} 

Αργαλέον δέ µοι ἐστὶ, καὶ ἰφθίμῳ περ ἐόντι, 
Τοσσούσὸ ἀνθρώπους ἐφέπειν. καὶ πᾶσι µάχεσθαι’ 

Οὐδέ κ᾿ Ἄρης, ὥσπερ θεὸς ἄμβροτος, οὐδέ κ᾿ ᾿Αθήνη 
- 6 

Τοσσῇῆσὃ ὑσμίνης ἐφέποι στόµα, καὶ πονέοιτο’ 
3 

Αλλ’᾽ ὅσσον μὲν ἐγὼ δύναμαι χερσί τε, ποσί τε, 360 

Καὶ σθένει, οὔ µέ τί φηµι µεθησέµεν, οὐὸ ἠ[αιόν' 

᾽Αλλὰ µάλα στιχὸς εἶμι διαμπερὲς, οὐδέ τιν οἴω 
4 / ϱ λ 3! ” Τρώων χαιρήσειν, ὕστις σχεδὸν ἔγχεος ἔλθῃ. 
Ὃς φάτ᾽ ἐποτρύνων' Τρώεσσι δὲ φαίδιµος Έκτωρ 

Κέκλεθ) ὁμοκλήσας, φάτο ὃ ἴμμεναι ἄντ' ᾿Αχιλπος' 8605 

Τρῶες ὑπέρθυμοι, μὴ δείδιτε Πηλείωνα. 
3 

Καΐ κεν ἐγὼν ἐπέεσσι καὶ ἀθανάτοισι μαχοίµην’ 

᾿Εγχεϊ ὃ ἀργαλέον, ἐπειὴ πολὺ φέρτεροί εἶἰσιν. 
Οὐδ) ᾽Αχιλεὺς πάντεσσι τέλος µύθοις ἐπιθήσει, 
᾽Αλλὰ τὸ μὲν τελέει, τὸ δὲ καὶ μεσσηγὺ κολούει. 370 
Ἵ ” δ) αν ο 3 , 5 Ἀ. 9 - 3” 

ου εγω αντιος ειμι και ει πυρι χειρας ΣΟΙΚΕΝ.» 

Ἡ ν - 3’ ᾿ » 3 
Εἰ πυρὶ χεῖρας ἔοικε, µένος ὃ αἴθωνι σιδήρῳ. 

ων 2 οἱ 3 / ὁἃ Ὁν 2 , 3” » 3 Ὡς φάτ᾽ ἐποτρύνων' οἳ ὃ ἀντίοι ἔγχε ἄειραν 
Τρῶες τῶν ὃ ἄμυδις µίχθη μένος, ὥρτο ὃ) ἀὐτή. 
Καὶ τότ ἄρ᾽ Ἔκτορα εἶπε παραστὰς Φοῖβος ᾿Απόλλων' 375 

ας [ ώΦ 3 -.. ή 

Εκτορ, µηκέτι πάµπαν ᾿Αχιλλῆϊ προµάχιζε, 

᾽Αλλὰ κατὰ πληθύν τε καὶ ἐκ φλοίσβοιο δέδεξο, 

366. ἄντ' ἀνδρός. ΤΠαΐ 15, ἄντα, ποῦ 
ἀντί. Απᾶ 5ο Ἱπ νν. 5. ὀ0δ6. Οοπιρ8χε 
Άἱ5ο ΠΠ. Ν. 184. Ο. 415. εἰ αἰιθῖ. 

957. τοσσούσδε. Βατπαβ οοπβἰἆετδ {πο 
Ώπα] δὲ ἵπ {5 ννοτᾶ, απᾶ Ιπ τοσσῆσδε, Υ. 
959, 5 τεάιπάαπί, Τηϊ5, Ἠοπενετ, 8 
Οἶατ]ε οΏδεσγεβ, ἶ5 εολτοεΙΥ Ῥτοραβρ]ε; απᾶ 
1ΐ 15 Ῥείίεσ {ο ππἀριςίαπᾶ ἴΊεβδο α]εοίῖνεβ 
ν(Ἡ πα Βεμο]αδέ κατὰ δεῖξιν, 5ο 35 {ο ἆθ- 
ποῖθ, ος ἰοί οἶγος; ᾖαπο ἰαπίαπι ασἰεηο. 

959. ὑσμίνης στόµα. Θθε οἨ ΤΠ. Κ. 8. 
970. κολούει. Τζ ἴεαυε ππαοσοπιρ[ἰε]εᾶ: 

{γοπα κόλος, ππωϊ]ις. Ῥο]ο]. ἀκέφαλον καὶ 
ἀτελῆ ποιήσει' τουτέστι ἀποτεύξεται, πρὸ 
τοῦ ποιῆσαι. Οα]Ηπι. Ἡ. ον. 90. αὐτὸς 
ἄνην ἐκόλουσας, ἔνέκλασσας δὲ µενοίνην. 

ΤΠθοογῖέ. ΧΤΙ. 196. τοῦ μὲν ἄκραν ἐκό- 
λουσεν ἐπὶ σκαιὸν γόνυ χεῖρα. Οοπιραχθ 
Ο. Θ. 911. Λ. 949. Βἰπιῖ]ας «Ἠαηρεβ οἳ 
{εηςο Ἠανε Ῥεεπ {γεα” επί] ποβσεά, 

979. εἰ πυρὶ χεῖρας ἔοικε. Τ]115 τερείῖ- 
Ποη 15 εκοεεάΙπρ]γ ΡεααΙ{α] απ επαρ]ιαέῖο. 
ΜΠίοπ Ἠαβ α βἵπ]]αχ ρα8βδαρο Ἰπ Ῥ.Τ. ΥΠΙ. 
94. Ίογε φα[ε Ι αἶπφ το] πιογίαῦ τοῖσε, 11ι- 
οἱαπφεᾶ Το ἠοαγεε ογ πιµζε, ἐιοιφ]ι απ ο 
ου] ἆαγβ, Οπ εν] ἆαγβ ἐοιρΏ [α]]Π, απά 
ου] {οπφµθβ. Ὦεθ 86ο οἩ Ἡ. Χ. 128. Ψ. 
645. 

975. Ἕκτορα εἶπε. Ῥεε οἩ ΤΙ. Μ. 60. 
976. προµάχιζε. Τηαί 16, ἐν προµάχοις 

μάχου. 



στ ΟΜΗΡΟΥ ἼΛΙΑΔΟΣ Υ’. 

Μή πώς σ᾿ ἠὲ [βάλῃ, ἠὲ σχεδὸν ἄορι τύψη. 
Φ ”/ να Ἡς-, η] στ σι 2 9 2 -- 
Ως ἔφαθ” Ἕκτωρ ὃ αὖτις ἐδύσατο οὐλαμὸν ἀνδρῶν, 

ΤῬαρβήσας, ὅτ᾽ ἄκουσε θεοῦ ὅπα φωνήσαντος. 3560 

Ἐν ὃ ᾽Αχιλεὺς Τρώεσσι θόρε, φρεσὶν εἱμένος ἀλκὴν, 
Σμερδαλέα ἰάχων' πρῶτον ὃ ἕλεν Ἰφιτίωνα 
᾿Εσθλὸν ᾿Οτρυντείδην, πολέων ἡγήτορα λαῶν, 

Ὃν νύμφη τέκε Νηϊς Οτρυντῆϊ πτολιπόρθῳ, 

Τμµώλῳ ὕπο νιφόεντι, Ὕδης ἐν πίονι δήμῳ. 9δδ 

Τὸν ὃ) ἰθὺς μεμαῶτα βάλ᾽ ἔγχεῖ δῖος ᾽Αχιλλεὺς 
Μέσσην κακκεφαλήν' ἣ ὃ ἄνδιχα πᾶσα κεάσθη. 

Δούπησε δὲ πεσών' ὃ ὃ) ἐπεύξατο δῖος ᾽Αχιλλεύς' 

Κεῖσαι, Οτρυντείδη, πάντων ἐκπαγλότατ) ἀνδρῶν. 

᾿Ενθάδε τοι θάνατος γενεὴ δέ τοι ἔστ᾽ ἐπὶ λίμνη 990 

Γυγαίῃ, ὅθι τοι τέμενος πατρώϊόν ἐστιν. 
Ὕλλῳ ἐπ᾽ ἰχθυόεντι καὶ ΄Ἑρμῳ δινήεντι. 

ὋὪς φάτ᾽ ἐπευχόμενος' τὸν δὲ σκότος ὅσσε κάλυψε. 

Τὸν μὲν ᾽Αχαιῶν ἵπποι ἐπισσώτροις δατέοντο 
, ο) ες Αι Απο οὖν Ωσιως ο / 

Πωωτῃ ἐν υσμίνῃ’ ὃ ὃ ἐπ αὐτῳ Δημολέοντα, 

᾿Εσθλὸν ἀλεξητῆρα μάχης, ᾿Αντήνορος υἱὸν, 

Νύξε κατὰ κρόταφον κυνέης διὰ χαλκοπαρῄου" 

Οὐδ' ἄρα χαλκείη κόρυς ἔσχεθεν, ἀλλὰ δι αὐτῆς 
Αἰχμὴ ἱεμένη ῥῆξ' ὁστέον, ἐγκέφαλος δὲ 

Ἔνδον ἅπας πεπάλακτο' δάµασσε δέ µιν μεμαῶτα. 400 
ς / » » ϱ/ 3 

Ιπποδάµαντα ὃ ἔπειτα καθ ἵππων ἀϊξαντα, 
/ 

Προόσθεν ἔθεν φεύγοντα. µετάφρενον οὕτασε δουρί. 2 

. 9 Δ θ ο 5]. θ « 6! - 

Αὐτὰρ ὃ θυμὸν ἄϊσθε καὶ ἤρυγεν, ὡς ὅτε ταῦρος 
”/ ς αρ ιά ΄ ” 4 

Ηρυγεν ἑλκόμενος Ἐλικώνιον ἀμφὶ ἄνακτα, 

Κούρων ἑλκόντων, γάνυται δέ τε τοῖς ᾿Ενοσίχθων' 4056 
ων / ” } 3 ή 2 / κ 2 / 

Ὡς ἄρα τόν Υ᾿ ἐρυγόντα λίπ᾽ ὀστέα θυμὸς ἀγήνωρ. 

990. ἐνθάδε τοι θάνατος κ.τ.λ. 399 
γης. Απ. ΧΙΙ. 646. Πίο εἰδὶ πιοπῖς εγαπέ 
πεί; ἆοηιις αἶία ειὸ Ιάα. Ἔμε ἄγσεραπ 
Ίαχε σας ἵη Ἰμγάια. Όοε Ἠετοά. 1. 99. 

994. δατέοντο. «Ὠϊοίάεᾶ ; Ἱ. ϱ. πιαπφ[εῖ. 
Βε]ο]. διέκοπτον. 

409. ἤρυγεν, ὡς ὅτε ταῦρος κ.τ.λ. 
γρ. Απ. ΤΙ. 922. (απιογεν κἴπιι] Ίνογγεη- 
ἆοε αἆ κεἰάεγα ἰοὐδέ; Θμαίες ππιφίέης, Τις 
ο πι ἑαμοῖις αγαπι Ταιγς, εἰ ποεγίαπι επσιθ- 
- σεγοἰσε φεοιγΏπ. ἈὮθε ἸΜαστοῦ. βαΐατη, 

"19. 
404. Ἑλικώνιον ἀμφὶ ἄνακτα. Ίπ Ηε- 

σὲ, α {ού οἳ Αολαῖα, ἴμτος απατίετ5 οἳ α 
Ίεασαε {τοπα ἴε απ] οἳ Οοτιπίμ, Νερίαπο 
Ῥαά α πιασπϊβεεηί {επαρ]θ, ηετο {1ο Τοπ]- 
απς5 οβεγοᾶᾷ ΕΥΕΥΥ ΥεαΣ {ο Ἠϊπα {πο βασοτῖῃσα 
οἳ α Ῥυ]] 5 απά 16 ναβ ση] Ἴλεδε Ῥεορ]θ 2η 

απςρίοῖοις εἶσῃπ, απᾶ α οεγίαῖπ ππατ]ς ἐμαέ 
{λε 5αστῖῃσε πνοπ]ά Ὦο αεσοερίεά, 1 ἴ]πε Ῥα]] 
Ῥε]]οπεά α5 Ἠθ τνας ]εᾷ {ο έ]ια αἰίατ. Α{ἴεγ 
έλα Τοπῖο ππΙσγαΏοῃ, πε Τοπῖαπβ οἳ Αβία 
αβδεπιρ]εά 1π {Πε Πε]ὰς οἳ Ῥτίεπο {ο οε]ε- 
Ῥναίε ἴμε 8αππε {εβίϊνα] ἵπ Ἠοποαν οί Ηε[ῖ- 
οοπῖαη ἨΝερίαπο; Ὑμεπσο 16 οαηποέ Ῥο 
ἀοαρέεά {ναί {Πε Ῥοεί {οο]ς Πῖ5 οοπιρατί5οη. 
Ἠοπιεγ αἱνναγ5 αΏρεατς 5ίΥοἩΡΙΥ αἀἀιείεά {ο 
{1ο οπδίοπι5 οἱ έλα ΤοπίαπΒ, νΥηῖοῖ πααίζος 
8οπιθ οοπ]εσοίατα {αί Ἡε Ίνα απ΄ Τοπίαπ 
Ἠϊπιςε]{. ῬορΕ: {γοπι Εαδία(πῖας απά Ώας1εγ. 
Φοθε Ῥγτε]ϊπι. 0558. 5εοί. 1. Πο ἀετιναβοπ οἳ 
Ἑλικώνιος Ἴοπι Πε[ὶοὸ 18 νοιγ Ἱτερα]ατ 
β6ο {]αξ Ῥτοβαβ!γ έε {ΟΝΠ γν/α5 35ο οα]]εά 
Πεἰίσοπα. Όοπιρατο Τ.Θ. 909. γη Ἡ. ἵπ 
Νερε. 9. 9εε αἶδο Ἠετοά, 1. 148. Ῥίταῦ. 
ΥΙΠΙ. Ἰ. Ῥαϊΐδαῦ, ΤΠ. 94. 
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ὴ -- 

Αὐτὰρ ὃ βῇῆ σὺν δουρὶ μετ’ ἀντίθεον Πολύδωρον 
Ἱ) / 

Πριαμίδην, τὸν ὃ οὔτι πατὴρ εἴασκε µάχεσθαι, 

Οὕνεκά οἱ μετὰ παισὶ νεώτατος ἔσκε γόνοιο, 
ή 

Καί οἳ φίλτατος ἔσκε, πόδεσσι δὲ πάντας ἐνίκα. 410 

Δὴ τότε νηπιέῃσι, ποδῶν ἀρετὴν ἀναφαίνων, 

Θὔῦνε διὰ προµάχων, εἴως φίλον ὤλεσε θυµόν. 

Τὸν βάλε µέσσον ἄκοντι ποδάρκης δίος ᾿᾽Αχιλλεὺς 

Νῶτα παραΐσσοντος, ὅθι ζωστῆρος ὀχῆες 

Χρύσειοι σύνεχον, καὶ διπλόος ἤντετο θώρηξ' 415 

᾽Αντικρὺ δὲ διέσχε παρ᾽ ὀμφαλὸν ἔγχεος αἰχμή. 

Γνὺξ ὃ’ ἔριπ᾽ οἰμώξας' νεφέλη δέ µιν ἀμφεκάλυψε 
Κυανέη, προτί οἱ δὲ λά[᾽ ἔντερα χερσὶ λιασθείς. 

ἝἜκτωρ ὃ) ὡς ἐνόησε κασίγνητον Πολύδωρον 
ο Δ ”/ ΄ 9 ” Εντερα χερσὶν ἔχοντα, λιαζόμενον προτὶ γαίῃ, 
Κάῤῥα οἱ ὀφθαλμῶν κέχυτ᾽ ἀχλὺς, οὐδ 

400 
.3/ } 3) 

ἄρ ἔτ᾽ ἔτλη 

Δηρὸν ἑκὰς στρωφᾶσθ’, ἀλλ᾽ ἀντίος ἠλθ᾽ ᾽Αχιλῆί, 

᾿Οξὺ δόρυ κραδάων, φλογὶ εἴκελος' αὐτὰρ ᾿Αχιλλεὺς 

Ὡς εἶδ, ὣς ἀνέπαλτο, καὶ εὐχόμενος ἔπος ηὔδα᾽ 
2 5 ο Δ 5 , / ας , 9 
Εγγὺς ανηρ, ος ἐµον γε μάλιστ εσεέµασσατο θυμὸν, 4250 

ο ς - ! η » Ὁ) 2 3 Ν Ος µοι ἑταῖρον ἔπεφνε τετιμένον' οὐδ ἄρ ἔτι δὴν 
᾽Αλλήλους πτώσσοιµεν ἀνὰ πτολέµοιο γεφύρας. 

΄Ἡ, καὶ ὑπόδρα ἰδὼν προσεφώνεεν Έκτορα δἵον' 
΄βσσον Ἰθ', ὥς κεν θᾶσσον ὀλέθρου πείραθ ἵκηαι. 

Τὸν ὃ) οὐ ταρβήσας προσέφη κορυθαίολος "Εκτωρ' 490 

Πηλείδη, μὴ δή μ’ ἐπέεσσί γε, νηπύτιον ὣς, 

"ὌἜλπεο δειδίξεσθαι' ἐπεὶ σάφα οἶδα καὶ αὐτὸς 

ἨἩμὲν κερτοµίας ἠδ αἴσυλα µυθήσασθαι’ 
Οἶδα δ᾽, ὅτι σὺ μὲν ἐσθλὸς, ἐγὼ δὲ σέθεν πολὺ χείρων. 
. - - - .- 

Αλλ᾽ ἦτοι μὲν ταῦτα θεῶν ἐν γούνασι κεῖται, 
Αἴκε σε χειρότερός περ ἐὼν ἀπὸ θυμὸν ἔλωμαι, 
Δουρὶ βαλών' ἐπειὴ καὶ ἐμὸν [βέλος ὀξὺ πάροιθεν. 

407. Πολύδωρον. Ἐπτ]ριάες, ἵπ Ἠϊ5 
ΠΠεουδα, Ίας Τοἱ]οποά αποίἸεν {παάΙίοῃ, 
ννοπ ο πηα]ες Ῥο]γάογιβ {έ]ιο 5οη οί ῬἘτίαπα 
Ἀπᾶ οἱ Ποσυβα, απά Β]αϊπ ὮΥ Ῥο]γπιπεξίος, 
Ἰῑπςσ οἳ Τητασαε, α{ίεν {Πε ἰία]ῖπσ οἱ ΤΤΟΥ; 
{ος αοοοτᾶῖπρ {ο Ἠοππεσ Τε 15 πού {πε 8οΠ 
ο Πεσιλα, Ῥαΐ οἱ Τιαοίλοξ, απά 15 β]αῖῃ ὮΥ 
Αολί]ες. τσι] {οο Ἠας5 ταίπεσ «ΠΟδεπ {ο 
{ο]]ου; Ἐπτρ]ιάεβ ἴΊχαη Ἠοππεν. ῬοΡΕ. Οοπι- 
Ῥαπε ΤΠ. . 91. Χ. 46. Ὑινς. ἄῑπ. ΤΠΙ. 49. 
Ἠεγπο ΒΙΡΡΟΒΕΒ {παῦ Ῥτίαπι Ἠπά ϐννο 50Π8 
Οἱ έ]νε βαπηθ παπιο Ὦγ ἀπζεγεπί πιοί]μεγς. 

414. ὅθι ζωστῆρος ὀχῆες σύνεχον. 
οη ΤΠ]. Δ. 198. 

421. ἀχλύς. 
Ῥ. 691. 

569 

Βοῖ]. ἄχεος. Όοπιρατο Ἡ]. 
Πο ννοχὰ 15 4ἱδο 5ο αὐβο]α{ε]γ 

1Π {Ίο 5εηςο οἱ ἐγιεδίία, ἵπ Ἡσεβιοᾶ. οπῦ. 
Ἡ. 264. 

424. ὡς εἶδ᾽, ὥς. Θε6 ο ΤΠ]. 5. 294. 
45]. μὴ δή μ’ ἐπέεσσί γε, κ.τ.λ. Ἐθ- 

Ῥεαίεά ΊΤοπα ν. 200. 6αρτα. 
4065. ἐν γούνασι κεῖται. 

514. 
456. αἴκε σε χειρότερός περ ἑὼν κ.τ.λ. 

Οωπέ Οατέ ΥΤΙ. ΛΙ {αι Πεκ, 
οµῦ ποη ρεγίσιζιπι οἳέ, εῖαπι αὐ ἰποαᾶο. 
Ἠαππ]ρα] αρ. Γ0. Χ ΧΙ. Φαρε εἰ οοπίεπιρίιθ 
)οφΐφ ογιοπίτπι οογίαπιει εαϊά. Όοπιρατο 
Ένοσ]ες. Ικ. 11. 
457. πάροιθεν. Ξομο]. τοῦ ἔμπροσθεν 

µέρους, κατὰ τὴν ἀκμήν. Όοπιρατο ΠΠ. 7. 
919. ΌΟὔνετς, Ἡοψενες, χεπάος 1έ 38 απ 

Ὁθ6ο οἩ ΤΙ. Ρ.. 
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Ἡ ῥα, καὶ ἀμπεπαλὼν προῖει δόρυ, καὶ τό Υ ̓ Αθήνη 

Πνοιῇ ᾽Αχιλλῆος πάλιν ἔτραπε κυδαλίµοιο 
"κα µάλα ψύξασα' τὸ ὃ ἂψ ἵκεθ) Ἔκτορα δῖον, 440 

Αὐτοῦ δὲ προπάροιθε ποδῶν πέσεν' αὐτὰρ ᾿Δχιλλεὺς 
᾿Εμμεμαὼς ἐπόρουσε, κατακτάµεναι µενεαίνων, 

Σμερδαλέα ἰάχων' τὸν ὃ' ἐξήρπαξεν ᾿Απόλλων 
{ - Γα) ο) Ν οὐ - ο μι ἱ - 

Ρεῖα µάλ’, ὥστε θεὸς, ἐκάλυψε ὃ ἄρ᾽ ἠέρι πολλῇ. 
Τρὶς μὲν ἔπειτ᾽ ἐπόρουσε ποδάρκης δῖος ᾿Αχιλλεὺς 440 

᾿Εγχεϊ χαλκείῳ, τρὶς ὃ) ἠέρα τύψε βαθεῖαν' 
2 } ο ν α. / μ] / ιά -τ Αλλ᾽ ὅτε δὴ τὸ τέταρτον ἐπέσσυτο, δαίµονι ἶσος, 

Α ἩΣ / ” ΄ ΄ . 

Δεινὰ ὃ ὁμοκλήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα 
2 σ φ -- ” θά ., δες Σφλ ”/ 

Εξ αὖ νῦν ἔφυγες θάνατον. κύον᾽ ἦτέ τοι ἄγχι 
΄Ἠλθε κακόν’ νῦν αὗτέ σ᾿ ἐρύσατο Φοῖβος ᾿Απόλλων, 450 
ς ᾗ ή - 

Ω, µέλλεις εὔχεσθαι ἰὼν ἐς δοῦπον ἀκόντων. 
” 

Ἡ θήν σ᾿ ἐξανύω γε καὶ ὕστερον ἀντιβολήσας, 
” - 3 2 ΄ .) 

Ἐἴπου τις καὶ ἔμοιγε θεῶν ἐπιτάῤῥοθός ἐστι" 

Νῦν ὃ) ἄλλους Τρώων ἐπιείσομαι, ὃν κε κιχείω. 
ιν τ) 9 ’ .) τ .) ε) / ’ ” 3 - 

Ως εἰπὼν Δρύοπ᾽ οὗτα κατ αυχένα µέσσον ἄκοντι 455 
” . / ος τὰ 9 Ν . ” 

Ηριπε δὲ προπάροιθε ποδῶν' ὃ δὲ τὸν μὲν ἔασε, 
-- κ . 

Δημοῦχον δὲ Φιλητορίδην, ἠύν τε µέγαν τε, 

Καγγόνυ δουρὶ αλὼν ἠρύκακε' τὸν μὲν ἔπειτα 

Οὐτάζων Σίφεῖϊ µεγάλῳ ἐξαίνυτο θυµόν. 

Αὐτὰρ ὃ Λαόγονον καὶ Δάρδανον, υἷε Ῥίαντος ρ 2 2 460 

"Αμϕω ἐφορμηθεὶς ἐξ ἵππων ὧσε χαμᾶζε, 
Τὸν μὲν δουρὶ [αλὼν, τὸν δὲ σχεδὸν ἄορι τύψας. 
Τρῷῶα ὃ ᾽Αλαστορίδην' ὃ μὲν ἀντίος ἤλυθε γούνων, 

Εἴπως εὖ πεφίδοιτο; λαβὼν. καὶ ζωὸν ἀφείη, 

Μηδὲ κατακτείνειεν, ὁμηλικίην ἐλεήσας' 4605 

Νήπιος, οὐδὲ τὸ ᾖδη. ὃ οὐ πείσεσθαι ἔμελλεν. 

Οὐ γάρ τι γλυκύθυμος ἀνὴρ ἦν. οὐὸ ἀγανόφρων υ Ύάρ τι γλυκυῦυμος ανηρ Ἰν, γανόφρων, 
.) Ν Ας) ο στὰ 9 ο) / 4 Αλλὰ μάλ᾽ ἐμμεμαώς' ὃ μὲν ἥπτετο χείρεσι γούνων 
μα ’ . α ιν ’ ιοί ας 

[έμενος λίσσεσθ’, ὃ δὲ φασγάνῳ οὗτα καθ’ ἧπαρ. 
ι ” τ 2 .. 

ἛἜκ δέ οἱ ἧπαρ ὄλισθεν, ἀτὰρ μέλαν αἷμα κατ’ αὐτοῦ 470 

Κόλπον ἐνέπλησε, τὸν δὲ σκότος ὥσσε κάλυψε 

αἄτεγὸ οἱ ἐἶπιε, απᾶ 5άΡΡο5ε {μαῦ Ἠεείοτ 
α]]αᾶες {ο χε ἀθαί] οἳ Ῥαΐτοσ]ας. 

499. πνοίῃ πάλιν ἔτρ. Το {5 Ῥαβδαρε 
Έλεγε 15 α οοτηῖο α]αδίοὮ ἵπ Ῥ]αα. ΝΠΙ. αἱ. 
1. 1. 16. επιπὶ: πεπιρε ὀίαπι αῑοῖς 21Πη 
αγπιῖς αιιγεῖς, (αζμς ἴι [εφίοπες ἀϊβλαν]5ᾶ 5ρί- 
]ία, Θμαςὶ επί» Τοῦΐα. 

446. ἠέρα τύψε β. 
Χ. 645. 

449. ἐξ αὖ νῦν ἔφυγες θάνατον κ.τ.λ. 
Ἠερεαίεά {γοπι ΤΙ. ΛΑ. 962. 

465. Τρῶα δὲ. Βεῖ. οὗτα, ἴχοπι Υ. 469. 

Οοπαρατο Ὑχρ. η. 

Ίπ ογάετ {ο αγοῖά {πε Πανδῃα απά απαδπα] 
Ῥτοα]ς ἵπ έλα οοπ5αασίοῃ, Εαδαέμῖας απά 
οίπευ5 ψου]ά ταίετ λαβὼν ἴο ΑοἨῖ]]ες; απᾶ, 
6επετα]]γ βρεα]πᾳ, ἔμετε πγοα]ά Ῥε πο οἳἨ- 
1εοίῖοη {ο {Πῖδ πιείμοᾶ. Όοπιρατε Ἡ. ὅ. 
96: απᾶ 85εοθ ΟΠ Μ. 462. ΤΠε εχΧΡρΓεΒΒΙΟΠ 
γούνων λαβεῖϊν, Ἡοννενεχ, ἵ5δ 8ο Ῥιτε]γ Ἠο- 
πιεγίς, ἴλλαί {Πε τεοεϊνεά ραποίπαὔοἨ τηιδε 
Ὢο πιαϊηίαϊπεά Σ απά Ιπάεεά {πε ππαδυα] 
Ἠγρετραίοη ΤΠαΥ Ὃε Ιπίεπάεά {ο πιατ]ς {ο 
αρα Ώου οἳ ἔιε δαρρ]κηέ, 



ο... 
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Θυμοῦ δευόµενον’ ὃ δὲ Μούλιον οὗτα παραστὰς 

Δουρὶ κατ᾽ οὓς" εἶθαρ δὲ δὺ οὕατος ᾖλθ) ἑτέροιο 

Αἰχμὴ χαλκείη' ὃ ὃ ᾿Αγήνορος υἱὸν Ἔχεκλον 

Μέσσην κακκεφαλὴν ξίφει ἤλασε κωπήεντι’ 475 

Παν ὃ ὑπεθερμάνθη ξίφος αἵματι τὸν δὲ κατ ὅσσε ρ µ 
” ’ - 

Έλλαβε πορφύρεος θάνατος καὶ μοῖρα κραταιή. 

Δευκαλίωνα ὃ ἔπειθ” ἵνα τε ξυνέχουσι τένοντες 
. - - /΄ ’ Ν α .”/ 

Αγκῶνος, τῇ τόν γε φίλης διὰ χειρὸς ἔπειρεν 

Αἰγμῆ χαλκείη' ὃ δέ µιν µένε χεῖρα [αρυνθεὶς 480 μι ο .. µ 2 

Πρόσθ’ ὁρόων θάνατον ὃ δὲ φασγάνῳ αὐχένα θείνας 

Τηλ᾽ αὐτῇ πήληκι κάρη βάλε" μυελὸς αὗτε 

Σφονδυλίων ἔκπαλθ” ὃ ὃ᾽ ἐπὶ χθονὶ κεῖτο τανυσθείς. 
3 ΔΝ ΑΔ - (ϱ)))  Ἂ , ’ εν 

Αὐτὰρ ὃ [Ρῆ ῥ ἰέναι μετ᾽ ἀμύμονα Πείρεω υἱὸν, 

Ῥήγμον, ὃς ἐκ Θρήκης ἐριβώλακος εἰληλούθει. 48950 

Τὸν [Όάλε µέσσον ἄκοντι, πάγη ὃ ἐν νηδύϊὶ χαλκός µ » λά ς 
ο. «ὅ 

Ἔριπε ὃ᾽ ἐξ ὀχέων' ὃ ὃ' ᾽Αρηΐθοον θεράποντα, 

3Αψ ἵππους στρέψαντα., µετάφρενον ὀξέί δουρὶ ϱ 2 υρ 
Ὦ ) στ 

Νύξ’, ἀπὺ ὃ) ἅρματος ὧσε' κυκήθησαν δέ οἱ ἵπποι. 

Ὡς ὃ) ἀναμαιμάει βαθέ ἄγκεα θεσπιδαὶς πῦρ 490 
Οὔρεος ἀζαλέοιο, βαθεῖα δὲ καίεται ὕλη, 

/ 

Πάντη τε κλονέων ἄνεμος φλόγα εἰλυφάζει' 
υ9) ᾳ ρ θύ ΔΝ 9 .. ὃ ’ 5 

ς ὅγε πάντη θῦνε σὺν ἔγχεῖ, δαίµονι ἶσος, 
ιά - 

Ἐτεινομένους ἐφέπων' ῥέε ὃ αἵματι γαῖα µέλαινα. 
ιό ιο 

Ως ὃ ὅτετις ζεύξῃμ [Ρόας ἄρσενας εὐρυμετώπους 405 

Τριέμεναι κρῖ λευκὸν ἐὐκτιμένη ἐν ἀλωῆ ϱ µ ϱ Ὀ Πρ 
ου, κο, πιος. δε ἐν , η 
Ρίμφα τε λέπτ᾽ ἐγένοντο [οῶν ὑπὸ πόσσ᾽ ἐριμύκων 

ὃ [ὁ 3 -- / ’ ε{/ 

Ὡς ὑπ ᾽Αχιλλῆος μεγαθύµου μώνυχες ἵπποι 

Στεῖβον ὁμοῦ νέκυάς τε καὶ ἀσπίδας' αἵματι ὃ ἄξων 

Νέρθεν ἅπας πεπάλακτο, καὶ ἄντυγες αἱ περὶ δίφρον, 500 

Ὁβος ἄρ᾽ ἀφ᾽ ἱππείων ὁπλέων ῥαθάμιγγες ἔραλλον ρ ρ Ύ 2 
ο ασια ο , . δν 9 -- ου 

Αἵ τ᾿ ἀπ᾿ ἐπισσώτρων' ὃ δὲ ἵετο κῦδος ἀρέσθαι 
ο] η 

Πηλείδης, λύθρῳ δὲ παλάσσετο χεῖρας ἀάπτους. 

477. πορφύρεος θάνατος. Ῥεεοπ ΠΠ. Ε.889. 
492. εἰλυφάζει. Ῥεε οἨ Ἡ. Λ. 160: απά 

6οπΠραΓθ {Πε Ῥ8ββαΡ6Ρ. 
496. τριβέµεναι κρῖ λευκόν. Ίπ ἄτεεςε, 

Ἰηδίεαά οἳ {]τεβ]]ης {]ιε σοΓΠ 48 1νε ἆο, {Ἠεγ 
οαας5εά 16 {ο Ῥε ἰτοά οαί ὮΥ οχθῃ. ὮΤ]Ηῖ5 
ας Ηενήςο Ῥτασί]δεᾶ ἵπ «Γάρρα, α5 ἶ5 5εεΠ 
ὮΥ νε Ίαν οἳ ο, νο {ογραά {πε 1 εννβ 
{ο πιαζζ]ε ἴ]ε οκ νο ἐτοὰ οί {πο οογΏ 
(Ῥειί. καν. 4). Ῥορε: {Τοπ Ὠαοίετ. Θες 
«απ Υ. Η. ΤΥ. 26. βῥοπιεβτηες (Πῖ5 νναβ 
ἆοπε Ὦγ Ἠογβ6β, απᾶ ἴπε Ἠοοίβ οἱ ἐ]ιο απῖτηα]5 
860 οπιρ]ογεά Ίνετε ε]οά γη] ὌχαῬς. Όοπι- 
Ραχε Ι1β8ἶ4Ἠ αχγ]. 28. Ἠοβεα κ. 11. Τε 

Β4Π16 οπδίοπι 5Η] οῬίαίπς ἵπ Ῥετβῖα απᾶ 
Ίπά]α {ο ἐΠῖ5 ἆλγ. 

4907. λέπτ᾽ ἐγένοντο. Ἐον ἐλεπτύνοντο. 
499. αἵματι δ' ἄξων κ.τ.λ. Ἑερειεεά 

Τγοπα ΤΠ. Λ. 654. Ἠεποε, απᾶ Ῥδοσβιςο 1έ 18 
ποί δία(εὰ ἐλαί Αοβί]]ες Ἠαά τεπιουπίεὰ Ἠ]8 
ολαχ]οί, Ἠογπο απά οἴ]ετς νιοπ]ά τε]οςί 
πα οοπο]αάἴπςσ πες οἱ ἰμο Ῥοοκ, Ἴποπι ν. 
496. ἀονηννατάς. Τὲ ἆοθΡ ποί αΡΡΘαΣ, Ἠουν- 
νετ, ἐμαξ ενεχγ «Ἠαηρε οἱ {Π19 Ἰῑπά 5]ου]ά 
Ῥο πεοεββατῖ]γ απποαηπσθάΣ απᾶ, α8 Τέ ἵβ 
ΟΠΙΥ τεαπ]δίέθ {ο {αῑζε {πε {αοῦ {ου σταηί{εᾶ, 
Ώιογε 18 ΠΟ ΤΕΒΒΟΠ {ο ΘΙΡΡΟΣΕ αἩΏ ΙΠίΕΓΡΟ- 
Ἰα{19Ἠ, 



ΤΗΣ 

ΟΜΗΡΟΎΌ ΙΛλΙΑΔΟΣ 

ΡΑΨΩΔΙΑ, ἡ ΓΡΑΜΜΑ, Φϕ’. 

.) /΄ 

Ἐπιγραφαί. 

ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΙΟΣ ΜΑΧΗ, ἢ ΑΙ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΙΑΙ, καὶ ΘΕΩΝ ΜΑΧΗ. 

Ἕβλλως. 

ΦΙ, µόγος Αἰακίδαο παρ᾽ ἠϊόνας ποταμοῖο. 

ΤΗΕ ΑΠαάῦΌΜΕΝΤ, 

ΤΗΕ ΡΑΤΤΙΕ ΤΙΝ ΤΗΕ ἘΙΥΕΒ ΡΟΑΜΑΝΡΕΒ. 

ΤΠο Ττο]απς ΒΥ Ῥεΐογο ΑοἨΙ]]ες, 5οπιθ {ογγαγάς ἴ]ιε {ουνη, οίΠετβ {ο {πε τῖνου βεαπιαπάεν 

(νν. 1-16). Ἠο {α]] προῃπ {πο Ἰαέζεν νι σγεηί βΙαασ]ίετ, ἴαῑκες ννε]νε εαρίῖνες 
Ἀ]ϊνε, {ο βαογῖβος {ἔο {πε 5Ἱαάε οἱ Ῥαΐοσ]ας, απᾶά 115 Τγοποη απά ΑΡίετοροΙ5 

(17--208). Αίῑετ απ΄ οατηεξί εχροδία]αίίοη, Ῥοπππαπάεσς αίίασ]ςς Ἠΐπα να αἱ 5 
Ἠανεςδ: Νερέππο απἀ Ῥα]]α5 αξβῖςέ έλα Ἠετο : Ῥπιοϊς 1οἶπβ Βοβτπαπάεσ: απᾶ αἲ ]εησί]ι 

γτ]σαπ, ὮΥ {ἶιε Ιηβεϊσαἴῖοη οἱ ἆαπο, αἱπιοδί ἀγῖες αρ {λε τῖνετ (209---2532). Τμϊ5 ουπι- 
Ῥαέ οπάεᾶ, έῑιε οἴ]λεγ σοᾷ5 «πσασο επ] οἴμεν (5808 -- 620). Ἰεαπννβί]ε ΑεΠΙΙες οοη- 

ἄπιος {πε Ιαασ]ίετ, απᾶ ἀτῖνες {ἶε τεςῖ Ἱπίο Έτογ (621---ὔ48). ΑΡΕΠΟΣ οπ]γ π]ακεβ 
Ὦ βέαπᾶ, απᾶ ἵ5 οοπγεγεά αΑΥ ἵπ α εἸοπά Ὦγ ΑΡο]ο; Ὑο, {ο ἀε]αάο ΑεΠί]]ες, {α]κος 

προῦ Ἠΐπι Ασεποι’5 5ΊαΡο, απᾶ, πἩ]]ο Ἡο ραγ5θ5 Πίτα ἵπ έμαί ἀἱδριῖσε, 6ίΥες ἴ]ιε Έτο- 

1815 απ ορροσἑαπΙέγ οἱ τεβτῖης Ιπίο ἐπεῖσ οἵίγ (644-611). 
Τ]ιο β.Π1ο ἆΥγ οοπΏπαε. ΤΠε 8ο0Π6 ἵβ οἩ ἴμα Ῥαπίς, απά 1π {16 βίγεβτη οἳ ὦσᾶ- 

ΠΙΠ4ΕΣΥ. 

᾽ΑΛΛ᾽ ὅτε δὴ πόρον ἴξον ἐὐῤῥεῖος ποταμοῖο, 

Ἔάνθου δινήεντος. ὃν ἀθάνατος τέκετο Ζεὺς, 

Ἔνθα διατμήξας τοὺς μὲν πεδίονδε δίωκε 

Πρὸς πόλιν, ἧπερ ᾿Αχαιοὶ ἀτυζόμενοι φοβέοντο 

ὌἨματι τῷ προτέρῳ, ὅτε µαίνετο φαίδιµος Ἑκτωρ. ὄ 

ΤΠ ῥ οἵ γε προχέοντο πεφυξότες' ἠέρα ὃ Ἠρη 

Πίτνα πρόσθε βαθεῖαν, ἐρυκέμεν' ἡμίσεες δὲ 

4. ᾖπερ Δε. ὁδῷ. Το Ες τῇ οἵ- «. ηματι τῷ προτέἐρφῳ. Α{ί6Υ πο ἀθαί]ι 

χοβροΏάς {η ν. 6. Το Ρᾶδδασε ἵ5 ΡαΡεΙ- οἳ Ῥαΐτοσ]ας, 6ε ΠΠ. Ῥ. 766. 8ᾳᾳ. 

Ειεβσα] : τοὺς μὲν Ρεῖπςσ απδνγετεὰ ὮΥ ἡμί- 7. ἐρυκέμεν. ἈῬαῖ]. τοὺς Τρῶας, αραιά. 

σεες δὲ ἵπ Υ. 7. ὥστε. 9ο αἲ ἴο ἵπιρεῖο ἴἶνεπι ἵπι ἐλεῖρ Πἱφὰ 



Ἰ 

ΟΜΗΡΟΥ ΙΛΙΑΔΟΣ φ'. στο 

ἛἜς ποταμὸν εἰλεῦντο [βαθύῤῥοον, ἀργυροδίνην' 
2 3 , , σ , ο ος κ ο 
Εν ὃ) ἔπεσον µεγάλῳ πατάγῳ' βράχε ὃ αἰπὰ ῥέεθρα, 

Ὄχθαι ὃ' ἀμφὶ περὶ µεγάλ’ ἴαχον᾽ οἳ ὃ᾽ ἀλαλητῳ 10 
1” .) Ν ς ’ ΔΝ , 
Έννεον ἔνθα καὶ ἔνθα, ἑλισσόμενοι κατὰ δίνας. 

Ὡς ὃ ὅθ) ὑπαὶ ῥριπῆς πυρὸς ἀκρίδες ἠερέθονται 

Φευγέμεναι ποταμόνδε, τὸ δὲ φλέγει ἀκάματον πῦρ 
ὌὌρμενον ἐξαίφνης, ταὶ δὲ πτώσσουσι καθ ὕδωρ' 

ὋὪς ὑπ ᾽Αχιλλῆος Ἐάνθου [βαθυδινήεντος 1 ὧι 

Πλῆτο ῥόος κελάδων ἐπιμὶξ ἵππων τε καὶ ἀνδρῶν. 
Αὐτὰρ ὃ Διογενὴς δόρυ μὲν λίπεν αὐτοῦ ἐπ᾽ ὄχθῃ, 

Κεκλιμένον μυρίκῃσιν' ὃ ὃ ἔσθορε, δαίµονι ἶσος, 

Φάσγανον οἷον ἔχων, κακὰ δὲ φρεσὶ µήδετο ἔργα. 
Τύπτε ὃ) ἐπιστροφάδην' τῶν δὲ στόνος ὠρνυτ' ἀεικὴς 29) 

”"Αορι θεινοµένων, ἐρυθαίνετο ὃ αἵματι ὕδωρ. 
Ὡς ὃ ὑπὸ δελφῖνος µεγακήτεος ἰχθύες ἄλλοι 

Φεύγοντες πιμπλᾶσι μυχοὺς λιμένος εὐόρμου, 

Δειδιότες' µάλα γάρ τε κατεσθίει, ὅν κε λάβῃσιν’ 
ὋὪς Τρῶες ποταμοῖο κατὰ δεινοῖο ῥέεθρα 95 
Πτῶσσον ὑπὸ κρημνούς' ὃ ὃ’, ἐπεὶ κάµε χεῖρας ἐναίρων, 
Ζωοὺς ἐκ ποταμοῖο δυώδεκα λέξατο κούρους, 

{οιπαγᾶς {ιο οἵίη. ΤΗΙ5 15 ιο πδπα] 5επ5ο 
οἳ ἐρύκειν, νΙᾳ. ἀειίπεγε, ἐπιρεάϊγο. Όοπι- 
Ῥαγε Ιηππα νγ. 69. 65. Ἰ]. Π. 969. Σ. 126. 
απά εἰδεννμετο. Ῥοππθ, Πονευεν, γεπᾶεν 16 
Ἰπ {Πῖ5 Ῥ]αςο ὮΥ «ἄε[ζεπάετε; 5 1 16 νεο 
Ῥτοραβρ]ο (μαι «ππο, οἳ αἲ] {πο ἀεῖῖες, 
β]οσ]ά ]επά Ἰου αββϊδίαπεο {0 {πο Τγο]αΠ», 
ΝΠΟΠΙ 8Ἠο ΙπναγΙαβΙγ Ῥαγδιεά ν {ο 
πηοδέ Ιηνείεταίε ππα]οθ, Όοπιραχε Π. Υ. 
919. 5ᾳᾳ. 

10. ἀμφὶ περί. Θεε οἩ ΤΠ]. Β. 906. 
19. ὡς δ' ὅθ' ὑπαὶ ῥιπῆς κ.τ.λ. Ἐπδ- 

{αέία5 οΏβεγνος {μαί βενογα] οουηίτῖος Ἠαγνο 
Ῥθεν τησ] Ιπ[εδίθά νηζῖι αγπι]ες οἱ Ιουπδί5; 
απά ἴλαί {ο Ῥτεγεηί {]αίν ἀεδίτογίησ {μο 
{γιί5 οἳ ἴπε εατίῃ, ἴπο ΟΟΠΠΙΥΠΙΕΗΣ, ὮΥ 
ΚπάΙῖπρ Ίαχσο Ώτος, ἆγονε ἔπετα {οπι {εῖχ 
Πε]άβ ; 5ο {μαί, {ο αγοῖᾶά ἴἶα ΙΠίεΠβε Ἠθαί, 
ἴΠεγ νγετο {οτοεὰ {ο οαδί {Πεπιδε]νεβ Ιπίο 
Όπε νιαίεν. Ίο π]αΥ Ἠεποο αοσοιπί {οΥ μα 
ΙπΠιχηγαΡρ]ο αππη]ες οἱ {πεςε Ἰοσπβίβ, ΠΠεΠ- 
Ώοπεά ΑΠΙΟΠΡ {1ο Ρίασαες οἱ Ἐργρί, νι 
οί Ἠανίπς τεσοιγςε {ο απ Ιππηθά]αίε 676- 
ΑοΠ, 35 50Π18 ϱουᾷ ΠπεηΠ Ἠανε Ἱπιασίπεα; 
ν/ηετεας ἴε πηῖγασ]ε Ιπάεεᾶ εοηβῖθί5 ἴπ {πο 
νιοπάογ[α] ΠΙαΠΠΟΣ ἵπ Ῥχϊηρίηρ {εί ἩΡοπ 
{πο Ἐργρίαπς. 1 Ἰανο οξίεη οΏβεγνεά νηέ]ι 
Ῥ]εαδατα {πε εἰπι]ίιᾶςο, σνπΙοἩ τπαΠΥ ο 
Ἠοπιετ”5 εχρτεβδῖοπ8 Ώθας νη(Ἡ ἴ]ιε ἨΗοιυ 
Βοπϊρίιγθς, απᾶά (ας ἴΠο πιοδί αποϊεηί 
Ἰδαίπεη νγίετ 1Π {λα νιοτ]ά οίτεῃπ βΡρεα]5 
ἵη {χε Ιάϊοπα οἳ ΛΤο5εΒ. Τ]ας, α5 (1ο Ἰοσιιδίβ 
ἵη Εχκοά. κ. 19. γε βαἱὰ {ο ο ἀτίνει Ιπίο 

ἴιο 56α, 50 1π ἨοππεΥ {Π1εγ ατα {οτοεᾶ Ιπίο 
{με τνετ, Ἠ0ΡΗΕ, Τ]1ε απιαζίπρ ΒΝΑΣΠΙΒ ἴπ 
Ν/Πῖσ] {πεβε Ιηδεσί5 Ἱπναςς 8οΠπ1ο οοΠ{τ]θς. 
ρατσπ]ατ]Υ ἵπ ιο Ἐαδί, απ ἴ]ιο ἀϊβαξβίτοιιϐ 
ε[εοίςβ ν/]]ο]ι {ιογ Ῥγοάιςσα, πα ἀεβοτῖρεά 
ΡΥ ΡΙπΥ (Ν. Η. ΧΙ. 29), νΊιοβο αοοοαπέ 
16 νεγῖβεὰ ὮΥ πιοᾶετη 1άγε]]ετς. Τμε οἵν- 
ευπηδίαπςσε ἶ5 α]]ιᾷεὰ {ο ἵπ ειὰρ. νΙ. δ. γΙῖ, 
12. Ῥρα]πι ον. 94. «Γετεη]. 1, 14. 1οε] Ἱ. 6, 
ἹΝαβαπα 11. 16. οι . 20. 

18. κεκλιµένον µυρίκῃσιν. ῬΒαραιᾶ. ἐπί. 
Φε οἳ ΤΙ]. Γ. 196. Θεε 4ἱξο οἨ ΤΠ. 7. 99: 
απᾶ οἩἳ ν. 50. Ἱπίτα, 

22. ὡς δ ὑπὸ δελφῖνος κ.τ.λ. 1 ἵΒ 
οΏβεχναβ]ο πν(] γν]αί Πιδίπεςς ἴ]νε απί]ου 
ἀνετδιῃπεῬ Ἠ5 ϱοπΙραχΙΒΟΠ5 ασσοτάῖης {ο 
ἴμο ἀῑβενεπό 8εεπες απά εἰεπιεπί5 Ίε 18 
επρασεᾶ ἵῃπ. Αολί]]ες Ίας Ῥθεπ Π(λεγίο οπ 
{πα Ἰαπᾶ, απά οοπιρατεᾶᾷ {ο Ἰαπᾶ-απΙππα]ες 
α ἶοπ, ἆο. Ἀον Ἰε ἵβ Ἱπ ἴῑθ γναίεν, μα 
Ῥοεί ἀετῖνες 15 Ίπιασος {τοπ ἔμεπος, απᾶ 
κος Ἠϊτα {ο α ἀο]ρΗμῖῃΠ. ἩῬοΡΕ: Ίποπι 
Ἐπδία(μΙας. ΟΕ {πο αἀ]εσίγο µεγακήτης, 
6εο οἩ ΤΙ. Θ. 222, 

25. λιμένος εὐόρμου. 
4050. 

27. ζωοὺς ἐκ ποταμοῖο κ.τ.λ. ἨΤ]Ηϊ5 
Ρῖεος οἱ οτιε]ίγ ἵπ Αελῖ]]ες Ἠηβ αρρεατεᾶ 
βΠοο]ῖπςσ {ο ΠΙΔΠΥ, απᾶ Ιπάεεᾶ 15 ναί 1 
ἐμπ]ς οππ οΠΙΥ Ῥο εχοιδεᾶ ὮΥ εοηβϊἀοτῖης 
ἴπο {εχοσῖοαδ απᾶ νΙπάϊοῖνε βρ]νῖὲ οἱ 18 
Ἠενο, 14 18 Ἠονεγεν οετίαίη, ἐιαί {ιο ογιε]- 
Π6βΒ οχκεχοῖσεᾶ οπ επεπαῖες ἵπ ἵνας Ἠετθ 

Φεθ ΟΠ 1], Α. 



976 ὉΜΗΡΟΥ ἼδΙΑΔΟΣ Φϕ’, 

Ποινὴν Πατρόκλοιο Μενοιτιάδαο θανόντος. 

Τοὺς ἐξῆγε θύραζε τεθηπότας, ἠὔτε νεβροὺς, 
-- δ) .) ’ - Σε. , ο το 

Δηῆσε ὁ ὀπίσσω χεῖρας ἐὐτμήτοισιν ἵμασι; 90 
. ο) - - 

Τοὺς αὐτοὶ φορέεσκον ἐπὶ στρεπτοῖσι χιτῶσι’ 
- ώ ; -- 

Δῶκε ὃ ἑταίροισι κατάγειν κοίλας ἐπὶ νπας. 
) ΔΝ  Ἂ 3 / Ὦ «ο, ’ Αὐτὰρ ὃ ἂψ ἐπόρουσε, δαϊζέμεναι µενεαίνων. 
Ἱ, -- 

Ενθ) υἱεῖ Πριάµοιο συνήντετο Δαρδανίδαο, 
Ἐ 3 - / Δ 3 ή / ερ ώ 3 Ν 

κποταµου φεύγοντι, υκαογνι, τον ρα ποτ αυτος 

"Ηγε λαβὼν ἐκ πατρὸς ἀλωῆς οὐκ ἐθέλοντα, 
2 / ’ Δ η.) 9 φ5/.. - Εννύχιος προµολών' ὃ ὃ ἐρινεὸν ὀξέὶ χαλκῷ 
γαι / / ϱ } ο ” τ 

Τάμνε, νέους ὀρπηκας. ιν ἅρματος ἄαντυγες εἰεν. 
- ” .ν 3’ ια ” 

Τῳ ὃ᾽ ἄρ᾽ ἀνώϊΐστον κακὸν ἤλυθε δῖος Αχιλλεύς" 

Καἳ τότε µέν µιν Λῆμνον ἐὐκτιμένην ἐπέρασσε, 40 

Νηυσὶν ἄγων' ἀτὰρ υἱὸς Ἰήσονος ὦνον ἔδωκε. 

Κεῖθεν δὲ ξεῖνός µιν ἐλύσατο, πολλὰ δὲ δῶκεν, 

Ἴμβριος Ἠετίων, πέµψε ὃ) ἐς δῖαν ᾿Αρίσβρην' 
Ἔ θ ζ ν ΄.. ι] λα 

νυεν υπεκπροφυγων πατρωιον ικετο όωμα. 

"Ἔνδεκα ὃ ἤματα θυμὸν ἐτέρπετο οἷσι φίλοισιν, 
ἘΕλθὼν ἐκ Λήμνοιο' δυωδεκάτῃ δέ µιν αὖτις 

Χερσὶν ᾿᾽Αχιλλῆος θεὸς ἔμβδαλεν, ὅς µιν ἔμελλε 
Πέμψειν εἰς ᾿Αἴδαο, καὶ οὐκ ἐθέλοντα νέεσθαι. 

Τὸν ὃ) ὡς οὖν ἐνόησε ποδάρκης δῖος ᾽Αχιλλεὺς 
”! 

Γυμνὸν ἅτερ κόρυθός τε καὶ ἀσπίδξος. οὐ ὃ ἔχεν ἔγχος .. ρ 5 ; 5 

᾽Αλλὰ τὰ μέν ῥ ἀπὸ πάντα χαμαὶ [ῥάλε' τεῖρε γὰρ ἱδρὼς 
Φεύγοντ ἐκ ποταμοῦ, κάµατος ὃ ὑπὸ γούνατ᾽ ἐδάμνα" 
5 , 3 Ξ ο / κα Ὀχθήσας ὃ ἄρα εἶπε πρὸς ὃν µεγαλήτορα θυµόν 
Ὦ πόποι, ἦ µέγα θαῦμα τόὸ ὀφθαλμοῖσιν ὁρῶμαι. 

ΤἩ µάλα δὴ Τρῶες µεγαλήτορες, οὕσπερ ἔπεφνον, 

Ἀτ{ποτ]δεά Ὦγ {πε παΠίατγ Ίανς οἳ ἴποςα 
Έπιες : παγ, τε]σῖοη Ιςε]{ Ῥθσαππς ἃ 84Πς- 
ΏἼοπ {ο ἔπεπι, 1 15 ποῦ οπ]γ {Πε᾽ Ώετες 
ΑοΠ!]]ες, Ῥαέ {πε ρῖοας απᾶ τε]σῖοας «Έπεας, 
ν/ηο5ε ΥεσΥγ εΠατασίεσ 15 νῖτίαο απά οοπ]- 
Ρᾶ5εῖοΠ, {μαί τα5εγγες 5ετεγα] ΥγοῦΏς ΠΓΟΥ- 
ἑαπαίε οαρ8νες ἔακεπ ἵπ Ῥαΐ]ε, {ο 5αστίπσε 
ἴπεπα {ο ἴ]ο πιαπες οἳ Πΐ5 {ανοπτῖέε Ἠετο. 
«π. Χ. 617. ΦΗῇπιοπε ογεαίος Θαίμογ ᾖῖο 
{ατεπεξ, Μοϊάεπι φιιος εαισαί ζΓρης,  ἱτεπίεν 
γαρῖςς ἵπ]εγίας φπος Ἰπιπιοἰεί ιπιυγῖ, ((αρίῖ- 
Όοψµε τοφὶ Ρεγβιπᾶάαί 5απσµΐπε Παπιπας. Απᾶ 
Απ. ΧΙ. δΙ. Ἠππεγαί εἴ ροξί ἴετφα Ἱπαπις, 
σος πιέετεί απιὐγὶε Γπ]ετίας, 6950 8ΡάΤΕΙΤΟΒ 
καπσαΐπε Παπιπιαιι. ἘΟΡΕ., 

29. θύραξδε. Ἐπδίαίμ. ἀντὶ τοῦ ἔξω. 
Ῥομο]. τεθηπότας' ἐκπεπληγμένους. Όοπι- 
Ῥατε Τ]. Δ. 245. 

9]. ἐπὶ στρεπτοῖσι χιτῶσι. Ῥεε οἩ ΤΙ. Β. 
119. ἘΕπδίκίμῖαβ 5αρρος5ες {μαί {πε {ποπσ5 
νμῖοἩ Ασπί]]ες έπίκες {Γοπα έε γοπ{ίης {οΓ 

ὅ5 

ἔπο Ῥαγροςε οἳ Ῥ]παϊπςσ {Ἠεπι, Ίνετε {ος 
ΝΠΙΟὮ (επιδε]νες Ἠαά Ὀτοισ]ιέ {ος ἐπο 6απ1θ 
πςε, ἵη σα5ο {Πεγ 5Ἰοι]ά {αχε απΥ ΡεϊδοπενΒ 
α1νθ, Τὲ 5λοπ]ά 56επ ταίπεν {μαῖ ἴ]εγ 
ν/θγε ἐν]ςίθᾶ ἴποησ5 Πέίεά {ο ἴπο Ῥγεαβί- 
Ρἰαίθ, ου οἳ πνλμῖσ]ι έπο Ὀτεαδίρ]αίε πνας ἴπ 
Ῥατί οοπιροβεά. 

97. ἐρινεὸν τάµνε, ὄρπηκας. Οἱ ες 
οοπβίγοίῖοη, 566 οἩ ΤΙ. Θ. 4δ; απᾶ οἳ 
ἁλωὴ, 1π ἴε Ῥτγεσοεά(πς πε, ο 1]. Ἐ. 90. 

99. ἀνώϊΐστον. ὍὈπί]οιφη ο: απευ- 
Φεοίεᾶ : Ίτοπα οἴομαι. Ῥε]ο]. ἀνυπονόητον, 
ἀπροσδόκητον. 

4]. υἱὸς Ἰήσονος. Έππεις: 1. Ἡ. 468. 
Ὀεο ΑΡο]]οᾶ. ΒΙΡΙ. Τ. 9. 17: απᾶ Ἠεγπε ἴπ 
Ίοα. Ρ. 1895. Τ]ε ταηδοπ] 15 οχρτεςς]γ 5ίαίεἀ 
Ἰη ΤΠ. Ψ. 74]. {ο Ἠανε Ὀεεῃ α εἴ]γεσ ϱοΡ]εῖ, 
Όοπιρατε ν. 46. Ἔ]ε ποιΏ ὦνος βἱρηϊβεΒ 
Ῥγίος οἨ ταῖμε, ἴποτη ὠνέομαι, ἴο μη. Τηθ 
ΤΙΟΣΘ 6ΟΠΙΠΠΟΠ ἔοττα 15 ὠνή. 



ὉΜΗΡΟΥ ἼλΛΙΑΔΟΣ Φ'. στ 

Αὖτις ἀναστήσονται ὑπὸ ζόφου ἠερόεντος" 

Οἷον δὴ καὶ ὅδ' ἦλθε, φυγὼν ὕπο νηλεὶς ἦμαρν, 

Λῆμνον ἐς ἠγαθέην πεπερηµένος οὐδέ µιν ἔσχε 

Πόντος ἁλὸς πολιῆς, ὃ πολέας ἀέκοντας ἐρύκει. 

᾽Αλλ’ ἄγε δὴ, καὶ δουρὸς ἀκωκῆς ἡμετέροιο 60 

Γεύσεται, ὄφρα ἴδωμαι ἐνὶ φρεσὶν, ἠδὲ δαείω, 
Ἆ υ. ο ο. ο - .) / ./ α] / 

Η ἄρ᾽ ὁμῶς καὶ κεῖθεν ἐλεύσεται, ἢ µιν ἐρύξει 

Γη φυσίζοος, ἥτε κατὰ κρατερόν περ ἐρύκει. 
ὋὪς ὅρμαινε µένων' ὃ δέ οἱ σχεδὸν ἦλθε τεθηπὼς, 

Γούνων ἄψασθαι µεμαώς' πέρι ὃ ἤθελε θυμῷ 65 

᾿Εκφυγέειν θάνατόν τε κακὸν καὶ κῆρα µέλαιναν. 

"Ἠτοι ὃ μὲν δόρυ μακρὸν ἀνέσχετο δῖος ᾽Αχιλλεὺς, 

Οὐτάμεναι µεμαώς' ὃ δ) ὑπέδραμε καὶ λάβε γούνων 
Κύψας, ἐγχείη ὃ ἄρ᾽ ὑπὲρ νώτου ἐνὶ γαίῃ 
1 ς / Ν 3! 2 / 

Έστη, ἱεμένη χροὺς ἄμεναι ἀνδρομέοιο. 70 

Αὐτὰρ ὃ τῇ ἑτέρῃ μὲν ἑλὼν ἑλλίσσετο γούνων, 
Τῇ ὃ’ ἑτέρῃ ἔχεν ἔγχος ἀκαχμένον, οὐδὲ µεθίει’ 
Καΐ µιν λισσόµενος ἔπεα πτερόεντα προσηύδα' 
Γουνοῦμαί σ’, Αχιλεῦ' σὺ δέ μ’ αἴδεο, καί μ’ ἐλέησον. 

᾽Αντί τοι εἴμ᾽ ἱκέταο, Διοτρεφὲς, αἰδοίοιο. 756 

Πὰρ γάρ σοι πρώὠτῳ πασάµην Δημήτερος ἀκτὴν 

"Ἠματι τῷ, ὅτε μ’ εἷλες ἐὐκτιμένῃ ἐν ἀλωῇ, 
Καΐ µε πέρασσας, ἄνευθεν ἄγων πατρός τε φίλων τε, 

Λῆμνον ἐς ἠγαθέην' ἑκατόμβοιον δέ τοι ἦλφον. 
- λ ’ 

Νῦν δὲ λύμην τρὶς τόσσα πορών' ἠὼς δέ µοι ἐστὶν 

56. ζόφου ἠερόεντος. 6ο οἩ ΤΠ. Μ. 940. 
Τ, 87. Τί 15 βοαγοε]γ ΠοςεΒΒαΣΥ {ο οΏδεχνεα 
ἐλαί 15 τόπιατ]ς οἱ Αε]!]]ες 15 φαγοακίίο. 

67. ἦτοι Ὁ μὲν κ.τ.λ. Όοπιρατε ΥΠ1ρ. 
«Ἔπ. Χ. 6ο]. 

70. ἄμεναι. ΤΠΙ5 15 σεπεγα]]γ 5αρροδεά 
{ο Ῥε βγποοραξαᾶ {τοπι ἀδέμεναι, 1. 8. ἄδειν, 
βαΐΐαγε. Ὁοπιρατε 1]. Λ. 575. απᾶ εἰδε- 
νἨεχε, Ἐπδία(μῖας εχρ]αῖης 16 ὮΥ κορέσασ- 
θαι. Οὔπενς οοπ]εσίατα ἐαί {Πεγο νναβ 3 
οἷά {οτπι ἄω, οΥ ἅμι, ἴχοπα νε ἄδω ννα5 
αΓιογνναγς Γογπηεά. 

75. ἀντί τοι εἴμ ἱκέταο. ᾖἵ απιτο γοι ἴπ 
ἴ]ο ᾖίασο οἱ α φιρρ[απἰ; απᾶ Ὀετείογο 
οοογί]γ ο γεδρεοί, αἰδοίοιο. Ῥαρρ]ιαηί5 Ίνεγο 
Ά]ναγς οοηδἰἀεγεά Ἱπν]ο]αβ]ο, Ὦγ λε Ίαννς 
οἳ Ἱοβριία]έγ. Βεο Ἠεείοά. Ο}. Ὦ. 957. 
Τ]ε Ῥ]εα, Ἠούνευεν, 1Π τεσαγὰ {ο Ίμγσαο, 
Ἠαά πο πγεῖσ]ξ; πος ννα5 Ἠα ἵπ τεαΠίγ α 
βαρρ]απέ; Ι. 6. ὁ ἑκουσίως προσφυγών 
τινι, Δοοογάϊπς {ο Επβίαί]]ας. Ο{ ἄιε 6οή- 
βίγισΒῖοἩ 568 οἨ ΤΠ. Θ. 2053. 

70. πασάµην Δ. ακτήν. Το Ἠανε εαίεπ 
{ορεί]ιεΓ ὠνας οοηβἰἀετεά ὮΥ ἴπε αποϊεηί5 α 
Ῥ]εάσο οἱ {ιεπάβΗΙρ, απά α 5ανο βα[εσιαγά 
Ἀραϊηβί Γαίατο ΙΠ]άΣΥ. Τὲ 19 ο]εαχ, ΙΟΥΥΕΥΕΥ; 

50 

ιαί Τιγοβοπ”5 Ρ]εα Τμ ἐλῖς Ἱπβίαπορ αἱ5ο τνας 
ποῦ να]. 

79. ἑκατόμβοιον. ῥοῖ]. ὦνον. Ῥομο]. 
τιμὴν ἑκατὸν βοῶν αξίαν. εε οἩ ν. 4]. 
Έμο νεγΏ αλφέω; ἴο γοσμγε, 96ΟΙΥ5 αἱδο ἵπ 
Ο. Ο. 4565. Ῥ. 250. Υ. 988. Ἐπδία ία 
οχρ]αῖης 16 ὮΥ εὑρίσκω. Ῥεε αἶδο Ι{ηδί6Υ οἩ 
Φυ]άαβ, ΤΠ ν. ἀλφάνει. 

80. λύμην. Έπε ἘἾπι. Μ. οκρ]αῖης ἐ]ιίς 
νετῦ 48 ἴΊε Ρ]αβα. Ῥεγῇ. {ου ἐλελύμην, απᾶ 
Ἀραίη, λύτο {ΟΥ ἐλέλυτο 1η[γα ν. 114, ΡΥ (ιο 
ΒΑΠΠΘ ΔΠΒΙΟΡΥ (λα Ίνα Ἠανε δέκτο Τον ἐδέ- 
δεκτο, απᾶ ἔῑιε κο, ΆΑπᾶ 5ο Ἠεγπο. Βπέ 
οἱ (ῖΦ ιο ουπδίἰχισίῖσι Τη ΙΒ Ῥρ]ασο νν]] 
5οαΥοεΙγ αἀπη]έ. Ἐδίαίλίις απ ἔἶνο Β6]ιο- 
Ἰ]αςέ τεπάεν 1έ ὮΥ ιο ορίαᾶνο λυθείην, 48 
1 αγποορα{εά {Τοπ λελύμην, {ον λελυμένος 
εἴην, 50 ἐναῦ ἴ]ιε Ιπέογργείαξῖοπ ννο]ά Ῥε:--- 
Ῥμΐ Ι ποιο ἐγιβί {ο ὃε γεζεακεῖ, τε]ιον Ι α]ιαῖί 
λατε γαϊά ἐ]ιῖος ας πιο]. 18 εἸοι]ά 8θοτηΏ, 
Ἰον/ενεσ, ἐλαί Τμγσπον 15 τε]αξῖης {ο Αο]ή]- 
168 Ἠ]5 τείαχπ Ἠοπιθ ὮΥ ΠΊεΝΠΒ αξ έ1ε ΥἉ- 
Βοπη Ραῖά ὮΥ [πηργίης, απᾶ Εἶχαξ οομβοΓἹιθΠΙΙΥ 
Όιο αοχῖςέ 18 {πο ἔθηςε τοφι]νεᾶ, Άπά 80 
Ἠεβγο]ήμβ: ἐλύμην' ἐλυτρώθῃν. 

ΕΕ 
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88. µέλλω που ἀπέχθεσθαι. 

ὉΜΗΡΟΥ ἸΛΙΑΔΟΣ ϕ'. 

ΜἨδε δυωδεκάτη. ὅτ᾽ ἐς Ἴλιον εἰλήλουθα, 

Πολλὰ παθών’ νῦν αὖ µε τεῇς ἐν χερσὶν ἔθηκε 
Μοῖρ᾽ ὀλοή' µέλλω που ἀπέχθεσθαι Δὰ πατρὶ, 
Ὃς µε σοὶ αὖτις δῶκε' μινυνθάδιον δέ µε µήτηρ 

Γείνατο Λαοθόη, θυγάτηρ ”Αλταο γέροντος, 

"Αλτεω, ὃς Λελέγεσσι φιλοπτολέμοισιν ἀνάσσει, 
Πήδασον αἰπήεσσαν ἔχων ἐπὶ Σατνιόεντι. 

Τοῦ ὃ᾽ ἔχε θυγατέρα Πρίαμος, πολλὰς δὲ καὶ ἄλλας' 

Τῆσδε δύω γενόµεσθα, σὺ ὃ ἄμφω δειροτοµήσεις. 
Ἠτοι τὸν πρώτοισι μετὰ πρυλέεσσι δάµασσας, 
᾽Αντίθεον Πολύδωρον, ἐπεὶ [βάλες ὀξέί δουρί: 

Νῦν δὲ δὴ ἐνθάδε µοι κακὸν ἔσσεται' οὐ γὰρ ὀΐω 
Σὰς χεῖρας φεύξεσθαι, ἐπεί ϱ) ἐπέλασσέ γε δαίµων. 
”Αλλο δέ τοι ἐρέω, σὺ ὃ ἐνὶ φρεσὶ [άλλεο σῇσι' 
Μή µε κτεῖν᾽, ἐπεὶ οὐχ ὁμογάστριος "Ἑκτορός εἰμι, 
Ὅςσιτοι ἐταῖρον ἔπεφνεν ἐνηέα τε κρατερόν τε. 

ὋὪς ἄρα µιν Πριάμοιο προσηύδα φαίδιµος υἱὸς, 

Λισσόμενος ἐπέεσσιν' ἀμείλικτον ὃ ὅπ᾽ ἄκουσε' 
Νήπιε, µή µοι ἄποινα πιφαύσκεο, μηὸδ ἀγόρευε. 

Πρὶν μὲν γὰρ Πάτροκλον ἐπισπεῖν αἴσιμον ἦμαρ. 
Τόφρα δέ µοι πεφιδέσθαι ἐνὶ φρεσὶ φίλτερον ἠε 
Τρώων, καὶ πολλοὺς ζωοὺς ἕλον, ἠδὲ πέρασσα" 

Νῦν ὃ οὐκ ἔσθ', ὅστις θάνατον φύγοι, ὅν κε θεός γε 

Ἰλίοφι προπάροιθεν ἐμῆς ἐν χερσὶ [βάλῃσι, 
Καὶ πάντων Τρώων, πέρι ὃ αὖ Πριάµοιό γε παίδων. 
᾽Αλλὰ, φίλος, θάνε καὶ σύ' τίη ὀλοφύρεαι οὕτως: 

Κάτθανε καὶ Πάτροκλος, ὅπερ σέο πολλὸν ἀμείνων. 
Οὐχ ὁράᾳς, οἷος κἀγὼ καλός τε µςγας τε 

Πατρὸς ὃ᾽ εἴμ' ἀγαθοῖο, θεὰ δέ µε γείνατο µήτηρ: 

ὦρο οἨ ΤΙ. 

86 

90 

100 

1056 

πρὸς αὐτὸν εἰπεῖν, Κάτθανε κ.τ.λ. Ἔμε 
Β. 116. 

86. "Αλταο. Οἵ Ες απᾶ {ῑιε ο]εν {ογπα, 
ἵπ ιο {οΠονίης πα, 5εε Ῥγε]ϊπι. 0558. 5οεί. 
ΙΥ. 61. 

90. ἦτοι τὸν κ.τ.λ. Τ1ε ἀεαί]ι οἳ Ῥο]γ- 
ἀοτις 15 τε]αίεᾶ ἵπ ΤΙ. Υ. 407. 5ᾳᾳ. 

96. ὁμογάστριος. Ῥεμο]. ὁ ἐκ τῆς αὖ- 
τῆς γαστρὸς ἀδελφός. ΤΠε φαρδίαπᾶνε 
κασίγνητος ἶ5 αἀδεά {ο ἐπ αἀ]εσίῖνο ἵπ ΤΙ. 
Ω. 47. 

100. ἐπισπεῖν αἴσιμον ἦμαρ. Ῥε6 οἩ ΤΠ]. 
Β. ὁ50. 

104. Ἰλίοφι. 
ο. 66. 

107. κάτθανε καὶ Πάτροκλος, κ.τ.λ. 
Ῥ]αίατομ. Ὑ. Α]εχ. Μ. ο. 64. λέγεται δὲ 
ποτε Καλλισθένην συνέντα τὴν ἀλλοτρι- 
ότητα τοῦ βασιλέως, δὶς ἢ τρὶς απιόντα 

γπα]σο Ἰλίου. εε οἩ ΤΠ. 

Ἠπε α5 αἶδο Ῥεεν α {ανουτίέθ πν]] ΠΙΑΠΥ 
οίΠεσ5; α5 γε] ας Εγεααεπ{]γ Ππηέαίεά. Τμα8 
Ἰμαογοί. ΠΤΙ. 1055. [γ9ε Πρίοιγας οὐῖέ ἄε- 
15ο ζππῖπε οί, (μἱ σεπιας Ἰππιαπιι ἵπ- 
σεπῖο φιρεγατῖέ, εί οΊππες ἢΕγακίϊπαϊέ εἰείίας 
ἐτογέιις ἱ αἰ]εγῖις δοῖ: Τα τεχο ἀαθίίαδίς, 
αἱ ἱπαάίφπανεγε οὐίγεξ Ἡοταί. 04. 1. 28. 7. 
Οσοοεῖαἰέ εἰ Πεϊορὶς φεπῖίογ, οοποῖτα ἄεογιπα, 
ὅο. Ονιά. Ερὶςί. εκ Ῥοπέ. ΤΠΙ. 2. 99. Οο- 
οἷαέ εἰ ΊΤ]ιεδεις, εἴ φιΐ οοπιατίέ Ογεκίεπι. 
6ἵς. Ἐρϊςί, Έαπι. ΥΠ. 4. [ἱ οτί Ἴοο δε.ο 
οσοἰζεγιαπέ, ιά ἱπιριάεπίία οἰάεαίιγ εαπᾶεηι 
ογίμπαπι, εἶ 7Ε5 οοφαξ, Τεσιδαγε. 39εθ 85Ο 
1. ». 117: απᾶ {ο λε οἴαίϊοπ8 αάά Ὠϊος. 
Ἰμαετί. ΙΧ. 67. ἄαἱεπ. Ερϊάεπι. ΗΙρρ. Υ1. 
Τ. ΙΧ. Ρ. 4855. αρ. Έτ. Χ. 469.  Ἰμαοτεί. 
1ΤΙ. 1098. Ηοταί. 04. Π1. 16. 29. ἆομπ νΠ. 
59. 
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᾽Αλλ) ἐπί τοι καὶ ἐμοὶ θάνατος καὶ μοῖρα κραταιὴ 110 
ἼἜσσεται, ἢ ἠὼς, ἢ δείλης, ἢ µέσον ἦμαρ, 

Ὁππότε τις καὶ ἐμεῖο ἄρει ἐκ θυμὸν ἕληται, 
᾿Η ὄὅγε δουρὶ [αλὼν, ἢ ἀπὸ νευρῖφιν ὀϊΐστῳ. 
Ὃς φάτο' τοῦ ὃ) αὐτοῦ λύτο γούνατα καὶ φίλον ἧτορ. 

Ἔϊγχος μέν ῥ ἀφέηκεν, ὃ ὃ ἔζετο χεῖρε πετάσσας 116 

᾽Αμϕοτέρας ᾿Αχιλεὺς δὲ ἐρυσσάμενος ξίφος ὀξὺ 

Τύψε κατὰ κληῖδα παρ᾽ αὐχένα' πᾶν δέ οἱ εἴσω 
Δ 

Δῦ ξίφος ἄμφηκες' ὃ ὃ) ἄρα πρηνὴς ἐπὶ γαίῃ 

Κεῖτο ταθείς' ἐκ δ᾽ αἷμα µέλαν ῥέε, δεῦε δὲ γαῖαν. 

Τὸν ὃ' ᾽Αχιλεὺς ποταµόνδε. λαβὼν ποδὸς, ἦκε φέρεσθαι, 

Καί οἱ ἐπευχόμενος ἔπεα πτερόεντ᾽ ἀγόρευεν' 191 
ο] - - - ολα] / ιο) 3. ΔΝ 

Ενταυθοῖ νῦν κεῖσο μετ ἰχθύσιν, οἵ σ᾿ ὠτειλὴν 

Αἶμ᾽ ἀπολιχμήσονται ἀκηδέες' οὐδέ σε µήτηρ 

Ἐνθεμένη λεχέεσσι γοήῄσεται, ἀλλὰ Σκάμανδρος 

Οἴσει δινήεις εἴσω ἁλὸς εὐρέα κόλπον. 1956 

Θρώσκων τις κατὰ κΌμα µέλαιναν φρῖχ᾽ ὑπαλύξει 
2 Ν ϱ , , 2 , ΄ 
Ιχθὺς, ὃς κε φάγῆσι ΔΛυκάονος ἀργέτα δηµόν. 

Φθείρεσθ’, εἰσόκεν ἄστυ κιχείοµεν Ἰλίου ἱρῆς, 
5, - 5 ΄ 3 Ν . 5/ φ4 

Ὑμεῖς μὲν φεύγοντες, ἐγὼ ὃ' ὄπιθεν κεραϊζων᾿ 

0ὐδ' ὑμῖν ποταμός περ ἐύῤῥοος, ἀργυροδίνης, 130 
.] , οἱ Ν Ν ες ορ / 

Αρκέσει, ᾧ δὴ δηθὰ πολέας ἱερεύετε ταύρους, 
Ν] 

Ζωοὺς ὃ ἐν δίνῃσι καθίετε µώνυχας ἵππους. 

111. ἢ ἠὡς, ἢ δείης, κ.τ.λ. ει 
δείλης οτε 15 απ ε]]ρεῖς ο{ ὥρα οἳ και- 
ρὸς, ππ]εβς Ιπάσεᾶ, α5 ἵ5 πο Ἱπργορβαβ]ο, 
ἴπο τεαᾶϊπσ δείλη, νλῖσ]ι 15 {οαπᾶ ἵπ 5οπ1θ 
ΜΡ.., 15 οογγθοῦ. Τη ἴ]αῦ οἈδο ἴ]μο πο 16 
Ραγεπίμείῖσα] :απᾶ ἐπὶ, Ἰπδίεαά οἱ Ρεῖπρ οοἩ- 
βἶάεγεά ας βεραγα/εᾷ ὮΥ ἐπηθεῖς {:οπι ἔσσεται, 
τηιδί ο αοσσπ{εᾷ ἔπι, απᾶ {π]κεη {ΟΥ ἔπεστι. 
Μαἰὐλμ]ος, Ἠονγενου, οχΡρ]αῖπβ δείλης 48 {πε 
Ρεπ]νε, απᾶ ἦμαρ α5 ἴπε αοραβανο, ἀε- 
ποβπς α Ρρεσ]οᾷ οἱ της; ἴπεβε ο,δες Ῥεΐης 
ΙπάΙΠετεπ{]γ 8ο απιρ]ογεά. Όεο αντ. αν. δ 
978. Υ. 2. απά 6 424. ὃ,α. Επί, Ἱπάερεπά- 
εη{]γ οἱ ἴ]ιο ανν]κννανά «Ἠαπρο οἱ σ.86, ἴμο 
αἀάϊῆοπ οἳ ἠὼς ἵηπ {ο ποπιπαίϊνο ον]- 
ἀεπί]γ Ρχογος {μαί {με εχαπηρ]θ, α5 16 δίαπᾶς, 
15 Ἱπαρρ]σαβ]θ. Ἠεπσο 16 Ἠα5 Ῥθειπ Ῥχο- 
Ῥοβεάἀ {ο τεαά ἠοῦς αἶδο ἵπ ἴ]ο ροπ]Ἴνο; 
Ῥαῦ Ρετῃμαβρβ {πε Πγδί ππεί]ος, γνῖο Ίναβ 
Ἀἀνοσαίεᾶ ὮΥ Ατίδίατομας, ἵδ ἴπα Ῥοβί. 
Ἠεγπε 5ΙΡΡΟΒΕ5 {]ιαῦ {ο Υεγβο Ἰα5δ Ῥεοῃ 
Ἰπίεγρο]αίεά, Ώδσοααςε {ο ναγΡ 15 οὔ]εννν]δα 
υπάεγδίουά; Γο]ίε αἶδο Ἱπο]αάςς 16 Ῥείννθεπ 
Ῥτασ]κεί5 α5 ἀοαρίζα] 5 απᾶ Ῥ. πὶσηί τε 
19οίς 1έ, νι {πο Ἰπος ποχί {ο]]ονπς αἱβδο. 
Τί νου] Ὦο ἀμποι]έ {ο ἀϊδεογες αΠΥ τεα] 
Ρτοιπά {ος ἐΠεῖγ τεπιογα]. Ὀεθ 8ἶδο οἩ 1. 
Κ. 255. 

116. ἔγχος. 
γ. 79. 

122. ἐνταυθοῖ κ.τ.λ. Οοπιρατο Ὑ]χρ. 
Απ. Χ. 667. Τ]ο να]ραν τοπᾶῖπς ἶ5 ὦτει- 
λῆς, Ῥαΐ πο αοσαδα/ῖνα, γν]ο]ι ἵ5 Ργεβογνεᾶ 
1η {πο Βε]πο]ία, 15 ο πδιαα] Ἠοπιοτίο ο0Π- 
βἰγιοίῖοηῃ. ΌὉοπιραχε ΤΠ. Ζ. 117. Τ. 667. 

125. ἀκηδέε. «Θωί ἰᾷ ποπ οιγαπί, αἱ 
όριζέαγ ΠιΟπΟΥΕΠΙ αῦεα». ἨΕΥΝΕ, Ἀεθ ΟΠ 
11. 7. 60. Ω. 626. 

1260. θρώσκων. Παγίϊπφ. Ἠςβγε]μ. θρώσ- 
κει πηδᾷ, κολυµβᾷ. ἼΠο βαπιθ νεο 18 
πβθᾷ οἱ ἴ]ιε Πίφιέ οί απ αγτοις, ἵπ Τ]. Ο. 914. 
--μέλαιναν ϕ. ὑπαλύξει. γι εἰπί Όε- 
πεαί]ι έ]ιο γη(ῇ γα «γ]αορ. Αποζμεν τεαᾶῖηρ 18 
ὑπαῖξει, ννηῖο]ι 86ΕΙΠΒ {ο Ὦο ΠΠεγαΙγ α ϱ]οβ8; 
{ου ἐποισἩ ο Πνβδί 5γ]]αρ]ο οἱ ἀϊἴσσω 18 
ΒΟΠΙΘΙΙΠΙ68 β]ιοτί ἵπ {Πο Ἰαΐεν ντ]{ους, 1έ 18 
Ἱπγατίαβ]γ Ίοης ἵπ Ἠοππον. Οοπιρατο ΤΙ. Β. 
910. Ε. 205. 7. 610. ΟΕ {1ο Ῥτοποιη τις, 
56ο οἩ ΤΠ]. Θ. ὀΤ9: απά οἱ ἴλμο βαρβθίαπᾶνθ 
φρὶξ., οἩ Ἡ. Η. 6). 

192. ζωοὺς δ' ἐν δίνῃσι κ.τ.λ. Τὲ τιαβΒ 
ΑΠ αποϊεΏέ οιδίΟΠΙ {ο σαθί Πνῖηρ ἨοΥ5ο5 Ιπίο 
Όπε 5εα8, απά Ιπίο τῖνους, {ο οπου, 45 1ΐ 
6γε, ΒΥ ίπεβο νἰοβῖπ]5, ἐιο ταρϊάΙόγ οἱ ἐοῖσ 
ΒίΓΕΛΠΙΡ. ΤΠὶ5 Ῥγασίϊεο οοππαθά α Ίοης 
πιο, απᾶ δίουγ 5αρρ]{ο5 118 ΥΠ] εχαΠηΡ]εΒ 

ΡΡρ9ὀ 

Φο]]. «ολ. Ἑεο αφογο, 
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᾽Αλλὰ καὶ ὣς ὀλέεσθε κακὸν µόρον, εἰσόκε πάντες 

Τίσετε Πατρόκλοιο φόνον καὶ λοιγὸν ᾿Αχαιῶν, 
Ν - -- Οὓς ἐπὶ νηυσὶ θοῇσιν ἐπέφνετε νόσφιν ἐμεῖο. 135 

ὋὪς ἄρ᾽ ἔφη" Ποταμὸς δὲ χολώσατο κηρόθι μᾶλλον, 

ὍὭρμηνε ὃ ἀνὰ θυμὸν, ὅπως παύσειε πόνοιο 
Δἴῖον ᾽Αχιλλῆα, Τρώεσσι δὲ λοιγὸν ἀλάλκοι. 
Τόφρα δὲ Πηλέος υἱὸς, ἔχων δολιχόσκιον ἔγχος, 
. ’ ” - / ’ 

Αστεροπαίῳ ἐπαλτο. κατακτάµεναι µενεαίνων. 140 

Υἱέὶ Πηλεγόνος' τὸν ὃ ᾿Αξιὸς εὐρυρέεθρος 

Γείνατο καὶ Περίβοια, ᾿Ακεσσαμενοῖο θυγατρῶν 
Πρεσ[υτάτη! τῇ γάρ ῥα μµίγη Ποταμὸς [αθυδίνης. 
Τῳ ὃ᾽ ᾽Αχιλεὺς ἐπόρουσεν' ὃ ὃ ἀντίος ἐκ ποταμοῖο 

ὝἜστη, ἔχων δύο δοῦρε' µένος δέ οἱ ἐν φρεσὶ θῆκε 145 

Ἔάνθος, ἐπεὶ κεχόλωτο δαϊκταμένων αἰζηῶν, 

Τοὺς ᾽Αχιλεὺς ἐδάϊζε κατὰ ῥύον, οὐδ) ἐλέαιρεν. 

Οἳ δ) ὅτε δὴ σχεδὸν ἦσαν ἐπ᾽ ἀλλήλοισιν ἰόντες, 

Τὸν πρότερος προσέειπε ποδάρκης δῖος Αχιλλεύς" 

Τίς, πόθεν εἷς ἀνδρῶν, ὅ µευ ἔτλης ἀντίος ἐλθεῖν; 150 

Δυστήνων δέτε παῖδες ἐμῷ μένει ἀντιόωσι. 
Τὸν ὃ αὖ Πηλεγόνος προσεφώνεε φαίδιµος υἱός' 

Πηλείδη µεγάθυμµε, τίη γενεὴν ἐρεείνεις: 

Εἶμ᾽ ἐκ Παιονίης ἐριβώλου, τηλόθ’ ἐούσης, 

Παίονας ἄνδρας ἄγων δολιχεγχέας' ἥδε δέ µοι νυν 1656 

Ἠὼς ἑνδεκάτη. ὅτ᾽ ἐς Ἴλιον εἰλήλουθα. 

Αὐτὰρ ἐμοὶ γενεὴ ἐξ ̓ Αξιοῦ εὐρὺ ῥέοντος, 
᾽Αξιοῦ. ὃς κάλλιστον ὕδωρ ἐπὶ γαῖαν ἵησιν. 

Ὃς τέκε Πηλεγόνα κλυτὸν ἔγχεῖ' τόνὸ ἐμὲ φασὶ 
ΤΓείνασθαι' νῦν αὖτε µαχώμεθα, φαίδιμ᾿ ᾽Αχιλλεῦ. 160 

Ὃς φάτ᾽ ἀπειλήσας' ὃ ὃ ἀνέσχετο δῖος ᾽Αχιλλεὺς 

ΤΠηλιάδα μελίην' ὃ δ) ἁμαρτῇ δούρασιν ἀμφὶς 
[. 3 - ευ] . . ιν 1 Ηρως ᾿Αστεροπαῖος, ἐπεὶ περιδέξιος ἠε. 

Καί ῥ ἑτέρῳ μὲν δουρὶ σάκος [βάλεν, οὐδὲ διαπρὸ 
«Τ)- . Ξ ν κ λαο 3 -- --, 
Ρηξε σάκος χρυσὸς γὰρ ἐρύκακε, δῶρα θεοῖο 1605 

Τῷ δ ἑτέρῳ µιν πῆχυν ἐπιγράβδην βάλε χειρὸς 
Δεξιερῆς, σύτο ὃ αἷμα κελαινεφές' ἣ ὃ ὑπὲρ αὐτοῦ 

οἑ Ἡ. Αιτεβτπς ΥΙοίογ 5αὖγ5 οἱ Ῥοππρεγ {1ε 
γοπηρεγ: μπι πιαγὶ Τοἱοίδεγ πάετείηγ, ΆΓερ- 
{πιπῖ 5ε Π]ίηπι οοη/εενιες επί, ειπε ὀοδις αιι- 
γατὶς εἰ εγιο ῃίασανή. Ἡε σΏετεᾶ οχεῃ 1π 
βαογῖῃσο, απἀ {τον α Ἠνίηπσ Ίουςε Ιπίο {πε 
568, 45 ΑΡΡΕΑΙΤ5 1γοπι Τ1οἩ, νΠΙοὮ 15 Ῥεζ- 
{εος]γ οοπ/{ογππαβ]ε νηί] {ἐπ οἳ Ἠοπιεγ. 
ῬοΡε: ἴτοπι Επδίαίμῖας απἆ ΤΏασ1εγ. 

158. ᾿Αξιοῦ, ὃς κ.τ.λ. Ῥεεοπτ ΤΠ. Β. 850. 
162. ὃ δ’ ἁμαρτῷ δούρασιν ἀμφίς. Βεῖ]. 

ἔβαλε, ν. 164. Τ]ε Ππτ]ῖπςσ οἱ ένο 5ρθατ5 
αν οπσ0θ 15 εοπιείµ]ῃπσ τεπιαγκαδ]ε; απά 
5Ίουνς {παί {πε Ἠοτο ππαξέ Ἠανο Ῥεοῃ ἹΠ- 
Ῥτοίθοίεά νη(Ἡ α εἨ]ε]ά. Όεε αβονετ. 145. 

169. περιδέξιος. Ἠατίπα {ιοο γἰζηέ Ἰαπᾶς; 
1.6. Ἰατίπα εφιιαῖ εἰγεπσίῖν ἵπ εαο]ι ᾖλαπᾶ. 
1απὸ, αππὐἰάεαίεγ. Ῥε]ο]. ἀμφοτέραις ταῖς 
χερσὶ δεξιῶς χρώµενος. 3ΥΠΙΠΙΒΟἨΠΕ Τεπ- 
ἀετβ {πε ποτά ὮΥ αφπὕπαπης, ἵπ ΕΡ.ΙΧ. 
110, 
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Γαἴῃ ἐνεστήρικτο, λιλαιοµένη χροὸς ἆσαι. 

Δεύτερος αὖὗτ᾽ ᾿Αχιλεὺς µελίην ἰθυπτίωνα 
2” ’ δι- / / ο 

Αστεροπαίῳ ἐφῆκε; κατακτάµεναι µενεαίνων 

ὃ δ) ὑψηλὴν βάλεν ὄχθην, 
7 - αγ / 

Καὶ τοῦ µέν ϱ᾽ ἀφάμαρτεν' 
170 

Μεσσοπαγὲς ὃ ἄρ᾽ ἔθηκε κατ᾿ ὄχθης µείλινον ἔγχος. 
Πηλείδης ὃ’, ἄορ ὀξὺ ἐρυσσάμενος παρὰ μηροῦ, 
ἸΑλτ΄ ἐπί οἱ μεμαώς' ὃ δ) ἄρα µελίην ᾽Αχιλῆος 

Οὐ δύνατ᾽ ἐκ κρημνοῖο ἐρύσσαι χειρὶ παχείῃ. 175 

Τρὶς μέν µιν πελέμιξεν, ἐρύσσεσθαι µενεαίνων, 

Τρὶς δὲ µεθῆκε βίης' τὸ δὲ τέτρατον, ἤθελε θυμφ 
”"Αξαι ἐπιγνάμψας δόρυ µείλινον Αἰακίδαο. 
᾽Αλλὰ πρὶν ᾽Αχιλεὺς σχεδὸν ἄορι θυμὸν ἀπηύρα. 
Γαστέρα γάρ µιν τύψε παρ ὀμφαλόν' ἐκ ὃ) ἄρα πᾶσαι 180 

Χύντο χαμαὶ χολάδες' τὸν δὲ σκότος ὅσσε κάλυψεν 
᾿Ασθμαίνοντ” ᾿Αχιλεὺς ὃ ἄρ) ἐνὶ στήθεσσιν ὀρούσας 
Τεύχεά τ᾽ ἐξενάριξε, καὶ εὐχόμενος ἔπος ηὔδα" 

Κεῖσ᾽ οὕτω" χαλεπόν τοι ἐρισθενέος Κρονίωνος 
λ .) / - .) .. 

Παισὶν ἐριζέμεναι, Ποταμοῖό περ ἐκγεγαῶτι. 1856 

Φῆσθα σὺ μὲν Ποταμοῦ γένος ἔμμεναι εὐρὺ ῥέοντος' 

Αὐτὰρ ἐγὼ γενεὴν μεγάλου Διὸς εὔχομαι εἶναι" 
Τίκτε μ’ ἀνὴρ, πολλοῖσιν ἀνάσσων Μυρμιδόνεσσι, 
Πηλεὺς Αἰακίδης' ὁ ὃ ἄρ᾽ Αἰακὸς ἐκ Διὸς ἠε. 

Τῷ κρείσσων μὲν Ζεὺς Ποταμῶν ἁλιμυρηέντων, 190 

Κρείσσων ὃ) αὖτε Διὸς γενεὴ Ποταμοῖο τέτυκται. 

Καὶ γάρ σοι Ποταμός γε πάρα μέγας, εἰ δύναταί τι 
Χραισμεῖν' ἀλλ οὐκ ἔστι Διὰ Κρονίωνι µάχεσθαι, 

Τῳῷ οὐδὲ κρείων ᾿Αχελώϊος ἰσοφαρίζει, 

Οὐδὲ βαθυῤῥείταο µέγα σθένος Ὠκεανοῖο, 
καὶ πᾶσα θάλασσα, Ἔξ οὗπερ πάντες ποταμοὶ, 

169. µελίην ἰθυπτίωνα. Ῥεμο]. ἐπ᾽ 
εὐθείας φερομένην, καὶ οἱονεὶ ἱπταμένην. 
Ἡ. Υ. 99. καὶ δ ἄλλως τοῦ Υ᾿ ἰθὺ βέλος 
πετετ. 

172. '᾿µεσσοπαγές. Ἠεᾶῖο ἔεπις Ἱπῄπιω. 
ΤἨ15 8εεπῃς {ο Ῥε {ο ταε γεαᾶάἶηπς; βἴπορ 
μεσσοπαλὲς, νΠΙε] Ἠεγπο απἀ Ο/Π6Υ8 τθ- 
{αΐπ, σαἩ γΙε]ά πο οίμετ ππθαπῖπς {Παπ {λαί 
ΏΊΟΣΘ οοπγεπΙεπ{]γ εχρτεβδεᾷ ὮΥ µεσσοπα- 
γές. ΤΕ Ἱοψενες μεσσοπαλὲς Ῥα σεππίπε, 
16 νν] {πάϊσαίο {πο ε[Γεοί (πτοιρ] χε σα9ο. 

177. µέθηκε βίης. πι γεπιῖεή. Ὑα]σο 
βίῃ, υνπῖο 15 βοµγοεὶγ τθεῖ. Ἠεπεο 
ἘῬο]μίο απἆ Βρϊίσηεσ Ἠανο τοβίογεά {πε με- 
π]ήνο α5 ἵπ Οἆ. Φ. 126. Οοπιραγε αἱβο ΠΠ. 
Δ. 240. 95]. Λ. 84]. Μ. 2608. εἰ αΏδὶ, 

188. τίκτε μ ἀνήρ. Έοτ οἴῖιεν εχαπῃ- 
Ῥ]ες οἳ τίκτειν, αρρ]ιεά {ο α πια]ε, 5εο Τ1, 
Β. 028. Λ. 224. Ν. 452. Ύ. 216. 5ᾳᾳ. Ότ 

195 

ια οἴπεγ Ἠαπᾶ, γεννᾷν ἵ5 τε[εττεᾶ {ο ἴῑα 
πνοππση ἵπ Μα{ή. 1. 16. «1 οὔπ ανἰ. 21. 

191. Ποταμοῖο τέτυκται. Τ]αί 16, γε- 
νεῆς Ποταμοῖο. Ῥεε οἩ ΠΠ. Ρ. 61. 

194. τῷ. Δε. Διά. Οἰατ]ο Ιππρτορετ]γ 
Ῥίασεθ α οΟηπΊα αἱ τῷ, Ἀπᾶ τεπάετς ἵέ 
ἰάεοι---κρείων ᾿Αχελώϊος. 3ο ΥΙ1ρ. ἄεοχρ. 
1. 482. Ππίογιήι τεκ ΓγιάαπαΒ. Αοσοχά- 
Ἰης {ο Ἐβίαίμία5, ὁ παλαιὸς λόγος πάνυ 
τὸν ᾿Αχελφον σεμνύνει, ὡς καὶ πᾶν ὕδωρ 
ἐξ αὐτοῦ ᾿Αχελφον κληθῆναι. θε ἙΒ]οπι- 
Πε]ά”5 1958. οἩ 5ο]μ. Ῥεν5. 875. Ιπίετρρ. 
αἆ Ὑπς. ἄεοτρ. Ι. 9; απᾶ οοπιρατο ΕΓ. 
Απάν, 167. Ῥαος]μ. 681. Ατὶςί, Τῳ815ί. 572. 
Μαοστοῦ. αἱ. Υ. 18. 

196. ἐξ οὗπερ κ.τ.λ. ΘΟπϊπή]. Τη81, 
Οταί. Χ. 1. ΠἨίπο επἶπι, φιειπαάπιοάμπι επ 
Όοραπο ἀῑοΙέ ἴρεε [ΗἩοπιετας] απιπῖαι οἶπι 
Γοπίίωπφμο ογεις ἱπίζιπι οαρεγε, οπιπίδι 



582 ὉΜΗΡΟΥ ἼΙΔΙΑΔΟΣ Φ’. 

- .. / 

Καὶ πᾶσαι κρῆναι, καὶ φρείατα μακρὰ νάουσιν' 

᾽Αλλὰ καὶ ὃς δείξοικε Διὸς µεγάλοιο κεραυνὸν µ 
] .) 

Δεινήν τε βροντὴν, ὅτ᾽ ἀπ᾿ οὐρανόθεν σµαραγήσῃ. 
5 ς λς5 -- ο, ῇ / 3”! 
Η ρα. καὶ ἐκ κρηµνοῖο ερύσσατο άλκεον ἔ ος. 200 ρα, Ύ) 

» ὁ - 3 Ξ ” 
Τὸν δὲ κατ αὐτόθι λεῖπεν, ἐπεὶ φίλον ἦτορ ἀπηύρα, 

Κείµενον ἐν ψαμάθοισι, δίαινε δέ µιν μέλαν ὕδωρ. 
Τὸν μὲν ἄρ᾽ ἐγχέλυές τε καὶ ἰχθύες ἀμφεπένοντο, 
Δημὸν ἐρεπτόμενοι ἐπινεφρίδιον κείροντες. 
Αὐτὰρ ὃ [η ῥ ἰέναι μετὰ Παίονας ἱπποκορυστὰς, 906 

Οἵ ῥ᾽ ἔτι πὰρ ποταμὺν πεφο[λήατο δινήεντα ρ Ἱ 2 
[ὁ -τ Α - κ --ε , 

Ως εἶδον τὸν ἄριστον ἐνὶ κρατερῇ ὑσμίνῃ 
/ 5 Χέρσ) ὑπὸ Πηλείδαο καὶ ἄορι ἶφι δαμέντα. 

/ 

Ενθ' ἕλε Θερσίλοχόν τε, Μύδωνά τε, Αστύπυλόν τε, 
Μνῆσόν τε. Θράσιόν τε, καὶ Αἴνιον. ἠὸ ᾿Οφελέστην' 910 ] » Ὃές 2  Ί] η 

Καί νύ κ᾿ ἔτι πλέονας κτάνε Παίονας ὠκὺς ᾽Αχιλλεὺς, 

Εἰ μὴ χωσάµενος προσέφη Ποταμὸς βαθυδίνης, 

᾿Ανέρι εἰσάμενος, [βαθέης ὃ) ἐκ φθέγξατο δίνης' 

ἸὮ ᾿Αχιλεῦ, πέρι μὲν κρατέεις, πέρι ὃ αἴσυλα ῥέζεις 

᾽Ανδρῶν' αἰεὶ γάρ τοι ἀμύνουσι θεοὶ αὐτοί. 915 
Εἴ τοι Τρῶας ἔδωκε Κρόνου παῖς πάντας ὀλέσσαι, 

Εξ ἐμέθεν γ᾿ ἐλάσας πεδίον κάτα µέρµερα ῥέζε' 
Πλήθει γὰρ δή µοι νεκύων ἐρατεινὰ ῥέεθρα, 
Οὐδέ τί πη δύναµαι προχέειν ῥόον εἰς ἅλα δίαν, 
Στεινόμενος νεκύεσσι' σὺ οὲ κτείνεις ἀϊδήλως. 990 

᾽Αλλ) ἄγε δὴ, καὶ ἔασον' ἄγη μ’ ἔχει, ὄρχαμε λαῶν. 

Ἐ]οηιοπίία {γραγῖνις επεπιρίπι εἴ ογέπι 
ἀεαίέ. Τὲ πιαγ Ἠετο Ῥε αδεία] {ο πα]κε α 
{ευν οὔβεγγαίῖοπ5 προπ {Πο ποίῖοη αἰίασμεά 
ὮΥ Ἠοπιεγ {ο {1ε πνοτᾶ Ὠκεανός. ΤΠ ἴ]ε 
Ἠγεί Ρ]ασε, Ἱε ἀεβίσπαίες {ίΠεγεβγ ἔπο σοᾷ 
Οσεαπις, ὙνἩο Ίνα5 Ἰουκεά προπ α5 ἴ]ε στεαί 
Ρατεπέ οἱ {πε απίνεγςο. 6ε οἩ ΠΠ. Ξ. 301. 
Τπεπορ Ἡο αΡρρ]ᾗες ἴΠε πΠαπ]θ {ο {πο οσεαι 
18ε]ξ,ογεσ πυἩ]οἷι ἐλλο ἀῑνΙΠΙ{γ Ρτεδίάεᾶ; ὮΥ 
ν/πΙοὮ Ἡο εν]άεπ{]γ ππἀετείοοἆ απ ΙπΙπιεηςε 
χῖνεσ, 5απγοππάϊῖπς {ηε {εΓγαφπεοτβ Ρ]οΡε, 
απά Ίτοπα πΥμΙοἩ {πε ἀϊβετεπί 5εα5, νετ, 
ἃο. ταη οαξ, 45 ἀεςοτῖρεᾶ 1π {15 Ῥα55αρο. 
Τ]ε πνογά ἵπ Ἠοππετ 18, ἐπετείοτο, {οίβ]1Υ 
ἀϊδεῆποῖ {Γοπι θάλασσα, απᾶ πεγετ 5ἱσηϊβες 
εἴπιρ]γ πιαγε; Ῥαί Το 15 ἔπεαπεπί]γ ]οϊποᾶ 
νη(Ἡ ποτακὸς, 5 ΑΠ ΑΡΡΟΞΙΠΟΗΠ. ΟοΟπΙρ8Τα 
1. Σ. 606 Τε αοφαῖγεά 15 ποτε σεπετα| 
Βεηςε ἵπ α[ἴεγασες; Ῥαί τείαἶπς 155 Ηοππετία 
Ἱπροτί 1π Ἠεειοά. Ἔμεος. 242. ῬΒεαῖ. Ἡ. 
914. Οχρµ]ο,. Ἠγπι. 10. 14. Ἠετοά. ΤΥ. ο6. 
Ἐπτίρ. Οτοςί. 1971. Ῥ]αι. Ῥμερά. 64. Ῥεο 
ΜαΙΙΏΥ ΤμεςῬ. ΏἘτοβ. ἵπ τοσθ. Ἠεπςο {πα 
Ἠοπιετίο ερϊ]ει ἀψόῤῥους, Ῥεσπαβδε 16 
βονγεᾶ Ῥασ]ς Ιπίο 18ε]{. 1]. Σ. 999. Ἠοππεν, 
ἨοΥΕΥΕΣ, πιεαπί ποί {ο ἀεδὶσηαίο αΠγ Ραι- 

Ποπ]ατ τῖνετ ; α5 ίπε Ν1]ε, {ο Ιηβδίαπςοθ, θε 
οἩἳ Π. Α. 4325. 

198. ἀλλὰ καὶ ὅςο. δεᾷ εἰ ἱῇε. 9εε οἩ ΤΙ. 
Δ. 9291. Ῥο Ηεεῖοᾶ. ΤΠεος. 206. ἸΑλλ᾽ ὁ μὲν 
αὐτὸς τῖσε κακὸν Ἀχρέος, ὃς δὲ Φφίλοισιν 
ἜΑτην ἐξοπίσω παισὶν ἐπεκρέμασεν. 

904. ἐρεπτόμενοι κείροντες. Ὠετογαπίε 
αγγαάεπᾶο. ΆῬενεγα] ρατίοῖρ]ε 4πε 1Τε- 
απεπ{]γ απ]έεά ΙΠ {Πα βαππθ 5επίεπος πΠ(ῃ- 
οί α οοππεοῖπςσ Ῥαγίσ]ε, πε {11εγ πιαΥ 
Ῥε ππἀετείοοᾶ α5 τε]αίπσ {ο {πε 5αΠ1ε Ἱπα]- 
γ]άσα] αοβοῃ. Όοπιρατε Π. ΤΠ. 660. Σ. 972. 
απᾶ εἰδενπενα. Τη πε Ῥτεδεπί Ἰηδίαπσε, 
οπε οἱ ἔ]πε ἔννο 56εΠΙ5 αἰπιοδέ βπρεγβποτβ. 
Ὃθε ἨἩἨοορεγοεεη οἨ Τίρεν, Ρ. 277. Μαι. 
ας. ατ. ξ 6560. 9. 

218. πλήθει γὰρ δή µοι κ.τ.λ. Όοπι- 
ρατγε Ὑ1τα. {δπ. Υ. 804. 5ᾳα. 

22]. ἔασον. ῥῬεῖ]. ἐμὲ, α5 ἵηπ Τ. Δ. 49. 
Ο5, Ῥεγμαῥρς, τὸ κτείνειν ΠΙΔΥ ο 5αρρ]ϊεά 
Τνοπα {με Ῥτεσθεάίπσ Ἰπα. Ὀεο Ἑ]οπιβε]ά”5 
61955. οἩ 4ὔδεΠ. Ῥτοπι. 940.-- ἄγη. (οπ- 
εἰεγπαίίοπ. Βεκ]. Απεσᾶ. Ρ. 326. ἄγη 
παρ Ἡροδότῳ βασκανία, παρ Ὁμήρῳ 
ἔκπληξις. 

οι ον ο νο 
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Τὸν δ) ἀπαμειβόμενος προσέφη πόδας ὠκὺς Αχιλλεύς" 
"Εσται ταῦτα, Σκάμανδρε Διοτρεφὲς, ὡς σὺ κελεύεις. 

Τρῶας ὃ' οὐ πρὶν λήξω ὑπερφιάλους ἐναρίζων, 
9 ή ή, - 

Πρὶν ἔλσαι κατὰ ἄστυ, καὶ Ἔκορι πειρηθῆναι 2956 

᾽Αντιβίην, ἤ κέν µε δαµάσσεται, ἤ κεν ἐγὼ τόν. 

ὋὪς εἰπὼν Τρώεσσιν ἐπέσσυτο, δαίµονι ἶσος. 

Καὶ τότ᾿ ᾽Απόλλωνα προσέφη Ποταμὸς [λαθυδίνης' 

ὮὮ πόποι, ᾿Αργυρότοξε, Διὸς τέκος, οὐ σύ γε βουλὰς 

Εἰρύσαο Κρονίωνος, ὅ τοι µάλα πόλλ᾽ ἐπέτελλε 250 

Τρωσὶ παριστάµεναι καὶ ἀμύνειν, εἰσόκεν ἔλθῃ 
Δείελος ὀψὲ δύων, σκιάσῃ ὃ) ἐρίβωλον ἄρουραν. 

4 Ἡ, καὶ ᾽Αχιλλεὺς μὲν δουρικλυτὸς ἔνθορε µέσσῳ, 
Κρημνοῦ ἀπαϊξας' ὃ ὃ ἐπέσσυτο, οἴδματι θύων. 

Πάντα ὃ ὄρινε ῥέεθρα κυκώµενος' ὧσε δὲ νεκροὺς 2550 

Πολλοὺς, οἵ ῥα κατ᾽ αὐτὸν ἅλις ἔσαν, οὓς κτάν᾿ ᾿Αχιλλεύς. 

Τοὺς ἔκβαλλε θύραζε, μεμυκὼς ἠὔτε ταῦρος, 

Χέρσονδε ζωοὺς δὲ σάω κατὰ καλὰ ῥέεθρα, 
Κρύπτων ἐν δίνῃσι βαθείῃσι µεγάλῃσι. 
Δεινὸν ὃ ἀμφ ᾽Αχιλῆα κυκώµενον ἵστατο κῦμα, 240 

ἜὪθει ὃ ἐν σάκεϊ πίπτων ῥόος' οὐδὲ πόδεσσιν 

Έχε στηρίξασθαι' ὃ δὲ πτελέην ἕλε χερσὶν 

Εὐφυέα, μεγάλην’ ἣ ὃ ἐκ ῥιζῶν ἐριποῦσα 
Κρημνὸν ἅπαντα διῶσεν, ἐπέσχε δὲ καλὰ ῥέεθρα 
” - 2 
Οζοισι πυκινοῖσι' γεφύρωσε δέ µιν αὐτὸν, 2456 

Εἴσω πᾶσ ἐριποῦσ" ὃ ὃ ἄρ, ἐκ δίνης ἀνορούσας, 
᾿Ηϊξε πεδίοιο ποσὶ κραιπνοῖσι πέτεσθαι, 

Δείσας οὐδ ἔτ ἔληγε µέγας θεὸς, ὥρτο ὃ ἐπ᾽ αὐτῷ 

᾿Ακροκελαινιόων, ἵνα µιν παύσειε πόνοιο, 

220. ἔσται ταῦτα, κ.τ.λ. Τπετο ἵβ 
εν]ἀεπ{]γ α ἆερτθε οἱ Θ4Γ6β5ΠΙ 1η {Πῖβ 16- 
ΡΙΥ οἳ ΑοἨ]]]ο5. 9ο ὁ6 ζΐ, Β4Υ8 Ἰα Σ ὑπό πού 
τῖ Ι Ίατε βαζϊεβεώ πι οεπφεαποι. Ῥεε ν. 
259. 

250. ὅ τοι µ.π. ἐπέτελλε κ.τ.λ. 66 
1. Υ. 99. 5ᾳα. 

99]. εἰσόκεν ἔλθῃ δείελος κ.τ.λ. Οἆ. Β. 
968. δύσετό τ᾿ ἠέλιος, σκιόωντό τε πᾶσαι 
ἁγυιαί. πρ. Έπ. ΤΙ. 508. οἱ γέ ἠπίεγεα, 
εἴ πιοπέες απιγαπίη’ οραοῖ. Τη «Ἐο]ίο ἔοσπα 
δείελος τεσιτς ἵηπ 04, Ῥ. 606. Οοπιραγε γ. 
111. αργα; απά 966 Φο]μπεῖᾶ. Ἰεκχ. ἵη ν. 

2950. µέσσῳ. οι. ποταμῷ, αδ 16 18 
πϊσΗί]γ εχρ]αϊπεᾶ ὮΥν Επδίαίπίαςδ. Οὔπενς 
5αΡΡΙΥ τῶν Τρώων, ἴτοπι ν. 924, ννλΙε] 15 
1ε55 οογγεοῖ, ἰΠοισ]ι 16 απιοιηί5 {ο έλα 84Πη8 
Είπα, βἶπερ Αολί]]ες εετίαϊπ]γ Ἱεαρεᾶ Ιπίο 
Ώ1ε δίγεαπῃ. 

254. Ὁ δὲ. Χαπίμας. 
2057. μεμυκὼς ἠῦτε ταῦρος. Ῥομο]. ἐν- 

τεῦθεν κινηθέντες οἱ μεθ "Όμηρον ποιη- 
ταὶ ταυροµόρφους λέγουσι εἶναι τοὺς πο- 
τάµους. Όοπιραγο Ἠογ. Οατπι. ΤΥ. 14. 45. 
γρ. «Απ. ΥΠΠΙ. 71; απά 5εο Γπίετρρ. αἆ 
ΒΟΡΠ. τας]. 19. Εαν. Οτεςί. 19795. 

208. σάω. θε οἩ ΤΠ]. Π. 9689. 
246. γεφύρωσε ὃδξ µιν αὐτόν. 

705 πι αξ ἴέ ενα α ὑγίάφο οὐ {ΐ. 
διαβατὸν ἐποίησε. 

246. ἐκ δίνης. με να]σαν τεαᾶϊῖηςρ 18 
λίμνης, νο βἰσπϊΠες βίωπάϊῖησ γβίΐεΣ, 
απά οαηποῦ Ῥτορετ]γ Ῥε αρρ]εά {ο α ταρϊῖἁ 
ουγγεηί, ΌΈ]ε τεδάϊπα οἳ Όιε ἰεχί ἵδ τε- 
οογἆεὰ ὮΥ Επδίαὔήας, απᾶ ἵ5 ἵηῃ αἲ] Ῥτορα- 
ῬΙΠίγ οοττεοί. ἈὈεο, Ἠογθγεν, Υαἱο]κη. αἆ 
Έτν, ΠΙρρ. 14]. 

249. ἀκροκελαινιόων. Ἠεσοπιῖπφ ὑζασ]; οη. 
ἴα ε]ασο. Ῥο]ο]. τὸ ἄνω µέρος τοῦ κύ- 
µατος ἐξ ἐπιπολῆς μελαινόμενος" τοιοῦτοι 
δέ εἰσι πάντες οἱ ὀξεῖς πόταμοι. 

1Γογπιεᾶ 
Φο]ο]. 
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Δἴον ᾽Αχιλλῆα, Τρώεσσι δὲ λοιγὸν ἀλάλκοι. 

ὉΜΗΡΟΥ ἸΛΙΑΔΟΣ ϕ’. 

250 

Πηλείδης ὃ) ἀπόρουσεν, ὅσον τ᾽ ἔπι δουρὸς ἐρωὴ, 

Αἰετοῦ οἴματ᾽ ἔχων µέλανος, τοῦ θηρητῆρος, 
ο θ’ ο . , ο, -- 
Ος αμα καρτιστος τε και Ωὤκιστος πετεηνωγ. 

Τῳ εἰκὼς ἤϊξεν' ἐπὶ στήθεσσι δὲ χαλκὸς 

Σμερδαλέον κονάβιζεν' ὕπαιθα δὲ τοῖο λιασθεὶς 965 

Φεῦγ’, ὃ ὃ' ὄπισθε ῥέων ἔπετο µεγάλῳ ὀρυμαγδῳ. 
Ὡς ὃ) ὅτ᾽ ἀνὴρ ὀχετηγὸς ἀπὸ κρήνης μελανύδρου 

᾽Αμϕυτὰ καὶ κήπους ὕδατος ῥόον ἡγεμονεύῃ, 
Χερσὶ µάκελλαν ἔχων, ἀμάρης ὃ ἐξ ἔχματα άλλων" 
Τοῦ μέν τε προρέοντος ὑπὸ ψηφῖδες ἅπασαι 92600 

᾿Οχλεῦνται, τὸ δέ τ) ὦκα κατει[βόµενον κελαρύζει 
Χώρῳ ἐνὶ προαλεῖ, φθάνει δέ τε καὶ τὸν ἄγοντα" 
Ν -- - 

ὋὪς αἰεὶ ᾿Αχιλῆα κιχήσατο κῦμα ῥόοιο, 

Καὶ λαιψηρὸν ἐόντα' θεοὶ δέ τε φέρτεροι ἀνδρῶν. 
“Ὁσσάκι ὃ ὁρμήσειε ποδάρκης δτος ᾽Αχιλλεὺς οµ ρ χ 9605 

Στῆναι ἐναντίβιον, καὶ γνώµεναι, εἴ µιν ἅπαντες 
ἸΑθά / ιν ν .. ε) 9 ” άνατοι φοββέουσι, τοὶ οὐρανὸν εὐρὺν ἔχουσι, 
Τοσσάκι µιν µέγα κύμα Διϊπετέος ποταμοῖο 

Πλάζ᾽ ὤμους καθύπερθεν’ ὃ ὃ ὑψόσε ποσσὶν ἐπήδα, 
- . 5 Σ 

Θυμῷ ἀνιάζων' ποταμὸς ὃ ὑπὸ γούνατ᾽ ἐδάμνα 270 
ε -. 

Λάβρος, ὕπαιθα ῥέων, κονίην ὃ ὑπέρεπτε ποδοῖϊν. 
Πηλείδης ὃ ᾧμωξεν, ἰδὼν εἰς οὐρανὸν εὐρύν' 

- / ”” - 

Ζεῦ πάτερ, ὡς οὔ τις µε θεῶν ἐλεεινὸν ὑπέστη 

95]. ὅσον τ᾽ ἔπι δουρὸς ἐρωή. αῖ]. 
γίγνεται. Όοπιρατε ΤΙ. Ο. 268. 

9539. αἰετοῦ µέλανος. Αχϊδίοίε (181. 
ἁπήπ. ΤΧ. 99.) πιεπ{ῖοης δἷκ 5Ρρεσῖος οἳ {με 
εαρ]ε; οπθ οί ΝΠΙ6Π, σα]]εά µελαναίετος 
{τοπ 155 ο, Ἶνε ἀεβοτίθες α5 µέλας τὴν 
χροιὰν, καὶ μέγεθος ἐλάχιστος, καὶ κράτισ- 
τος. 369 45ο ΟΠ Τ. Ω. 916; απά οἱ ἴπα 
ποτά οἶμα οἩ Ἡ. Π. 765. 

957. ὡς ὃ᾽ ὕτ᾽ ἀνὴρ κ.τ.λ. ΤΗϊ5 επαπς- 
ἵησ οἳ λα εἰιατασίες 5 ΥετΥ Ῥεπυήζα]; πο 
Ροεῦ εγεν Κπουγ, κα Ἠοππετ, {ο ρα55 ἔτοπα 
Ώνο νεμεπιεπέ απά πεχνος {ο ένα σεπί]ε 
απιά αστοθραβ]θ. ΦιαοἩ ἰταπδΙοπςδ, ΝΠεΠ 
Ῥτορετ]γ πιπάε, σῖνε α ἵησα]αν Ῥ]εαδιτα. 
Ῥοππείτίας Ῥμα]εγοις, Ίο οπΙΥ Ργαῖδο8 
Ώχ5 οοπιρατί5ΟΠ {0Σ 115 «Ἰεατπεςς, Ἠα5 πού 
βα/Ποϊοπί]ν ταεοπιππεπᾶθά 15 Ῥεαιίγ απά 
τα]αθ. γα] Ίνας ἐγαηβ[εττεά 1ὲ Ιπίο ἄεοΥᾳ. 
1. 106. Τοϊπᾶς εαῖς Πτι ἱπαιμοῖί, γἱτοξ- 
φι6 δεφιεπίεε; Πέ οιπι ετιείαξ ασε πιογεπ{ῖ- 
ὖμς φφέιαέ Ἰιεγθῖς, ᾖῆσοςο 5ιερεγοἰ[ίο ο[[οοδὶ ἴγα- 
φηζεῖς ππάαπι ΕΠίοέ; ξα οαἴεπα γαπιοιήπ ρε 
Τετία πια πί ῥαπα σἱεί, «οαευτίδφια αγεπέῖα 
ἑαπιρεγαί ατα. ἘΟΡΕ : ἔτοπα Ὠαεῖετ. Έ]ενα 
18, ΡεΏαρΒ, ποίλίπρ ἵπ Ἠοππεσ βαρετίογ {ο 

πο νι]λοῖο ἀεβοτιρίῖοπ οἳ ἴῑο οοπβϊεί Ῥε- 
ἔννεεπ ΑαἨϊ]]ος απάἆ Χαπίμας, εἴίπεν ἵπ 
ευ πα οἱ Ῥεβαίγ. ῥῬε]μο]. ὀχετηγός' 
ὑδραγωγὸς, ὁ τὸν τοῦ ὕδατος ὀχετὸν καθ- 
αίρων.  Ίϊε Ἱπιροτί απά ἀετίναίίοι ἵ5 
εχρ]αϊπεά ὮΥ ν. 262. φθάνει δὲ τε καὶ τὸν 
ἄγοντα, 5οἵ]. ὀχετόν. 

259. ἀμάρης. «4 οἰαππεῖ. ΑΡοΟΙΙοΠ. Τμεχ. 
ἁμάρη: ἡ ὑδοῤῥοη. ΑΡοΙ. Ἠλοα. ΤΠ. 
199]. ἠύτε κρηναῖαι ἁμάραι πλήθοντο 

σι. ρ 
50]. κελαρύζει. ΛΓάΥπΙΗΥΕ. Ῥοπο]. μετὰ 

κελάδου ῥεῖ. Ῥο ΤΠεοοτή. Τἀγ]. ΥΠ. 106. 
τὸ δ’ ἐγγύθεν ἱερὸν ὕδωρ Νυμφᾶν ἐξ ἄν- 
τροιο κατειβόµενον κελάρυσδεν. 36ε Τοαρ. 
Ἐππιεπά. Φαἷά. Ῥ. ΠΠ. Ρ. 291. 

2602. προαλεῖ. ἰορίπα. Ἐπδίαίμ. προ- 
αλής' ὁ κατωφερὴς καὶ κατάντης. Ἠεγπο 
ἀετῖνος 16 {τοπι ἄλημι. 

2709. ὡς οὔ τις κ.τ.λ. «4ἶας/ ἰ]αί ποπε 
οἱ έιε φοᾶς ππάεγίαλες {ο γέδοµε πιο ]γοπι ἴ]ιο 
φίτεγ: Τον ἴλεπ υοµίά Ι ωὐίϊπφίν Ρεγὶδ. 
ΤΠε Βο]οΠαδί τεπηατ]ς5, ἐ]αέ {11ο οοπιρ]αϊπί 
οἳ Αολί]]ες ἵ5 εαπϊνα]εηέ {ο {πε ΡταγεΣ ο 
Αἶακ η Ἡ. Ῥ. 647. Ἠε ἆοεδ ποί ἀ4εργε- 
εαίο ἀεαί]ι 1δε]ῖ, Ῥαέ απ Ιπσ]ογίοας ἀθαί] 



ο. να 

ΟΜΗΡΟΥ ΙΛΙΑΔΟΣ Φ'. 5956 

3 - - 3 9 , / 
Εκ ποταµοιο σαωώωσαι επειτα δὲ και τι πάθοιµι. 

”/ ) ” ” ! ε) 

Άλλος ὃ οὔτις μοι τόσον αἴτιος οὐρανιώνων, 275 

᾽Αλλὰ φίλη µήτηρ, Ἡ µε ψεύδεσσιν ἔθελγεν' 
ο ολ) Α ς Δ ’ .. / 

Η μ’ ἔφατο Τρώων ὑπὸ τείχεῖ θωρηκτάων 

Δαιψηροῖς ὀλέεσθαι ᾿Απόλλωνος βελέεσσιν. 

ἝὪς μ’ ὄφελ᾽ Ἕκτωρ κτεῖναι, ὃς ἐνθάδε γ᾿ ἔτραφ ἄριστος. 

Τῷ κ᾿ ἀγαθὸς μὲν ἔπεφν', ἀγαθὸν δέ κεν ἐξενάριξε"' 280 

Νῦν δέ µε λευγαλέῳ θανάτῳ εἵμαρτο ἁλῶναι, 
7 ΄ κ, - - ς - 9 Ερχθέντ’ ἐν µεγαλῳ ποταµφ, ὡς παῖδα συφορ/δὺν, 
Ὃν ῥά τ᾽ ἔναυλος ἀποέρσῃ χειμῶνι περῶντα. 
Ὃς φάτο' τῷ δὲ µάλ᾽ ὦκα Ποσειδάων καὶ ᾿Αθήνη 

Στήτην ἐγγὺς ἰόντε, δέµας ὃ) ἄνδρεσσιν ἐἴκτην' 2556 

Χειρὶ δὲ χεῖρα λαβόντες ἐπιστώσαντ' ἐπέεσσι. 

Τοῖσι δὲ μύθων ἦρχε Ποσειδάων ἐνοσίχθων' 
Πηλείδη, μήτ᾽ ἄρ τι λίην τρέε, μήτε τι τάρβει" 
’ ΄ -... - Γ] δες . - 

Τοίω γάρ τοι νῶϊ θεῶν ἐπιταῤῥόθω εἰμὲν» 

Ζηνὸς ἐπαινήσαντος, ἐγὼ καὶ Παλλὰς ᾽Αθήνη, 290 
ες ” - , ”’ νὰ : 
Ως οὔ τοι ποταμῴ γε δαµήµεναι αἴσιμόν ἐστιν 

᾽Αλλ” ὅδε μὲν τάχα λωφήσει, σὺ δὲ εἴσεαι αὐτός. 
» ΄ - ζ θ ΄ ) ”/ / Αὐτάρ τοι πυκινῶς ὑποθησόμεθ”, αἴκε πίθπαι, 

- πλ 

Μὴ πρὶν παύειν χεῖρας ὁμοίῖου πολέµοιο, 

Πρὶν κατὰ Ἰλιόφι κλυτὰ τείχεα λαὸν ἐέλσαι 2056 

Τρωϊκὸν, ὅς κε φύγῃσι σὺ ὃ Ἔκτορι θυμὸν ἀπούρας 
Ἆ 3 . ” ο / / τ δι κΑ ΑΨ ἐπὶ νῆας ἴμεν' δίδοµεν δέ τοι εὖχος ἀρέσθαι. 

Ν ντ μα αλ . ΄ 9 θ ΄ 3 , 

Τὼ μὲν ἄρ᾽ ὣς εἰπόντε μετ᾽ ἀθανάτους ἀπεβήτην. 
ή Δ -- / / ς θ .. 2 » ν Αὐτὰρ ὃ βῇ;-- μέγα γάρ ῥα θεῶν ὤτρυνεν ἐφετμὴς--- 

ἛἜς. πεδίον' τὸ δὲ παν πληθ) ὕδατος ἐκχυμένοιο" 300 

Πολλὰ δὲ τεύχεα καλὰ δαϊκταμένων αἰζηῶν 

Πλῶον, καὶ νέκυες' τοῦ ὃ ὑψόσε γούνατ᾽ ἐπήδα 
9 ερ, ». ΕΙΝ ο θε). ε) , 3”! 

Ηρος ρὀον αἴσσοντος ἀν ἰθύν' οὐδέ µιν ἔσχεν 
» 9 ε/} ΄ ’ Ν / ”/’ ο) / 

Ἐυρὺ ρέων ποταμός μέγα γὰρ σθένος ἔμβαλ Αθήνη. 

Οὐδὲ Σκάμανδρος ἔληγε τὸ ὃν μένος, ἀλλ᾽ ἔτι μᾶλλον 

(ν. 289). Τῆα8 αἶδο Οα]]σταίας, ἵπ Ἠετοά. 
ΙΧ. 5. Ἐπδίαίμ. ὑπέστη' ἀντὶ τοῦ ἔτλη 
καὶ ὑπέμεινεν. ΟΕ {πε Ἱπιροτί οἵ (16 Ρηγαδθ 
παθεῖν τι, 5986 οἩ ΤΠ]. Ε. δ67. 

276. ἔθελγεν. ες οἨ ΠΠ. Μ. 2565. 
277. ἤ μ’ ἔφατο κ.τ.λ. 3966 οἩ ΤΠ]. Σ. 

10. Ιί ἆοεθ ποῦ αΡρεας, Ἠονψενεσ, ἰμαί 
Τ]ιεβῖς Ἰαᾶ «γεν {ογεναγπεά Ἠϊπα {ο {5 
εβεοί. Ἠίϊβ Ἠογβο Χαπίπας Ἱπήπιαίεά α5 
πο] ἵπ ΤΠ. Τ. 417: απά ευ ς5δοφιεπ{]γ (λε 
ἁγίης Ἠεσίος Ρ]αϊπ]γ ἀεε]ατες 1, ἵπ ΠΠ. Χ. 
9609. 

279. ὥς μ’ ὄφελ "Έκτωρ κ.τ.λ. 90 
πεις ἵῃπ Ὑϊς. «π. Ι. 96.  Βαπαήπι 
Ἰοτέϊκείπιε φεπέῖς, Τγαιάς, πισπσ 11ἱαοῖ οσοι(ηι- 

306 

Όεγε σαπηρὶς ον ᾖροΐμῖθθο, ἔπαφισ απίπιαπι 
Ίαπο ε[Γιιᾶετο ἀεπίγα. 

282. συφορβόν. ΑΦιθιζοιηπ. 39 βουφορ- 
βὸς, ὑαὐι]οιφ. 

289. ἔναυλος. Ῥεε ο ΤΙ. Π. 71; απάἆ ος 
Έιε νετρ αποέῤῥειν, οἨ ΠΠ. 7. 948. 

992. λωφήσει. ΤΙ γεῖαα; τί ἀεδίεί. 
Βο]ο]. λήξει, παύσεται' µετενήνεκται δὲ 
ἡ λέξις ἀπὸ τῶν τὰ φορτία ἀποθεµένων 
τοῦ λόφου ὑποζυγίων. 

901. πολλὰ δὲ τεύχεα κ.τ.λ. Οοπιρατθ 
Υπρ. Ἠπ. Τ. 100. 118. Των. 1. 97. 

6089. αν ἰθύν. Ῥε]ιο]. ἐπ᾽ εὐθείας, κατὰ 
τὴν ὑρμὴν τοῦ ποταμοῦ. 



556 ΟΜΗΡΟΥ ἼδΙΑΔΟΣ Φ’. 

Χώετο Πηλείωνι, κόρυσσε δὲ κῦμα ῥόοιο, 
ε π4 

Ὑψόσ) ἀειρόμενος' Σιμόεντι δὲ κέκλετ᾽ ἀύσας" 

Φίλε κασίγνητε, σθένος ἀνέρος ἀμφότεροί περ 
- ή / 

Σχῶμεν, ἐπεὶ τάχα ἄστυ µέγα Πριάμοιο ἄνακτος 
α) / - 9 Δ ’ » / 

Εκπέρσει, Τρῶες δὲ κατὰ µόθον οὐ µενέουσιν. 310 

᾽Αλλ’ ἐπάμυνε τάχιστα, καὶ ἐμπίπληθι ῥέεθρα 
ϱ ” ’ / να ο α) 2 

Ύδατος ἐκ πηγέων, πάντας ὃ ὀρόθυνον ἐναύλους, 
σ Ν ’ - Ν » ΔΝ ” Ίστη δὲ μέγα κῦμα, πολὺν ὃ ὀρυμαγδὸν ὄρινε 

- / 

Φιτρῶν καὶ λάων, ἵνα παύσοµεν ἄγριον ἄνδρα, 
ω- ν - , / » 6 5 - 
Ος δὴ νῦν κρατέει, µέμονε ὃ ὅγε ἶσα θεοῖσι. 315 

. ΔΝ 3 / / »/! - Φημὶ γὰρ οὔτε [ίην χραισµησέµεν, οὔτε τι εἶδος, 
Οὔτε τὰ τεύχεα καλὰ, τά που µάλα νειόθι λίμνης 

Κείσεθ’ ὑπ ἱλύος κεκαλυμμένα" καδδέ µιν αὐτὸν 
Ἐἰλύσω ψαμάθοισιν ἅλις, χεράδος περιχεύας 

{ Μυρίον' οὐδέ οἱ ὀστέ ἐπιστήσονται ᾿Αχαιοὶ 320 

᾽Αλλέξαι, τόσσην οἱ ἄσιν καθύπερθε καλύψω. 
” - ” 

Αὐτοῦ οἱ καὶ σῆμα τετεύξεται, οὐδέ τί µιν χρεὼ 
Ἔ β ΄ / θ ́ Α / 

σται τυμ οχοηής. οτε μιν απτωσιν χαιοι. 

ή ο -- ..] --.. ” ιά ” / 

Η, καὶ ἐπῶρτ᾽ ᾿Αχιλῆϊ κυκώµενος, ὑψόσε θύων, 
3 - 

Μορμύρων ἀφρῳῷ τε, καὶ αἵματι, καὶ νεκύεσσι. 3256 

Πορφύρεον ὃ ἄρα κῦμα Διῑπετέος ποταμοῖο 
ο ώ “ 

Ιστατ᾽ ἀειρόμενον, κατὰ ὃ ἥρεε Πηλείωνα. 
ρη δὲ μέγ᾽ ἄῦσε, περιδδείσασ᾽ ᾽Αχιλῆϊ, 

Μή µιν ἀποέρσειε µέγας ποταμὺς [αθυδίνης. 
Αὐτίκα ὃ Ἡφαιστον προσεφώνεεν, ὃν φίλον υἱόν' 350 

Ὄρσεο, Κυλλοπόδιον. ἐμὸν τέκος ἄντα σέθεν γὰ ᾽ 2 
ο4 τσ Ἔάνθον δινήεντα µάχῃ ἠΐσκομεν εἶναι. 

906. κόρυσσε. ολο]. ἐμετεώριζεν, ἢ 
ὤπλιζε κατὰ ᾿Αχιλλέως. Ῥεε οἩ ΤΠ. Β 
275. 

907. Σιµόεντι δὲ κἐκλετ᾽ ἀὔσας. Τητ8 
ἵπ 85. χΗΙ. 7. Ὠανιά τερτεδεηπί5 0Π6 ἄεερ 
α5 οα]]πσ {ο αποίπεν {ο ππῖίθ Ιπ ΟΥεΓ- 
ππε]πηῖησ Ἠϊπι, «Έξεβγ]α5 αἶδο 5ΡρεαΚκ5 οἱ α 
5ΊΡΟΥΠ οοπ]εάεγασν Ῥείνεεπ {πε Ώτε απά 5ε8 
{ο ἀεδίτογ {πε ἀτεοῖαη αΥΠΙΥ. 

910. οὐ µενέουσι. Ῥο]. αὐτόν. 
919. ἵστη. Έον ἵσταθι, α5 ἵπ Ἐπτὶρ. 

Φυρρ. 1229. Ίο. 1199. ο αἶξο ζῆ ἴον 
ζηθι, ΤρΗ. Τ. 699: πίµπρη ἴον πίµπραθι, 
1οη. 627: απᾶ εἰππ]]ατ]γ σάω ἔοχ σάωθι, 04. 
Ῥ. 606. θε ΡΙεΥ5. Ιῃ Ματ. Ρ. 208. 

917. νειόθι. ἈΒεμο]. κάτωθεν. 
918. ἱλύος. ἨΜιά. Ῥε]μο]. τοῦ πλήθους 

τοῦ πηλοῦ. Τ]ε Ἰα5ί 5Υ]]αβ]ε οἳ ἰλὺς 15 5Ἡοτέ 
ἵη ΑΡο]]. Ἠμοά. Ι. 10. Ἠεπεε Ἐεπί]εγ απᾶ 
Ἠεγπε νου]ά Ἰετε τεαὰ ἰλύοφι. 

919. ἅλις χεράδος µυρίον. ο Οἆ. Ρ. 
432. µάλα µυρίον. Τπε Βολμο]ῖαδί εκρ]αῖης 

χερὰς οἳ νο εαπᾶ, απᾶ Ἠεβγολῖας οἱ {πο 
5ίοπε», οο]]εσείθᾶ Ίπ ἴλο Ῥοΐέοπα οἱ {πε τΊνεγ. 
Ἐπξίαθίαςδ ππεπΏῖοπ5 Ροίμ Ιπίεγρτείαίίοης, 
Ῥαΐέ ἀεοῖάες 1π {αγοιχ οἱ πεϊίμετ. σε αἶ5ο 
Άστεες νίἩ ἨΗεδγολῖας ἵη εἰαθΐπς {ἐ]λαί ἄσις, 
ν. 951, ἶξ ΦΥΠΟΠΥΠΙΟΙ5 γη(Π χερὰς, ΨΊετεας 
πε Ῥε]ο]μαςίύ εκρ]αῖπε 15 Ὦγν ἐλύς. Τπε 
ἔητεο πνοτάςδ πιαΥ Ῥετ]μαρ5 Ῥε βεγετα]]γ 
τεπάετεᾶ, ἰλὺς, πιά; χερὰς, δί0ΠεΣ; ἄσις, 
φαπά ΟΥ σγατνεί. 

925, τυµβοχόης. ΤΗϊ5 15 ἀοπρί]εςς {πε 
πο γεαάἶπᾳ, [ου πνυπῖοὮ πο απεϊεηί σταπῃ- 
πΙΩΤΙάἨ5 5αυςΗίπ{εᾶ {πε αοτ. 1. ἴπξ. τυµ- 
βοχοῇῆσ”, νι απ εἰϊδίοη αἰίοσείμεσ ππεχ- 
απαρ]εᾶ. Χος 15 {πο οοπβίπαοθῖοῃ ση αἩ 
ἹπβπΙ νε ποτε Ῥχγορες {Πατ {αξ ση ἴπε 
σεπ]Ἴνο. Ῥεαοπ Π.Ι.997. Ἠεγτε, πΗ(Π- 
οπίέ αΠΥ φπ{Ποῖεηπί ΤΕΛΞΟΠ, οοπάεπιηπς {πθ 
ἔννο Ππες α5 5ριτ]οἈς. 

9951. ἄντα σέθεν γὰρ κ. σ.λ. ΒοΠο]. 
κατὰ σοῦ γὰρ ἄξιον ἀνταγωγιστὴν ἡγού- 
µεθα τὸν Ἐάνθον. Όοπιραχε ΠΠ. Ρ. 197. 
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᾽Αλλ) ἐπάμυνε τάχιστα, πιφαύσκεο δὲ φλόγα πολλήν. 
Αὐτὰρ ἐγὼ Ζεφύροιο καὶ ἀργέσταο Νότοιο 
Εἴσομαι ἐξ ἁἆλόθεν χαλεπὴν ὄρσουσα θύελλαν, 996 

“Ἡ κεν ἀπὸ Τρώων κεφαλὰς καὶ τεύχεα κήαι, 
Φλέγμα κακὸν φορέουσα! σὺ δὲ Ἐάνθοιο παρ᾽ ὄχθας 
Δένδρεα καῖ, ἐν ὃ αὐτὸν ἵει πυρί' μηδέ σε πάµπαν 
Μειλιχίοις ἐπέεσσιν ἀποτρεπέτω καὶ ἀρειῇ 

Μηδὲ πρὶν ἀἁπόπαυε τεὸν μένος, ἀλλ᾽ ὁπόταν δὴ 940 
’ τν ο »./ ” - .] ΄ - 

Φθέγξομ’ ἐγὼν ἰάχουσα, τότε σχεῖν ἀκάματον πῦρ. 
ΑΝ - 

Ὃς ἔφαθ” "Ἠφαιστος δὲ τιτύσκετο θεσπιδαὶς πῦρ. 

Πρῶτα μὲν ἐν πεδίῳ πῦρ δσίετο, καῖε δὲ νεκροὺς 

Πολλοὺς, οἵ ῥα κατ᾽ αὐτὸν ἅλις ἔσαν. οὓς κτάν᾿ Αχιλλεύς" 

Παν ὃδ᾽ ἐξηράνθη πεδίον, σχέτο ὃ) ἀγλαὸν ὕδωρ. 946 

Ὡς ὃ᾽ ὅτ' ὀπωρινὸς Ῥορέης νεοαρθέ ἀλωὴν 

Αἶψ) ἀνξηράνῃ, χαίρει δέ µιν ὅστις ἐθείρῃ" 
ων . , ’ -  3/ 9 Ὡς ἐξηράνθη πεδίον πᾶν, καὺδ ἄρα νεκροὺς 
ΚΠεν, ὃ δ᾽ ἐς ποταμὸν τρέψε φλόγα παμφανόωσαν. 
Καίοντο πτελέαι τε, καὶ ἰτέαι, ἠδὲ μυρῖκαι, 3500 

Καίΐετο δὲ λωτός τ’, ἠδὲ θρύον, ἠδὲ κύπειρον, 

Τὰ περὶ καλὰ ῥέεθρα ἅλις ποταμοῖο πεφύκει. 
στ η 5 έλ / ο) θύ Δ Δ δι εἴροντ΄ ἐγχέλυές τε, καὶ ἰχθύες, οἳ κατὰ δίνας, 

ς 

Οἳ κατὰ καλὰ ῥέεθρα κυβίστων ἔνθα καὶ ἔνθα, 

Πνοιῇ τειρόµενοι πολυµήτιος ᾿Ἡφαίστοιο. 3σὅσ 

Καΐετο ὃ ὃς Ποταμοῖο, ἔπος τ᾿ ἔφατ', ἔκ τ᾿ ὀνόμαζεν' 
'"Ἠφαιστ', οὔ τις σοί γε θεῶν δύνατ᾽ ἀντιφερίζειν, 

0ὐδ' ἂν ἐγὼ σοί γ᾿ ὧδε πυρὶ φλεγέθοντι µαχοίµην. 
ΑΥ᾽ ἔριδος' Τρῶας δὲ καὶ αὐτίκα δῖος ᾿᾽Αχιλλεὺς 

”Αστεος ἐξελάσειε' τί µοι ἔριδος καὶ ἀρωγῆς; 360 

Φη πυρὶ καιόµενος' ἀνὰ ὃ ἔφλυε καλὰ ῥέεθρα. 

354. ἀργέσταο ἈΝότοιο,. 966 οἨ ΤΠ. Λ. 
206. 

941. φθέγξοµαι. Τε Τοπῖς βαῬ]αποίῖνε, 
5εο οἩ ΤΠ. Μ. 41. 

944. αὐτόν. αι. ποταµόν. Όπ]εςῬς, 
Ἰπάθεά, έε {εχί Ῥο Ιποοτγεοῦ---ννΠῖοἩ βδετης 
ἨισΠ]γ Ρτοβαβ]ε---απά ἵνα 5Ποπ]ά γειά αὐτὸ 
ΝΙἩ Βεπί]εγ, Ιπ τείεγεποο {ο πεδίον. Ὀ66 
Ἐτε]ϊπι. 0Ρ55. 5εοί. ΥΠ. ἍΑΙΙ ιο οοΡρίες, 
Ἠούγενεν, Ἠανε αὐτὸν, νΠ]οὰ πιαΥγ Ῥε εχκ- 
Ῥ]αϊπεά Ὦγ οβετνίης, ἐ]αί λε τίνον Ἠαά 
Ιπαπάαίεά {πο γ/πο]ο Ῥ]αϊῃ. οι ννου]ά 
τουᾶ αὐτόθ', ἴου αὐτόθι, 35 Ιπ ν. 201: απᾶ 
Ἠεγπο, νὰ πὶρμί απᾶ οίευ5, το]ασί ἴ]ιο 
πε α5 απ Ἱπζετρο]αίοῃ {τοπ ν. 206. 

946. νεοαρδε ἁλωήν. 3Ῥε]μο]. νεωστὶ 
πεποτισμµένην καὶ αἀρδευθεῖσαν. 

347. ὅστις ἐθείρῃ. ΤΓ]ιο οιζτυαίεν ἴ: 1.9. 

ἴλο οἱὐΠΟΥ οἱ λε φαγᾶςη. ῥΒε]ο]. ἐθείρῃ" 
ἐξ ἔθους ἐπιμελοῖτο. Ἠεβγο]ήας, νη]λοιέ 
Ε{ΕΥΕΠΕΘ {0 {Ἡα ΕίΠΙΟΙΟΡΥ, οεκρ]αίπς 6 
Αἴπιρ]γ ὮΥ ἐπιμελείας ἀξιώσφ, απιὰ Ἐτποςε 
πρίν οΏβεσνες, {δέ ἔΊνετο {5 πο πεοεβαῖέγ 
{ο Ῥα οΥεΓ-Βεγαρια]οις ἵπ αἰοπᾶΐησ {ο οκ- 
ίπεπιε Πη]εεί]ε5 οἱ ἀοτῖναίίοη. 

960, µυρῖκαι. ΤΠο Ῥεπι]ίπια οἱ Ελῖβ 
νονά 18, ἵπ ἐλῖς βἶηρ]ο Ἰπδίμπορ, Ίοπρ 1π 
Ἠοππετ. ΟΌοππραχο βρσα ν. 18. ΤΙ. Κ.466. 
Τη Παπ, πιγγίοα 15 ποενεν {ουπᾶ η] (ο 
Ρεπα]ήτηα βἱοχί, Ίο Ἠανο ἠηιίζεεφιο πηΥ- 
γιος ιν πα. ΊΤ]ε αἀ]εοίῖνο µυρίκινος, 
ἨΟνΥΕΥοΣ, Ίαβ ἐἶιο οοχγεβροπάἶηρ νογνο] Ίοης 
η Ἡ. ἆ. 99. 

960. τί µοι ἔριδος καὶ ἀρ. Τ]αί 19, τί 
. οἨ τί µέλει; Ῥεο Μαέ. απ. αγ. 5 9856, 
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Ὡς δὲ λέβης ζεῖ ἔνδον, ἐπειγόμενος πυρὶ πολλφ, 

Κνίσῃ µελδόμενος ἁπαλοτρεφέος σιάλοιο, 
Πάντοθεν ἀμββολάδην, ὑπὸ δὲ ξύλα κάγκανα κεῖται' 
Ὃς τοῦ καλὰ ῥέεθρα πυρὶ φλέγετο, ζέε ὃ ὕδωρ, 38656 
0ὐδ' ἔθελε προρέειν, ἀλλ᾽ ἴσχετο' τεῖρε ὃ ἀὐτμὴ, 
Ἡφαίστοιο βίηφι πολύφρονος' αὐτὰρ ὄγ Ἡρην, 
Πολλὰ λισσόµενος, ἔπεα πτερόεντα προσηύδα" 

ο , 9 εν ο λκρν. ερ ./ / 

Ηρη, τίπτε σὸς υἱὸς ἐμὸν ῥόον ἔχραε κήδειν 

ἜἘξ ἄλλων; οὐ μέν τοι ἐγὼ τόσον αἴτιός εἰμι, 370 
ο ή 

Όσσον οἱ ἄλλοι πάντες, ὅσοι Τρώεσσιν ἀρωγοί. 
. .] . 

Αλλ᾽ ἦτοι μὲν ἐγὼν ἀποπαύσομαι, εἰ σὺ κελεύεις" 
Παυέσθω δὲ καὶ οὗτος' ἐγὼ ὃ᾽ ἐπὶ καὶ τόδ ὀμοῦμαι, 
Μήποτ᾽ ἐπὶ Τρώεσσιν ἀλεξήσειν κακὸν ἦμαρ, 

Μηδ᾽ ὁπόταν Τροίη µαλερῷ πυρὶ πᾶσα δάηται 375 

Καιομένη, καίωσι ὃ᾽ ἀρήϊοι υἷες ᾿Αχαιῶν. 

Αὐτὰρ ἐπεὶ τό Υ ἄκουσε θεὰ λευκώλενος Μρη, 

Αὐτίκ ἄρ᾽ Ἡφαιστον προσεφώνεεν ὃν φίλον υἱόν' 
σ ’ / 2 / » ν ”/’ 
Ηφαιστε, σχέο, τέκνον ἀγακλέες' οὐ γὰρ ἔοικεν 

᾿Αθάνατον θεὸν ὧδε βροτῶν ἕνεκα στυφελίζειν. 380 

Ὃς ἔφαθ” "Ἠφαιστος δὲ κατέσβεσε θεσπιδαὲς πῦρ' 
3 ες / - { 

"Αψοῤῥόν ὃ ἄρα κῦμα κατέσσυτο καλὰ ῥέεθρα. 
ο) ον . Ν μ-/ η , Δ 9 .” Αὐτὰρ ἐπεὶ Ἐάνθοιο δάµη μένος, οἳ μὲν ἔπειτα 

369. ὡς δὲ λέβης κ.τ.λ. Ὑίρ. Αη. 
ΥΤΙ. 462. ήαφπο οειδὶ πι Παπιπια 50ΠΟΥΕ 
Ύίτφεα φιφφεγίζγ οοκῖᾳ τιπάαπέῖε αιεπὶ, Γα- 
πζίαπίφμε αφίι ζαΐΐοσε; Γαγὶέ ἐπίις αφια ος, 
Σωπιάμς αἴφμε αἴίε εριηπὶς επαδεγαί απιπῖε : 
Ίγεο Ίαπι 8ε οαρῖΐέ ππᾶα; τοῖαί παφογ αἴεγ αἆ 
αμγαε. Ῥεε Μαοτορ. Ῥαΐαση. Υ. 11. Πονί]ι 
4ε Φαο. Ῥοεε. ΠΗεὔγαογ. Ρ. 999. 

965. κνίσῃ µελδόμενος. «{εἰίεᾷ ον 
Γαΐς Ἱ. 6. Πανῖπη Ιαΐ ππεἰίεά ἰ]εγεῖπ. μα 
τεαάῖηπς 15 {ἐλαί οἳ αἰἰ έλα οορῖε5; απά {πο 
οοπβίγιςσίῖοη, (λοασἩ Ῥεσι]ας, 15 ποῦ ΙΠπάε- 
{εηδίμ]ε. Ἐπδίαθήαςδ οΏβεγνες {ἰαί {ια 
οπι]άτοπ ΤΙΔΥ Ῥε βαῖά κνίσῃ µέλδεσθαι, 
1π ἴ]ια 88ΤΠΟΘ ΠΙΔΠΠΕΘΥ α5 νε Επά ἵπ Ἡ. Ν. 
909. ἔφριξε µάχη ἐγχείῃσιν. 3εε αἶδο 
Ῥεπιεί. Ῥ]μα]εν. ἄε Π[οσω. δ 85. ὮῬοι- 
ῬΗΥΧΥ, Ἡοννευνετ, ἵπ 5 (αεί. Ποπ. 10. 
ποῦσεςδ απ αἰθεγαίίοη ὙνΠΙο] 5οΠ186 Ἠανε 
Ῥγοροβεᾶ, απά ν;πῖομ Ἠεγπε αἀορίς, ἔτοπι 
κνίσῃ Ιπίο κγνίσην. ΤΗΙ5 βγπίας, 5αῦαπᾶ. 
κατὰ, ἵδ οετίαϊη]γ αδαα] 5 Ῥαέ ἔπεγο 56επι5 
{ο Ῥε Πμ]ε απίλογΙ {ον αἀορίπςρ {ο 
οπιεπάαίῖοη. ΤΠε γετρ μέλδω ἵ5 ἀετῖνεά 
ὮΥ πε σταπηπηατίαη5 {Γοπ1 µέλη, πιο», Απᾶ 
δαίω. 16 5εεπῃς {ποια ἐπ Ῥαδβασο {λαί, 
αἰίποαρ]ι πιεαί ἵη {ο θαΤΙΥ ασεβ ἵνα5 πποδῦ 
ΟΟΠΙΠΙΟΠΙΥ τοαβδίεᾶ, Ἱν να5 οοςαβΙοηα]]γ 
Ροϊ]εά. 

964. ἀμβολάδην. Βιίπφ αρ. Ῥεμο]. 

ἀναβάλλων. Όοπιραχο Ἠετοά. ΤΥ. 1825. 
Ῥϊπά. Νεπι. Χ. 62: απά 5εε Εγπεξδᾶ ο0Ἠ 
ΟαΗ1πι. Η. Ὀίαπ. 6]. Ῥε]μπεῖά. Τεχ. ἵην.--- 
ξύλα κάγκανα. «Ώγη οἰήμ. ΤΠε αἆ]ες- 
νε, 'νΠΙοἩ οσσΙΣ5 36ο ἵπ ΑΡο!Ι. Ἠποά. 
απά ΤΠεοσσῖ(ας, 15 ἀετῖνεᾶ Ὦγ λε Ῥεμοβαςί 
{τοπα καίειν. 

966. ἔθελε. Ἐπδίαίμ, ἠδύνατο. ΤΗΙΒ 
νετῃρ 5 οσσαδιοπα]]γ αδεά Ιηπ (Πῖςδ 8εΠ58. 
Φο]οη. Ἐ]εσ. ΧΥ. 28. αὔλειοι δ ἔτ ἔχειν 
οὐκ ἐθέλουσι θύραι. ἨῬ]αίο: τὰ χωρία 
οὐδέν μ’ ἐθέλει διδάσκειν. Τ1ε ποππ ἀὐτμὴ 
βἴσπίΠες ῬΤΟΡΕτΙΥ, {λε ὀγεαίι, 5 ἵηπ ΤΙ. Ι. 
60056. Ἠενε, Ἠονγενεσ, 16 5εεπΙ5 {ο ΙπΙρΙΥ 
είεαῖπ, θαΡομς. ο αἱ5ο ἵπ Ηεβίῖοᾶ. ΤΠεοροΗ. 
696: απᾶ βοπιενλαῦ εἰπηϊ]ατ]γ 1π 11. 5. 174. 
Τη ἴ]λε 84ΠΠς 8ΕΠ8Ε, πνοιὴ 15 πδεά ἆμογε, 
Ιῃ ν. ὀ66. 

969. ἔχραε κήδειν. Ἠεδγεμ. ἐπεβάρησε 
βλάπτειν. Επξίαϊμ. ἔχραε' ἐπέπεσε. πο 
οοηβίγασίῖοπ {πεγείοτε τεαπῖπες ὥστε {ο Ὦε 
εαρρ]εᾶ Ῥείονε κήδειν. ΤΠ ]ιας με Γαἴζεπ 
προπι πι ίγεαπι, οἱ αἲῖ οἴ]ιεγ», 8ο αδ ἰο ἀεβίγον 
ἱέ Ἐπτπεξᾶ τεπἀετ ἴ]ε γετρ ὮΥ οοπαίιγ. 
Ὀεε οἩ ΤΠ]. Π. 952. 

974. μήποτ’ ἐπὶ Τρώεσσιν κ.τ.λ. Ἐδθ- 
Ῥεαίεᾶ {ποπι ΠΠ. Υ. 915. 

982. καλὰ ῥέεθρα. Αοοιβαίῖνο {ο; ἆα- 
ἐἴτο. 3εε οἩ 1]. Σ. 486. 

9δο, οἳ μὲν ἔπειτα κ.τ.λ. Χαπίμιας απᾶ 

ει.” 
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Παυσάσθην’ 

680 

ρη γὰρ ἐρύκακε, χωομένη περ. 
Ἐν ὃ) ἄλλοισι θεοῖσιν ἔρις πέσε [εβριθυῖα, 386 
᾿Αργαλέη, δίχα δέ σφιν ἐνὶ φρεσὶ θυμὸς ἄητο. 

Σὺν δ᾽ ἔπεσον µεγάλῳ ὁμάδῳ, βράχε ὃ εὑρεῖα χθών' 
᾽Αμϕὶ δὲ σάλπιγξε µέγας οὐρανός' ἄῑε δὲ Ζεὺς 
μενος Οὐλύμπῳ, ἐγέλασσε δέ οἱ φίλον ἦτορ 
Γηθοσύνῃ, ὅθ᾽ ὁρᾶτο θεοὺς ἔριδι ξυνιόντας. 300 

"Ενθ) οἵ γ οὐκ ἔτι δηρὸν ἀφέστασαν' ἦρχε γὰρ Αρης 

'Ῥινοτόρος, καὶ πρῶτος ᾿Αθηναίῃ ἐπόρουσε, 
ην] - 

Χάλκεον ἔγχος ἔχων, καὶ ὀνείδειον φάτο μῦθον' 

Τίπτ᾽ αὗτ᾽, ὦ κυνόµυια, θεοὺς ἔριδι ξυνελαύνεις, 

Θάρσος ἄητον ἔχουσα, µέγας δέ σε θυμὸς ἀνῆκεν; 306 

Ἡ οὐ µέμνῃ, ὅτε Τυδείδην Διομήδε ἀνῆκας 

Ὀύτάμεναι, αὐτὴ δὲ πανόψιον ἔγχος ἑλοῦσα 
Ἰθὺς ἐμεῦ ὧσας, διὰ δὲ χρόα καλὸν ἔδαψας; 

- 2 τ - »./ 2 / ϱ/ .., 
Τῳ σ αὖ νῦν ὀίω ἀαποτισέµεν, ὅσσα µ ἔοργας. 

Ὃς εἰπὼν οὕτησε κατ αἰγίδα θυσσανόεσσαν, 400 

Σμερδαλέην, ἣν οὐδὲ Διὸς δάµνησι κεραυνός' 
Τῇ µιν Αρης οὕτησε µιαιφόνος ἔγχεϊ μακρῳ. 

ἛἨ ὃ ἀναχασσαμένη λίθον εἴλετο χειρὶ παχείρ 

Κείμενον ἐ ἐν πεδίῳ, μέλανα, τρηχύν τε, μέγαν τε, 

Τόν ῥ ἄνδρες πρότεροι θέσαν ἔ μου οὗὖρον ἀρούρης" 4056 

Τῷ βάλε θοῦρον "Αρηα κατ 

Ὑπ]σαῃ, ΤΠε πο]ε οἳ έἶιε Ῥαίί]ε οἳ {πα 
οάβ, ἔτοπα νΥ. 985'--- 520 Ιπο]αδῖνε, 15 16- 
Ἰεείεά Ὦγ ἨΗεγπε απά Ῥ. ΚπὶσΗί, α5 ποῖ οπ]γ 
βανουσίῃπς οἱ Ἱπιρίείγ, Ῥταῦ πΠΠΕΟΘΒΡΑΣΥ {ο 
{πο οοπἀποῖ οἳ ἔπα Ῥοετη. Α. Υετγ βΗ1ρΗίας- 
απαϊπίαησος γη Ίο ἩἨοππετίο πηγί]ο]οσΥ 
νη]] 5Ίιου’ έλα Γα61]16γ οἳ οπθ ΤΕΛΡΟΠ; απά ΟΠ 
Ώιο οἴμεσ Ἠαπά, ἔπο ερἰδοᾶο 15 νετ ΒίΙΥ 
Ἰπίχοάισθεά. ΎΆοπε οἳ ἴΠο αποϊεπό ογ]1{1ο8 
Ἠανε εκργοβ5δεά αΠΥ ἀοιΡρέ α5 {ο 1{5 6επι- 
Ίπεπεβ». εθ οἨ 1]. Υ. 149. 

986. ἄητο. ας ἀτίτει; α5 ὮΥ Αα γ]μᾶ : 
{τοπ ἄημι, ερίτο. 

908. σάλπιγξε. «Πεεομπᾶεῖ. Τηε πηεία- 
ῬΠου Ἠεγε επιρ]ογεᾶ {5 α Ῥτουί {μαί Ἠοππες 
ννα5 ποί απασᾳιαίπ{θά νη(Ἡ {Πε π5α οἱ {πο 
{Ἠπηρεί, εθ οἨ ΤΠ]. Σ. 219. ΤΠ {ο βαπιο 
Ώριχαίϊνε 8εηΏ5ο {ε ποΙηπ σάλπιγξ, απᾶ 
Έ1ε νετῦ σαλπίζω, απε {γεφπεπ{Ιγ αβεά 1η 
Ώπε Ν. Τεεί. Ῥοπιθ Ιπάεθά Ἱπιαρίπο, ντ] 
166 ῬγοραΡΙΙ(γ, εί 5 15 αἱναγς ἴ]ε 
6358. Όοπιρατε Μα. νΙ. 2. ακχὶν. 9]. 1 
Όος. απὶν. 8. αν. 62. 1 ΤΗ6ς». ἵν. 16. Ἠεῦ. 
χΠ. 19. 

992. ́ ῥινοτόρος. ]ε]ά-γεακεν. Ῥομο]. 
ὁ τιτρώσκων καὶ διακόπτων τοὺς ῥινούς. 
Όοπιρατε . Δ. 447. Θ. 61. 

994. κυνόµυια. ᾖἸεετα]]γ, α ἆἄοφ-ᾖη. 
Τπε ΤΧΧ. Ιπίετρρ. αΡΡΙΥ {πβ παπι {ο 

αὐχένα, λῦσε δὲ γυῖα. 

Ειαί Ρρατσσ]αν Ην υνἩ ν]Ιο] ἐπο Α]ποϊσ]νέγ 
Ῥ]ασιεᾶ Όιε Ἐργρίαπς. θε Ἐχκοά. νγΠ], 
21. Ῥεα]πι καν]. 4δ. Οοπιραγο αἱβο Ῥβα]πα 
ον. 9]. ΕΠΙ αάσραδ οΏβοχνες (6ε {ία 
2Η οεἴε, ΠΜ. 1. Ῥ. 622.) Οναί ιο ΡΠΙ]οβορΊετ», 
ΝἨΟ Ἰνεγε {λε ΙΠΥεΠίΟΓ5 οἱ ΠαΠΙ6Β, 68Υθ 
{5 Ἰηπβδεοί 15 αρρε]]αοῃ Ίποπι {πε αᾳπα- 
Ἠος οἳ ίε Έννο τηοδί Ἱπριάεπό απΊπια]ς, 
ἴα ὧοφ απά ἴε Τη; {ον {ΙΡ βρεσῖε οἱ Ηγ 
οοππια]]γ τοηεννς 15 αἰίασ]κς νι Γεατ]εΒΒ 
{41Υ, ἴλοιρ] τερεαίεᾶ]γ ἀπίνεπ {ποπι ΙΒ 
Ῥτεγ. -Ῥεε Βοοσματί. ἨΙετοΣ. ΤΥ. 15. Ῥοή- 
π]ηῖ 5 Ττανε]ς, νο]. ΤΙ. ρ. 199. Ἠοπιοτ 
Ἰας α5εά λε υνοτά ππείαρ]οτίσα]]γ, ἵπ έλα 
8επ5ο οἱ ὑπιμιάεπί. με ποτά 15 αἱδο νγῖί- 
{εη κυνάµυια. 

996. θάρσος ἄητον. Όοπιρητε γ. 986: 
Ἀπᾶ 5ε6 οἨ Τῃ. Σ. 416. ἜΤ]ε α]εοίῖνε υεῖι- 
ἔοδιφ 15 βοπηεν/μαέ βἰππ]]αχ]γ επιρ]ογθά ἴπ 
Ἠον. Ερϊι. 1. 19. 97. Ρ]π. Ῥαπεργτ. 91. 

996. ὅτε Τυδείδην κ.τ.λ. 9εε Π. Β. 855. 

5ᾳα. 
907. πανόψιον. ΤἱειδΙε ἰο αἴθ. Ῥο]ο]. 

οἱονεὶ πανόρατον, καὶ λαμπρὸν, καὶ ἔπι- 
φανές. Τ]ιο ἀεν]ναίίοι ἴγοπα ὀψὲ, ἵπ πο 
6εη5ο ος πάντων τελευταῖον, 15 αὐεατά. 

40δ. οὔρον ἀρούρης. πρ. Απ. ΧΗ. 
9807. βαπαπι απϊφιτ, ἴπφετβ, σαπιρο φοᾷ 
7οτίε αοεδαί [πιεβ. 



590 ὉΜΗΡΟΥ ἸΙΛΙΑΔΟΣ ὁ. 

{ 9 .ν ’ ” Ν ] ΄ 9 / 

Επτὰ ὃ ἐπέσχε πέλεθρα πεσὼν., ἐκόνισσε δὲ χαίτας, 

Τεύχεά τ᾿ ἀμφαράβησε' γέλασσε δὲ Παλλὰς ᾿Αθήνη, 

Καί οἱ ἐπευχομένη ἔπεα πτερόεντα προσηύδα" 
/ 2 3 / / ’ 2 / ϱ 2 / Νηπύτύ, οὐδέ νύ πώ περ ἐπεφράσω, ὕσσον ἀρείων 410 

Ἱ 

Ἐὔχομ᾽ ἐγὼν ἔμεναι, ὅτι µοι µένος ἰσοφαρίζεις } 

Οὕτω κεν τῆς μητρὸς ἐρινύας ἐξαποτίνοις ϱ ι 
ο , Ν / 5! 33 Ν 

Η τοι χωοµένη κακὰ µήδεται, οὔνεκ ᾿Αχαιοὺς 
.) 

Κάλλιπες, αὐτὰρ Τρωσὶν ὑπερφιάλοισιν ἀμύνεις. 2 
Ν Ὃς ἄρα φωνήσασα πάλιν τρέπεν ὅσσε φαεινώ. | 4150 

Γὸν ὃ᾽ ἄγε χειρὸς ἑλοῦσα Διὸς θυγάτηρ ᾿Αφροδίτη, 

Πυκνὰ µάλα στενάχοντα' µόγις ὃ ἐσαγείρετο θυµόν. 
Τὴν ὃ ὡς οὖν ἐνόησε θεὰ λευκώλενος Μρη, 

Αὐτίκ) ᾿Αθηναίην ἔπεα πτερόεντα προσηύδα’ 
ὮὮ πόποι, αἰγιόχοιο Διὸς τέκος, ᾿Ατρυτώνη, 420 

Καὶ ὃ᾽ αὖθ) ἡ κυνόµυια ἄγει [/ροτολοιγὸν ᾿Αρηα 

Δηΐου ἐκ πολέμοιο κατὰ κλόνον' ἀλλὰ µέτελθε. 
ὋὪς φάτ”. ᾿Αθηναίη δὲ µετέσσυτο, χαῖρε δὲ θυµῷ' 

Καΐ ῥ ἐπιεισαμένη πρὸς στήθεα χειρὶ παχείῃ 
"Ἠλασε, τῆς ὃ) αὐτοῦ λύτο γούνατα καὶ φίλον ἧτορ. 

Τὼ μὲν ἄρ᾽ ἄμφω κεῖντο ἐπὶ χθονὶ πουλυ[θοτείρῃ 
ιν ον .) / ” / λος) ’ - Η ὃ) ἄρ ἐπευχομένη ἔπεα πτερόεντ) ἀγόρευε 

- - 2 

Τοιοῦτοι νῦν πάντες, ὅσσοι Τρώεσσιν ἀρωγοὶ, 
Εῖ ϱ ὸ}3ὸ / ’ θ -- 
εν. ΟτΤ Αργείοισι μµαχοιατο ωρηκτησιν, 

ϊΩδέ τε θαρσαλέοι καὶ τλήµονες, ὡς ᾿Αφροδίτη 490 

ΗἨλθεν ᾿Αρει ἐπίκουρος, ἐμῷ μένει ἀντιόωσα. 
Τῷ κεν δὴ πάλαι ἄμμες ἐπαυσάμεθα πτολέµαιο; 
Ἰλίου ἐκπέρσαντες ἐὐκτίμενον πτολίεθρον. 

Ὃς φάτο' µείδησε δὲ θεὰ λευκώλενος Ἡρη. 

Αὐτὰρ ᾽Απόλλωνα προσέφη κρείων ᾿Ενοσίχθων' 4356 

Φοῖβε, τίη δὴ νῶϊ διέσταµεν; οὐδὲ ἔοικεν, 
ιο) / εω ο Ν 9 ” ”’ τν) 5 

Αρξάντων ἑτέρων' τὸ μὲν αἴσχιον. αἲ κ ἀμαχητὶ 
2’ / - 

Ίομεν Οὔλυμπόνδοε, Διὸς προτὶ χαλκοβατὲς δῶ. 
να ο 9 Δ - .. ο ο) ΔΝ ”/” 

Αρχε’ σὺ γὰρ γενεῇφι νεώτερος οὐ γὰρ ἔμοιγε 
Καλὸν, ἐπεὶ πρότερος γενόµην, καὶ πλείονα οἶδα. 440 

κ ας / δί ” ὺδέ - 
Νηπύτι .ως ανοον κοα ιην ἔχες, ουοε νυ των περ 

Μέμνηαι, ὅσα δὴ πάθοµεν κακὰ Ίλιον ἄμφι µ ᾿ ας μυ 
Μοῦνοι νῶὶ θεῶν, ὅτ ἀγήνορι Λαομέδοντι 

407. ἑπτὰ πέλεθρα. Το ρε να 
α ἀϊδίαπςε οἳ 100 {6εί,. Ὀθε Φαϊᾶας ΙΠΥοςθ; 
Ῥετίζοῃ. αἆ απ. Υ. Η. ΤΠΠ. 1. 9. 

4132. μητρὸς ἐρινύας ἐξαποτίνοις. Ἀεε 
οἩ ΤΙ. Τ. 454. 

417. µόγις ὃ) ἐσαγείρετο θυµόν. ἨΓι]ι 
ἀἰ[ιοιζίη γεοουεγεᾶ 1 856: Βοῖ. Ναι. 
0οππρατο ΠΠ. Ο. 240. 

450. ὧδέτε θαρσαλέοι κ.τ.λ. Βεῖ]. εἶεν. 
Ἐπδίαίμ. τλήμονες' εὔτολμοι. Ὀ6ε ο ΤΙ. 
κ. 251. ΈΤ]ε εεπίεποε ἵ5 Ιτοπῖσπ]. 

4952. τῷ κεν δὴ κ.τ.λ. ΤμΠε 8εη5ο 15 
ἀεβοιεπί. ᾖΠΙΓ1ῖς ]ιαᾶ Όεεη ἴ]ε οαδε Όεί[ογε; 
ἔπεῃ. Ιπάεεᾶ, ἅο. 

445. ἀγήνορι Λαομέδοντι κ.τ.λ. ΤΠε 
βοτνίσε οἱ Νερίαπε απἆ ΑΡροϊ]ο ππἆεσ Ίμλο- 



κάν 

ὍΜΗΡΟΥ ἼἸλΛΙΑΔΟΣ ὅϕ'. 591 

Πὰρ Διὸς ἐλθόντες θητεύσαμεν εἰς ἐνιαυτὸν 

Μισθῳ ἐπὶ ῥητῷ, ὃ δὲ σηµαίνων ἐπέτελλεν. 445 

"Ἠτοι ἐγὼ Τρώεσσι πόλιν πέρι τεῖχος ἔδειμα 
Εὐρύ τε καὶ µάλα καλὸν, ἵν ἄῤῥηκτος πόλις εἴη' 

Φοῖβε, σὺ ὃ εἰλίποδας ἕλικας [2οῦς [ουκολέεσκες 

Ἴδης ἐν κνημοῖσι πολυπτύχου. ὑληέσσης. 

᾽Αλλ) ὅτε δὴ μισθοῖο τέλος πολυγηθέες Ὥραι 450 

Ἐξέφερον, τότε νῶϊ βιήσατο μισθὺν ἅπαντα 
3 

Λαομέδων ἔκπαγλος, ἀπειλήσας ὃ ἀπέπεμπε. 

Σὺν μὲν ὕγ ἠπείλησε πόδας καὶ χεῖρας ὕπερθε 
/ . Δήσειν, καὶ περάαν νήσων ἔπι τηλεδαπάων 

Στεῦτο ὃ ὅγ ἀμφοτέρων ἀπολεψέμεν οὕατα χαλκῷ. 4056 

Νῶϊ δέ τ᾿ ἄψοῤῥοι κίοµεν κεκοτηότι θυµῳ, 
Μισθοῦ χωόμενοι, τὸν ὑποστὰς οὐκ ἐτέλεσσε. 
Τοῦ δὴ νῦν λαοῖσι φέρεις χάριν, οὐδὲ μεθ) ἡμέων 

ο ϱ φὀ ς / 2 ’ Πειρᾷ, ὥς κε Τρῶες ὑπερφίαλοι ἀπόλωνται 
- . 

Πρόχνυ κακῶς, σὺν παισὶ καὶ αἰδοίῃς ἀλόχοισι; 460 
5 ’ ὦ 

Τὸν ὃ) αὖτε προσέειπεν ἄναξ ἑκάεργος ᾿Απόλλων 
3 , ι) ᾧ 2/ ΄ ϱ/ 
Εννοσίγαι, οὐκ ἄν µε σαόφρονα µυθήσαιο 

"ὌΕμμεναι, εἰ δὴ σοί γε βροτῶν ἕνεκα πτολεμίξω 
- / 

Δειλῶν, οἳ, φύλλοισιν ἐοικότες, ἄλλοτε μέν τε 

Ζαφλεγέες τελέθουσιν, ἀρούρης καρπὸν ἔδοντες, 46056 

”ἝΑλλοτε ὃ αὖ φθινύθουσιν ἀκήριοι ἀλλὰ τάχιστα 
Παυσώμεσθα μάχης, οἳ ὃ αὐτοὶ δηριαάσθων. 

Φ ”/ ’ ” ’ Σ ”/’ / ς 
Ὡς ἄρα φωνήσας πάλιν ἐτράπετ" αἴδετο γάρ ῥα 

Πατροκασιγνήτοιο µιγήµεναι ἐν παλάμῃσι. 

πθάοἩΠ, {0 ν/ἨΠοπα {Π6Υ Ῥα]έ ἐπα πνα]] οἳ 
Ττογ, Ἠα5 Ῥεαεπ αἰγοεπάγ αἰαάεά {ο ἵῃπ ΤΙ. 
Η. 4565: ἵπ ν]η]σ] Ῥ]ασος Ἠοπιεν αἀορίς {ιο 
χεοεϊνες παγ{]ο]οσγ, να! Ῥοί] ροᾷ5 αββῖδιεᾶ 
Ἰπ ια Ἰνοχ]. Ἠστα, Ἠούνεγετ, {πο Ῥοοεί 
χε]αίες ἴ]ε {αβ]ε αἱ Ἰεηρί], απά ἀῑδιποίῦ 
5ογνίοθβ αγ αβδίσπεά {ο απο] οἱ ἔεπα 
γεβρεοϊνεΙγ. ὦὧθαο Ῥίπά. ΟΙ. ΥΙΠΙ. 41. 
ΑΡο]]οᾶ. ΕΒΙΡΙ. ΤΙ. δ. 9. ΤΠ. 10. 4: απᾶ 
Ἠεγπο αἆ ἴοο. Ρ. 710. 

444. πὰρ Διός. ποπ «Γαρίίεν, 1. 6. αἲ 
ἴπε οοπιπιαπᾶ οἳ «παρίθεν. ΌΤπο Υενρ θη- 
τεύειν 5ἰσηίβες {0 «ογτο ΠοΥ Ἰήγο. ἩἨεβδγε]. 
θητεύω' µμισθῷ δουλεύω. Απά αραίῃ: 
θής' δοῦλος, µισθωτός. Ῥο Ῥο]ακ ΤΠ. 
82. Πελάται τε καὶ Θῆτες ἐλευθέρων ἐστὶν 
ὀνόματα, διὰ πενίαν ἐπ᾽ ἀργυρίῳ δουλευ- 
ύντων. Το νετο οσσυσ5 Ιπ Οἆ, Λ. 488. 
Σ. 9ὅ]. 

445. Ὁ δὲ σηµαίνων ἐπέτελλεν. 1ιαοπιό- 
Ποπ, ἑαπφπαπι ἀοπηῖπις, τοῖς θητεύουσιν οριις 
ὑπ]απφί. ἨΕΥΝΕ, 

456]. νῶϊ βιήσατο µισθὀν. Πε /ογοεᾷ 
πι ω5 ἴλε γεωαγά. Τ]ιε ἀοπβ]ε αοοιβαί{ἶνα 

15 ΊΡοπ {Πο 6αππθ Ργϊποῖρ]ε α5 ΥΠ] έῑιο νετΏ 
ἀφαιρεῖσθαι. Ἀεε οἨ Π]. Α. 189. 

459. σὺν μὲν ὀγ᾽ ἠπείλησε. Ῥγαίεγεα 
πϊπαίις εδί. Ἐτοβαβ]γ, Πον6ν6Υ, σοὶ 5]οιι]ά 
Ῥα τερίογεᾷ {ο {Πε {αοχί, ν]]ο]ι 56επης {ο 
ΥΘ{6Υ {ο ΑΡο[]ο αἱοπο. 

455. ἀπολεψέμεν. Ὑι]σο ἀποκοψέμεν, 
ν/]ο] Β6ΕΙΠΒ, ἨοΥνΕΥΘΥ, {ο ἸἨανο Ῥθδεη 
61955 εκρ]απαίοχγ οἳ ο πιοχο τιπαδια] 
νεχῬ. Όοπιρατο Ἡ. Α. 236. «Οωίίπφ ο 
ἴλο εαγο ἵδ ππεηθϊοποᾶ αραῖπ Ἱῃ Ο. Σ. 86. 
Χ. 475. ΟοΟΠΙΡΗΥΟ 4ἱ5ο Αρο]. Βιρ]. ΤΠ. 4. 
11. Χεπ. Απα». Ι. 9. 19. 

464. φύλλοισιν ἐοικότε.. ΌὉοπιρατα ΠΠ. 
7. 1460. απᾶ ινε ραγα]]ε]ς έΊιετο οἶξεά. 

405. ζαφλεγέες. ἴπ Γιζῖ αγᾶοιγ. Ῥο]ο]. 
µεγάλως ἔνθερμοι, ἐνεργεῖς, ὁραστήριοι. 
Ηοβγεμ. σφόδρα λάμποντες, εὐθαλεῖς. 
Τ]ιε ννογᾶ οσσσ5 πο νηετε εἶδο ἵπ Ἠοιπεν. 
Ἐπδεδίας (Ώγαρ. Γπαπφ. ΤΠ.) ἀεδισηπαίεβ 
ἴπε ΤὨεϊί 5 ζαφλεγέων ἄστρων βασι- 
λεύς. 

4600. ἀκήριοι. Θθο οπ ΤΠ]. Ε. 812. 
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Λ -- 

Τὸν δὲ κασιγνήτη µάλα νείκεσε, πότνια θηρῶν, 

ΟΜΗΡΟΥ ἸΙΛΙΑΔΟΣ ὁ, 

470 

"Αρτεμις ἀγροτέρη, καὶ ὀνείδειον φάτο μῦθον' 

Φεύγεις δὴ, Ἑκάεργε, Ποσειδάωνι δὲ νίκην 

Πασαν ἐπέτρεψας, µέλεον δέ οἳ εὖχος ἔδωκας ; 

Νηπύτιε, τί νυ τόξον ἔχεις ἀνεμώλιον αὕτως; 
/ - ο Α αν / 3” , 

Μή σευ νυν ετι πατρος ενι μεγαροισιν ακουσω 476 

Εὐχομένου, ὡς τὸ πρὶν ἐν ἀθανάτοισι θεοῖσιν, 
”"Αντα Ποσειδάωνος ἐναντίβιον πολεµίζειν. 

ὋὪς φάτο' τὴν ὃ οὔτι προσέφη ἑκάεργος ᾿Απόλλων. 

᾽Αλλὰ χολωσαμένη Διὸς αἰδοίη παράκοιτις 

Νείκεσεν Ιοχέαιραν ὀνειδείοις ἐπέεσσι' 4560 

Πῶς δὲ σὺ νῦν µέμονας, κύον ἀδδεὶς, ἀντί ἐμεῖο 
Στήσεσθαι; χαλεπή τοι ἐγὼ µένος ἀντιφέρεσθαι, 
Τοξοφόρῳ περ ἐούσῃ, ἐπεί σε λέοντα γυναιξὶ 

Ζεὺς θῆκε, καὶ ἔδωκε κατακτάµεν’, ἣν κ᾿ ἐθέλῃσθα. 

Ἠτοι βέλτερόν ἐστι κατ οὔρεα θῆρας ἐναίρειν, 4856 

᾿Αγροτέρας τ᾿ ἐλάφους, ἢ κρείσσοσιν Ίφι µάχεσθαι. 
Εἰ δ᾽ ἐθέλεις πολέμοιο δαήµεναι, ὄφρ᾽ εὖ εἰδῇς, 

ο / εν σι) / Σ / Όσσον φερτέρη εἶμ᾽. ὅτι µοι µένος ἀντιφερίζεις. 
"ΗἩ ῥα, καὶ ἀμφοτέρας ἐπὶ καρπῳ χεῖρας ἔμαρπτε 

Σκαιῇ», δεξιτερῇ ὃ ἄρ) ἀπ᾿ ὤμων αἴνυτο τόξα" 490 
Αὐ - ὃ᾽ ο] Σθ 2 μιά ὃ η 

ὐτοῖσι ὃ) ἄρ᾽ ἔθεινε παρ᾽ οὔατα µειδιόωσα 
3 , Ἂ , 3 ο... , Εντροπαλιζομένην' ταχέες ὃ᾽ ἔκπιπτον ὀϊστοί. 
Δακρυόεσσα ὃ ὕπαιθα θεὰ φύγεν, ὥστε πέλεια, 

.., ε/ ο »0/ ’ .) / / 

Η ῥά ϐ) ὑπ ἴρηκος κοίλην εἰσέπτατο πέτρην, 
Χηραμὸν, οὐ ὃ ἄρα τῇ γε ἁλώμεναι αἴσιμον ἦεν' 405 

ὋὪς ἣ δακρυόεσσα φύγε, λίπε ὃ αὐτόθι τόξα. 

Λητὼ δὲ προσέειπε διάκτορος ᾿Αργειφόντης' 

470. πότνια θηρῶν. Απαογ. Οατπι. ΤΥΠΠ. 
9. ἀγρίων δἐσποιν’, Άρτεμι, θηρῶν. Ἠεπεο 
1Π {15 Ῥ]ασε, απ 1Π θμῖ5 Ῥ]ασε ΟΠΙΥ οἱ ἩΗο- 
ΤΠ6Υ, πύτνια 15 εχρ]αϊπεᾶ ΤΠ ἴἶιε 5οηΏ5ε δέσ- 
ποινα. Όοπιρατο Ῥιπᾶ. Βγίµ. ΙΥ. 980. 
Ῥνοβαβ]γ δέσποινα 15 ταίπετ απᾶἀενςίοοᾶ. 
---ἴπ έχε πεσί Ίϊπο, ἀγρστέρη, 5 απ ερίεμεε 
αξ Ὠΐαπα, ἶ5 πσί {ο Ῥε ἀετινεᾶ {τοπαι ἀγρὰ, 
γταᾶα, Ῥαϊ εκρ]αϊπεά ἴπ 115 ογάἵπαχγ 5εη5ε 
οἳ αφγεῖ. ὮῬεο Τ]. Β. 865. Μ. 146: απά 
οοπιρατε Χεῃ. ΗεΙ]. ΤΥ.9.20. ῬααδαἨ.].4]. 

479. µέλεον. ἍΊἴπαπε; Ἱ. 6. οι α 
βίγασσ]ο. 

382. µένος. Βαραπά. κατά. 9ο αἶ5δο ἴπ 
ν. 4δδ. ΟΜ πο οοπβίγασ/ῖοη, 5εε οἩ Π.Κ. 
403. 

485. λέοντα γυναιξί. Τ]ε πιεαπίησ οἱ 
ἐς 15, ἐπαί ὨὈΐαπα γνας {αντῖρ]ε {ο ΥΥΟΠΙΕΠ, 
ας Ὀν]ησίηπς ΟΠ {με Ῥαπς5 οἱ επΙ]άρίτία : οἳ 
εἶδε ἐμαί {πε απεϊθηίς αθἰτῖραίοὰ αἲἱ 5αάἆεπ 
ἀεαί]5 οἱ νΥΟΠΊεΠ {ο {πε ἀατίς οἳ ΕΠίαπα, 48 

ΟΕ ΠΊ6Π {ο έο5ε οἱ ΑΡο]ο; πο ορ]πῖσει 
15 {γ6απεπ{]γ α]]αάςα {ο 1π Ἠοιπετ. ἨθΡΕ : 
ἔτοτα Εδίαζμία5. Τ]ε Ἰαΐθεν ορϊηῖοη 15 ίμε 
πΙΟΥΘ ῬτοβαΡ]ε, 5ἴπος ἴπε ΤΗΠγΊεο ατε τε- 
Ῥτεβεπίεά ὃν {με Ῥοεί α5 αἰεπάαπί απροπ 
οΙη]άΡρῖτία, Τ]ε ρατίῖσ]ε ἐπεὶ αἶξο οοπηθοί5 
{πα Ῥαδδασο να {πε εριεῦ τοξοφόρῳ, 
νΙοἩ ἀεδίσπαίες {ο νγεαροἩ να ανῖσ]α 
έηεςε 5αάάεπ ἀεαί]μς ννετε ΙΠβΙοίεά. θε οἨ 
1. 7. 4585. Λ. 210. 

487. εἰ ὃδ) ἐθέλει; πολέμοιο δαήµεναι. 
Φοῖ]. καλῶς ἔχει. Όεε οἨ ΤΙ. Α. 1956. 

499. ὥστε πέλεια, κ.τ.λ. 16 15 πια] 
ἐο «οπΊραχε Τρ. Εα]. ΙΧ. 11. Έπ. Υ. 219. 
ΧΙ. 72]. Ἑκεερί α5 {ο ιο ἄοτε Ῥεῖης απ 
ογάΙπαχγ επιβ]επι οἳ πιϊάΙίγ, ἴπε βἰππϊ]εΒ 
Ἠανε ποἰΠῖης 1π 6ΟΠΙΠΊΟΠ. 

495. χηραµόν. Τὴϊ5 ννονᾶ 16 ἵπ αΡΡο- 
βἴῖοι σν]ίἩ, απά εκρ]αϊπεά ὮΥ, κοίλην πέ- 
τρην. Επρίαία. ἑρμηνείαν ἔχει τοῦ χηρα- 
μοῦ' κοίλη γὰρ πέτρα ἡ χηραµός. 



[ο ο Ἡ 

ὍΜΗΡΟΥ ἼΙΛΙΑΔΟΣ Φ', 595 

Αητοῖ, ἐγὼ δέ τοι οὔτι µαχήσομαι' ἀργαλέον δὲ 
Πληκτίζεσθ) ἀλόχοισι Διὸς νεφεληγερέταο' 

᾽Αλλὰ µάλα πρόφρασσα μετ᾽ ἀθανάτοισι θεοῖσιν 600 
Εὔχεσθαι ἐμὲ νικῆσαι κρατερῇῆφι βίηφιν. 

ὋὩς ἄρ) ἔφη" Λητὼ δὲ συναίνυτο καμπύλα τόξα, 

Πεπτεῶτ) ἄλλυδις ἄλλα μετὰ στροφάλιγγι κονίης. 
"Ἡ μὲν τόξα λαβοῦσα πάλιν κίε θυγατέρος ἦς' 

“Ἡ ὃ) ἄρ' Ὄλυμπον ἵκανε, Διὸς ποτὶ χαλκοββατὲς δῶ, 505 
Δακρυόεσσα δὲ πατρὸς ἐφέζετο γούνασι κούρη, 
᾽Αμϕὶ ὃ ἄρ᾽ ἀμβρόσιος ἑανὸς τρέµε' τὴν δὲ προτὶ οἶ 
Εἷλε πατὴρ Κρονίδης, καὶ ἀνείρετο, ἡδὺ γελάσσας' 

Τίς νύ σετοιάὸ ἔρεξε, φίλον τέκος, οὐρανιώνων 
Μαψιδίως, ὡσεί τι κακὸν ῥέζουσαν ἐνωπῇ; 510 

Τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπεν ἐὐστέφανος Κελαδεινή" 
Σή μ᾿ ἄλοχος στυφέλιξε, πάτερ, λευκώλενος Μρη, 

Ἔξ ἧς ἀθανάτοισιν ἔρις καὶ νεῖκος ἐφῆπται. 

ὋὪς οἳ μὲν τοιαῦτα πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον. 

Αὐτὰρ ᾽Απόλλων Φοῖβος ἐδύσετο Ἴλιον ἱρήν: δ15 

Μέμβλετο γάρ οἱ τεῖχος ἐὐδμήτοιο πόληος, 
/ Μὴ Δαναοὶ πέρσειαν ὑπὲρ µόρον ματι κείνῳ. 

.) ” / Δ 

Οἱ δ’ ἄλλοι πρὸς Ὄλυμπον ἴσαν θεοὶ αἰὲν ἐόντες, 
Ν ΟΥ μὲν χωόμενοι, οἳ δὲ µέγα κυδιόωντες' 

Κάδδ’ Ίζον πὰρ Ζηνὶ κελαινεφεῖ. Αὐτὰρ ᾽Αχιλλεὺς 530 
- - .] 

Τρῶας ὁμῶς αὐτούς τ᾿ ὄλεκεν καὶ µώνυχας ἵππους. 
« δ᾽ ϱ κ ΣΑ η) ε) Ν ο οι 
ως οτε καπνος ιωνγ εις ουρανον ευρυν ικανει 

"βστεος αἰθομένοιο' θεῶν δέ ἑ μῆνις ἀνῆκε' 
Πασι δὲ θῆκε πόνον, πολλοῖσι δὲ κἠδε᾽ ἐφῆκεν' 

Ὃς ᾽Αχιλεὺς Τρώεσσι πόνον καὶ κήδεα θῆκεν. δοῦ 

Ἑστήκει ὃ) ὁ γέρων Πρίαμος θείου ἐπὶ πύργου, 
” -- . - 

Ἐς ὃ ἐνόησ᾽ ᾽Αχιλῆα πελώριον᾽ αὐτὰρ ὑπ αὐτοῦ 

Τρῶες ἄφαρ κλονέοντο πεφυζότες, οὐδέ τις ἀλκὴ 

Γίγνεθ” ὃ δ' οἰμώξας ἀπὸ πύργου βαῖνε χαμᾶζε, 
.) , 9 - ” 9 ’ 

Οτρυνέων παρα τειχος ἀγακλειτοὺς πυλαωρούς' 590 

Πεπταμένας ἐν χερσὶ πύλας ἔχετ, εἰσόκε λαοὶ 

499. πληκτίζεσθαι. Το οοπιε ίο δίοιος. 
Μετειτγ ἀεσ]ῖπεβ (ἶιε οοπ{εδέ ννίἩ Τιαίοπα, 
οἩ ασσοππί οἱ {με ἆαπροχ οἱ επραρῖης νι 
Ώιο ννες οἱ ααρίΐοτ, ν]ε] Ἰαά Ὄθει ]αδί 
ενῖησεά Ιπ {πο 8ενετο ἰγεαίπιεπέ οἳ Πῖαπα 
ὮΥ απο. ΤΠε οοπιροππά διαπληκτίζεσθαι 
15 πἹογε αβηα]. 

500. πρόφρασσα εὔχεσθαι. ἈῬοακίΐ, αξ Ί01 
1. Ἔμε ΙπβηΙνε {ον ένα Ἱπιρεταίίνε, μέ 
φαρίμς. ΟΙ Όιο αἀ]εσίίνο πρόφρασσα, 5ε9 
ος ΠΠ. Κ. 290. 

609, πεπτεῶτα. 9ο οἩ 1]. Β. 913. 

509. τίς νύὐ σε κ.τ.λ. ΤηΗϊ5 απᾶ {πο 
Γο]]ουνίης γετβεο αχε τερεαίεά {τοπ Ἡ, Β. 
975. 

516. µέμβλετο. Θεθ οἨ ΠΠ. Δ. 11. 
625. θεῶν δὲ ἑ μῆνις ἀνῆκε. Τὲ πΙαγ Ῥο 

ἀουρίεά νπείΠπεν (15 ορβδεχναίῖοη ἀἱά πού 
αγῖςο {γοπα α ὑγαάΙδοη οἱ ἐ]λε ανν] ἀθδίτις- 
Ποπ. οἳ Βοάοπι απά οπιοσγαί. Όοε «εῃ. 
χὶκ. 24. 28. Τ]ε 5επίαεποε 15 ρατεπ/Πείϊσα] 
Βἴπου {νο οογγοβροπᾶΐης ραγίς οἳ ἴ]πε οΟΠΙ- 
ΡαΥΙΡΟΠ5 1Π νν. ὅ24, 555, Ρ]αϊπΙγ 1ε{[ου ἐιθ 
νετὺ θῆκε ἰο καπνὸς. ἴπ ν. 622. 

ᾳᾳ 



694 ΟΜΗΡΟΥ ἸΛΙΑΔΟΣ Φ'. 

ὌἜλθωσι προτὶ ἄστυ πεφυζότες' ἦ γὰρ ᾽Αχιλλεὺς 
᾿Εγγὺς ὅδε κλονέων' νῦν οἵω λοίγι ἔσεσθαι" 
Αὐ Ν 3 ’ λ 19 - 3 / αλέ ὐτὰρ ἐπεί κ᾿ ἐς τεῖχος ἀναπνεύσωσιν ἀλέντες, 

π Φ - 
Αὖτις ἐπανθέμεναι σανίδας πυκινῶς ἀραρυίας" 

Δείδια γὰρ, μὴ οὖλος ἀνὴρ ἐς τεῖχος ἅληται. 
ο 3 πας σαν δν ” , 0λ κ ὃς ως 
Ὡς ἔφαθ” οἳ ὃ ἄνεσάν τε πύλας. καὶ ἀπῶσαν ὀχῆας ϱ) [ 

Αἳ δὲ πετασθεῖσαι τεῦξαν φάος' αὐτὰρ ᾿Απόλλων 

᾽Αντίος ἐξέθορε, Τρώων ἵνα λοιγὸν ἀλάλκοι. 
Οἳ δ᾽ ἰθὺς πόλιος καὶ τείχεος ὑψηλοῖο, 540 

Δίψῃ καρχαλέοι, κεκονιµένοι, ἐκ πεδίοιο 
Φεῦγον' ὃ δὲ σφεδανὸν ἔφεπ᾽ ἔγχεῦ λύσσα δέ οἱ κῆρ 

σα να, λ . κ. αν νο Αἰὲν ἔχε κρατερὴ, µενέαινε δὲ κῦδος ἀρέσθαι. 
Ἔνθα κεν ὑψίπυλον Τροίην ἕλον υἷες ᾿Αχαιῶν. 

Εἰ μὴ ᾿Απόλλων Φοῖβος ᾿Αγήνορα δῖον ἀνῆκε 

Φῶτ', ᾿Αντήνορος υἱὸν ἀμύμονά τε κρατερόν τε. 2 ρ 5 5 
27 ΄ ΔΝ .] 

Ἐν μέν οἱ κραδίῃ θάρσος [δάλε. πὰρ δέ οἱ αὐτὸς ρ [ 2 5 
” . - . / 

Έστη, ὅπως Θανάτοιο [λαρείας χεῖρας ἀλάλκοι, 

Φηγῳῷ κεκλιµένος κεκάλυπτο ὃ ἄρ᾽ ἠέρι πολλῇ. 

Αὐτὰρ ὅγ. ὡς ἐνόησεν ᾽Αχιλλῆα πτολίπορθον, 55ο 

στη, πολλὰ δέ οἱ κραδίη πόρφυρε µένοντι. 
2 / ων 23 5 Ν Φ / / 

Οχθήσας ὃ ἄρα εἶπε πρὸς ὃν µεγαλήτορα θυµόν' 
2/ κ ᾽ , ΕΙ - 3 -ὰ 
Ὦ µοι ἐγὼν, εἰ µέν κεν ὑπὸ κρατεροῦ ᾽ΑχιλΠος 

Φεύγω, τῇ περ οἱ ἄλλοι ἀτυζόμενοι κλονέονται, 
Δ 

Αἱρήσει µε καὶ ὣς, καὶ ἀνάλκιδα δειροτοµήσει. 

Εἰ ὃ) ἂν ἐγὼ τούτους μὲν ὑποκλονέεσθαι ἐάσω 

Πηλείδῃ ᾽Αχιλῆϊ, ποσὶ ὃ) ἀπὸ τείχεος ἄλλη 

Φεύγω πρὸς πεδίον Ἰλήϊον, ὄφρ᾽ ἂν ἴκωμαι 
” Ν / ς /.. ΄ 

Ίδης τε κνημοὺς, κατά τε ῥωπήϊα δύω, 
Ἕ / δ᾽ 3 λ , - 

σπεριος αν επειτα., Λοεσσαµενος ποταµοιο, 

594. ἀλέντες. (σε; γεοερῖ: Ίτοπι 
ἄλημι. Ὦθεε ον ΠΠ. Ε. 822. Ἰπ ν. 656, 
ἨΟΤΕΥΕΣ, ἅληται ἵ5 ἴοπι ἄλλομαι, ἴπδι[ίο. 
ΤΙ. Λ. 199. εἰς ἵππους ἄλεται. 

598. τεῦξαν φάος. [ογαεᾶ εα/έν: 5ο]. 
τοῖς φεύγουσι. ἈῬεε οπ ΠΠ. Ζ. 6. 

54]. δίΨφ καρχαλέο. «Ῥατομεά το] 
ἐάγεί. ΤΠε οἷά εἀ]ῖοπ5 τεαά καρφαλέοι, 
αδῖπ Ἡ. Ν. 409. Ἔπε ἔπο αἀ]εσίῖνες αγε 
ΕΥΠΟΠΥΠΠΟΙΞ: Ῥαέ ΕπξίαΏήας ἀεοῖάες ἴπ 
{ανοιτ οἱ έλα νΙοἩ 15 ρῖνεπ 1π {με {εχίέ, 
οἱ ν]ήοἩ {πο οίπεν ἵ5 α5εά α5 α σ]οδδαἛσ]α] 
ἹπίετργείαίῖοἨ :---καρχαλέοι, οἱονεὶ καρφα- 
λέοι, ὅ ἐστι κατάξηροι. Πε 5απΠε 6ΟΠΙ- 
ΠΠεΠ{Φ{ΟΥ ΟΏ5εχΥες, {]ιαί ἔμα Ἡοπιετῖςο ποπΠ 
δίψη γνας 5αοεεεᾶεά ὮΥ δίψος, πἩΙοἩ 15 απι- 
Ρ]ογεά ὮΥ Ιαΐεχ πτ]ίευς. 968 αἷ5ο οἩ Ἡ. Χ.2. 

642. σφεδανόν. Ἐπρδίαίήας γεοογᾶβ 
αποίµεν τεπάΊηςρ, σφεδανῶν, νπ]εἩ Ἠεγπο 
Φά4οΡί5. Βμιί 5εε ΟἨ Π. Λ. 1056 

560 
. 

540. φῶτα. Ῥεε οἩ ΤΠ. Δ. 194. 
648. χεῖρας. Ἕατηες, Ίοπι οοπ]εσίπτε, 

ειρείπίες κῆρας. Ῥτπΐέ Θάνατος 15 Ἠετε 
ΡετεοπΙΠεᾶ, α5 Ίπ {πο «4Ιεσίς οἳ Επτῖριᾶες. 
Ῥεεῖάος, ἴ]λε πιοάε οἱ εχρτεξδίοη ἶ5 αΡπ- 
ἀαπίΙγ 5αποθϊοπεᾶά ὮΥ ΤΙ. Α. 97. λοιμοῖο 
βαρείας χεῖρας ἀφέξει. 

658. Ἰλήϊον. Ἀεμο]. Ψεπεί. ἀντὶ τοῦ 
Ἰλιακόν. ΑΡβειτεᾶ]γ πο ρ]αῖπ αροπέ έλα 
ἐοπιῦ οἳ Ί]α5 (Π. Κ. 415.) εαηποί Ῥο πεαπέ, 
α5 Ιέ νιοπ]ά Ἠαγε αβοτάεάα πο Ιπιπεβ]αίε 
Ῥ]αςε οἱ τοίαρο. 

660. λοεσσάµενος ποταμοῖο. 66 οἩ ΠΠ. 
7. 508. Α{ίοτ έ]ιε Γο]]ου]πς Ἠπα ἴπετε 15 
4Ώ αροβιορθεί. ΑΡΕΠΟΣ, Ῥετοεϊνῖηςσ {πε 
ῬτοδαΡΙΠέγ οἱ {αϊΗπς Ιπ {πε ρίαπ νμ]ο]ι Ἡε 
Ῥτοροςες {ο ἨΙπιδε]{, οτίς εἨοτέ Ὦ]5 πιεάτία- 
Ποπ, απά {πγης Ἠϊ6 {ΠοιιρΗ{8 {ο ἔ]ε «0ΠΏ86- 
απεποο οἱ 195 {αΐ]ατε. 



μμ ν πο 

ΟΜΗΡΟΥ ἼΙΛΙΑΔΟΣ Φϕ’. 50ο 

Ἱδρῷ ἀποψυχθεὶς ποτὶ Ίλιον ἀπονεοίμην----- 
᾽Αλλὰ τίη µοι ταῦτα φίλος διελέξατο θυμός; 

Μή μ’ ἀπαειρόμενον πόλιος πεδίονδε νοήσῃ, 
Καΐ µε μεταΐξας μάρψῃ ταχέεσσι πόδεσσιν. 
Οὐκ ἔτ᾽ ἔπειτ) ἔσται Θάνατον καὶ Κῆρας ἀλύξαι" 668 

’ λ 9 ν , ’ ται 1] , 
Λίην γαρ κρατερος περι παντων εστ ἀνθρώπων. 

Εἰ δέ κέν οἳ προπάροιθε πόλεος κατεναντίον ἔλθω---- 

Καὶ γάρ θην τούτῳ τρωτὸς χρὼς ὀξέί χαλκῷ, 

Ἐν δὲ ἴα ψυχὴ, θνητὸν δέ ἕ φασ᾽ ἄνθρωποι 
ὌἜμμεναι' αὐτάρ οἱ Κρονίδης Ζεὺς κῦδος ὀπάζει. β70 

ὋὪς εἰπὼν ᾽Αχιλῆα ἀλεὶς μένεν' ἐν δέ οἱ ἤτορ 

”Αλκιμον ὠρμᾶτο πτολεµίζειν ἠδὲ µάχεσθαι. 

᾿Ἠύτε πόρδαλις εἶσι βαθείης ἐκ ξυλόχοιο 

᾿᾽Ανδρὸς θηρητῆρος ἐναντίον, οὐδέ τι θυμῷ 

Ταρ[εῖ, οὐδὲ φοβρεῖται, ἐπεί κεν ὑλαγμὸν ἀκούσῃ" 575 
Εἴπερ γὰρ φθάµενός µιν ἢ οὐτάσῃ, ἠὲ βάληῃσιν, 

᾽Αλλά τε, καὶ περὶ δουρὶ πεπαρµένη, οὐκ ἀπολήγει 

᾽Αλκῆς, πρίν Υ ἠὲ ξυμβλήμεναι, ἠὲ δαμῆναι) 
Φ » / εν .) - -- 2 , 
Ὡς ᾿Αντήνορος υἱὸς ἀγαυοῦ, οτος Αγήνωρ; 

Οὐκ ἔθελε φεύγειν, πρὶν πειρήσαιτ᾽ ᾿Αχιλπος. 580 
»ὸ 9. 

' 
.) ο συ ο ’ 9 [ή / / 

Αλ ϐγ αρ ἀσπίδα μεν πρόσθε σχέτο πάντοσ εἴσην, 
3 , η] ε) -- / 9 Ῥ ΕΕ . 

ΕΥχείῃ ὃ αὐτοῖο τιτύσκετο, καὶ μέγ ἀὔτει 

”Ἡ δή που µάλ᾽ ἔολπας ἐνὶ φρεσὶ, φαίδιμ’ ᾽Αχιλλεῦ, 
"Ἠματι τῴδε πόλιν πέρσειν Τρώων ἀγερώ : µ ῴδε πόλιν πέρσειν Τρώων ἀγερώχων 

» πὸ3 /’ . ο μα - 
πύτι, ἦτ ἔτι πολλὰ τετεύξεται ἄλγε ἐπ᾽ αὐτῇ. ὅ Ν ς λλ ἕ λ [ 86 

. / ς / Ν΄ ο. εν 
Εν γαρ οι πολέες τε και ἄλκιμοι ανερες Σιµεν» 

Οἵ κε πρόσθε φίλων τοκέων, ἀλόχων τε, καὶ υἱῶν, 

Ἴλιον εἰρυόμεσθα' σὺ ὃ) ἐνθάδε πότμον ἐφέψεις, 
τ 

Ωδ’ ἔκπαγλος ἐὼν καὶ θαρσαλέος πολεμιστής. 

"Ἡ ῥα, καὶ ὀξὺν ἄκοντα βαρείης χειρὸς ἀφῆκε' 500 

Καί ῥ' ἔβαλε κνήµην ὑπὸ γούνατος, οὐὺ ἀφάμαρτεν. 

᾽Αμϕὶ δέ µιν κνημὶς νεοτεύκτου κασσιτέροιο 

Σμερδαλέον κονάβησε' πάλιν ὃ ἀπὸ χαλκὸς ὄρουσε 

Ἑλημένου, οὐδ ἐπέρησε' θεοῦ ὃ) ἠρύκακε δῶρα. 

569. µή μ’ ἀπαειρόμενον κ.τ.λ. Ἀ6ῖ]. 
δείδω. 

508. καὶ γάρ θην κ.τ.λ. ΑΡΕΠΟΣ αὖἲ 
οπος ἀθείεγπιΙπεςβ Ἡπροηπ αἀορίπςρ {Πε πλεα- 
βαγο βαρσεςίαά ἵπ {ο Ῥγεσεάϊησ πα; Ῥαέ 
ν]λοιέ ἀεσ]ατίηρ {πο τοδο]α(ῖοη γΥμίο Ίαἆ 
ΏΙΕΥΕΙΥ Ῥαβ5εά ἵπ Ἠ]5 πι]πά, Ἡο Ῥτοσθεςβ {ο 
Ἀδδίση {με Τ6βδοἨ {ΟΥ 1. Τὸ αΡρεαΥ5 Γτοπι 
Μ15, (μαῦ λε [0] οἱ ένα Ἱπνι]ποταβΙίγ 
οἳ Δολ]]]εβ νναθ οἳ Ἰαίατ Ιπνεπ{ίοη {ιαπ ένα 
Άσε οἱ ΠοπιεὈ. 

509. ἐν δὲ ἴα ψυχἠ, κ.τ.λ. τρ. η. 
Χ. ὀ75. πιογίαζὺ αγζεπι αὖ ιοείε ΙΜογίαῖες; 
{οϊάεπι ποὺῖς απίπιαφιε πιαπιδηιο. Τ]ο 
ποεχί Ιπα 15 Ῥγοβαβὶγ δρυγῖοιβ; απᾶ ο0πΠΙ- 
ρεᾶ ἔτοπα ΤΙ]. Θ. 141. Μ. 25056. Ο. 927. Ῥ. 
566, 

570. ἢ οὐτάσμ, ἠὲ βάλῃσι. Ῥεε οἩ ΠΠ. 
Δ. 6256. 

508. πὀτμον ἐφέψεις. 
950. 

Φ6ο οἳ ΙΙ. Β. 

αᾳ9 
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Πηλείδης ὃ ἁρμήσατ᾽ ᾿Αγήνορος ἀντιθέοιο 605 

Δεύτερος οὐδέ τ᾿ ἔασεν ᾿Απόλλων κῦδος ἀρέσθαι, 
Αλλά µιν ἐξήρπαξε, κάλυψε ὃ ἄρ᾽ ἠέρι πολλῆ, 
Ἡσύχιον ὃ) ἄρα µιν πολέμου ἔκπεμπε νέεσθαι. 
Αὐτὰρ ὃ Πηλείωνα δόλῳ ἀποέργαθε λαοῦ" 
Αὐτῷ γὰρ Ἑκάεργος, Αγήνορι πάντα ἐοικὼς, 600 

ὌἜστη πρόσθε ποδῶν, ὃ ὃ᾽ ἐπέσσυτο ποσσὶ διώκειν. 

Ἔως ὃ τὸν πεδίοιο διώκετο πυροφόροιο, 

Τρέψας πὰρ ποταμὸν [βαθυδινήεντα Σκάμανδρον, 

Τυτθὸν ὑπεκπροθέοντα" δόλῳ ὃ ἄρ᾽ ἔθελγεν ᾿Απόλλων, 
Ὡς αἰεὶ ἔλποιτο κιχήσεσθαι ποσὶν οἷσι" 605 

Τόφρ᾽ ἄλλοι Τρῶες πεφοββηµένοι ἦλθον ὁμίλῳ 
᾿Ασπάσιοι προτὶ ἄστυ, πόλις ὃ ἔμπλητο ἀλέντων. 
0ὐδ ἄρα τοί γ᾿ ἔτλαν πόλιος καὶ τείχεος ἐκτὸς 

Μεῖναι ἔτ᾽ ἀλλήλους, καὶ γνώμεναι, ὅς τε πεφεύγοι, 

Ὃς τ᾽ ἔθαν ἐν πολέμῳ' ἀλλ ἐσσυμένως ἐσέχυντο 610 
Ες πόλιν, ὄντινα τῶν γε πόδες καὶ γοῦνα σάωσαν. 

508. ἠσύχιον. Θμείζη; Ἱ. ε. ππρεγοείυο. 604. δόλῳ δ’ ἄρ᾽ ἔθελγεν. Ῥεο οἳ Τ]. Μ. 
Αἀάνενρϊα]]ν, {ον ἡσυχῶς. 2550. 
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1ΗΣ 

ΟΜΗΡΟΥ 

ῬΑΨΩΔΙΑ., ἢ 

ΤΛΙΑΔΟΣ 

ΓΡΑΜΜΑ, Χ’. 

Ἔπιγραφαί. 

ΕΚΤΟΡΟΣ ᾽ΑΝΑΙΡΕΙΣΙΣ, 

Ἕβλλως. 

ΧΙ δ' ἄρα, τρὶς περὶ τεῖχος ἄγων κτάνεν "Εκτορ' ᾿Αχιλλεύς. 

ΤΗΕ ΑΠαάΌΜΕΝΤ. 

ΤΗΕ ΡΒΑΤΗ ΟΕ ΗΠΕΟΤΟΒ, 

με ΤΈτο]απβ Ρεῖπρ βα{6 νηΠΙπ {ο ΥΥβ1Ι5, Ἠεοίου οΠΙΥ 5ίῶΥ5 {ο οΡΡρο5ο Αολί]]ες (νγ. Ἱ--- 
24). Ετίαπα 186 βίτιο]ς οὐ Ἠ5 αρρτοασ]Ἡ, απᾶά 1εΡ {ο Ῥεγδιθάο Πῖ5 8οἨ {9 Τε-επίεν {ο 
Τουνη (250---Ἴ6). Ἠεειρα ]οἶπβ Ίου επἰτοκίίε5, Ὀαί Ἰπ. ναῖπ (77-95). Ἠεείου οοἩ- 
βι]{5 νετ Ἠήπαδε]Ε να ππεαβαγες {ο {ακο: Ὀταέ αἲ ιο αάναπσο οἳ Αομί]]ες, 118 

γοβο]αὐῖοη {116 Ἠϊπη, απά Ἶε Β1ες (98---107).. Αοπῑ]ες ραγδιε5 Πϊπλ {Ἠν]σε τουπᾶ ἴμε 

να]]ς οἳ Έτογ (128---106). Ἔμε ἄοάς ἀεραίε οοποεγπῖηᾳ {1ο {αΐε οἳ Ἠεοίου; απά αἲ 

Ἰεησίπ Μίποεχνα ἀεβοεπᾶβ {ο έ]ιε αἷά οἱ Αολί]ιες (167---225). Ό]ε ἀε]ιάεςῬ Ἠεοίου ἵπ 

ἔπε ϱΏαρο οἱ Ώεϊρ]οριξ: Τε 5ίαπάἀς ὕμε οοπιραί, απά 19 απ (226--- 2765). Αοί]ες 

ἄταρς ο ἀειά Ῥοάγ αἱ Ἠῖ5 οπατίοῦ 1π ἴμε αἶσᾗί οἱ ΕΒγίαπι απά ΠεοιΡα (976---404). 
Τμαῖς ἸαπποπίαίΙοΠ, ἴεασς, απᾶά ἀεβραῖτ (40ὔ---496). ἘΤΠεϊν οτίε τεαε] {πα εαχ5 οἱ 
Απάτοπιασᾖμε, γο, Ισποταπί οἱ 4118, Παά τετεᾶ Ιπίο έ]ιε ἵππεν Ῥρατί οἱ ο ρα]ασε (457 

---4ο9). Ό]ε πουπί5 αρ οἩ {Πο γα], απ, Ῥεπο]άϊπς εν ἀενά Πιβδραπᾶ, ΒΝΟΟΠΒ 

αἲ {με βρεοίαο]ε (460---474). Ἠεν εχοθΒς οἱ ρτ]εί απά Ἰαπιεηίαοη (475-415). 

Τμε ὑΗτΗείπ ἆαγ 11] οοπΏπαθςβ. ΤΠ 8οεπε 165 πηάεν έ1ο να]]5, απά οπ {ιο 
Ῥαθ]επποπί5 οἱ Ττογ. 

Ὢσ οἳ μὲν κατὰ ἄστυ πεφυζότες, ἠὔτε νεβροὶ, 
« ρα / ’ ) . / ΄ ΄, 

Ἱδρῶ ἀπεψύχοντο, πίον τ’, ἀκέοντό τε δίψαν; 
Κεκλιμένοι καλῇσιν ἐπάλξεσιν' αὐτὰρ ᾿Αχαιοὶ 

9. ἱδρῶ ἀπεψύχοντο. Ῥε]ο]. πρὸς ἄνε- 
μον ἐξηραίνοντο. 968 οἩ 1]. Λ. 620. ΟΕπίω, 
νη(Ἡ ἴπο ναί βΥ]]αβ]ο βΒ]οσί, Ηογπε τε- 
ΠΙΑΥΙ5 λαῦ 16 βἰσπϊπες ὀΐδο;. νΊεγεας, 1 
Ώιο ΑΥ1]αΡ]ε Ῥοα Ίοπς, 1ὲ 15 4ο θἰθεπάωπ.--- 
ἀκέοντό τε δίψαν. Ῥϊπά. Ῥγίμ. ΤΧ. 179. 
ἀοιδᾶν δίψαν ἀκειόμενον. Ῥεμο]. δίψαν 

Ἰακῶς, δίψος δὲ᾽ Αττικῶς. 6ο ον ΤΙ. ὃ. 
54]. 

ὃ. κεκλιµένοι καλῇσιν ἐπάλξεσιν. Θοε 
οἩ 1. Ἐ. 7096. ῬοτρΗγτΥ, Ἐπδίαίμῖα», 
έλα Θε]ο]αδί, απά οίΠ6Υς, απάθγβίαπά κε- 
κλιµένος ἵπ (5 Ῥβββαρο, 48 1 {0Υ κεκλεισ- 
μένος, ἱμοίοδεᾶ. Βτί ΌΊετο οεγίαΙΠ]γ «πι Ὦθ 
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τσ ”/ ΄ ο) 

Τείχεος ἆσσον ἴσαν, σᾶκε ὤμοισι κλίναντες. 
σ »] ” - - - 

Εκτορα ὃ αὐτοῦ μεῖναι ὀλοὴ Μοῖρα πέδησεν, ὄ 

Ἰλίοφι προπάροιθε πυλάων τε Σκαιάων. 
Αὐτὰρ Πηλείωνα προσηύδα Φοῖβος ᾽᾿Απόλλων' 

Τίπτε µε, Πηλέος υἱὲ, ποσὶ ταχέεσσι διώκεις» 

Αὐτὸς θνητὸς ἐὼν, θεὸν ἄμβροτον: οὐδέ νυ πὠ µε 

Ἔγνως ὡς θεός εἰμι, σύ ὃ) ἀσπερχὲς µενεαίνεις ; 10 

”Ἡ νύ τοι οὔ τι µέλει Τρώων πόνος, οὓς ἐφόβησας, 

Οἳ δή τοι εἰς ἄστυ ἄλεν, σὺ δὲ δεῦρο λιάσθης. 

Οὐ μέν µε κτενέεις, ἐπεὶ οὔτοι µόρσιμός εἰμι. 

Τὸν δὲ μέγ᾽ ὀχθήσας προσέφη πόδας ὠκὺς ᾽Αχιλλεύς' 
/’ ΄ .) ε ΄ μ- . / / Εβλαψάς μ’, Ἑκάεργε, θεῶν ὀλοώτατε πάντων, 15 
᾿Ενθάδε νῦν τρέψας ἀπὸ τείχεος' ἦ κ᾿ ἔτι πολλοὶ 

Γαἴαν ὀδὰξ εἶλον, πρὶν Ἴλιον εἰσαφικέσθαι. 

Νῦν ὃ' ἐμὲ μὲν μέγα κὔδος ἀφείλεο, τοὺς ὃ ἐσάωσας 
ε ..Ὁρ . 9 ”/’ ’  9ύ . ΄ 

Ρηϊδίως. ἐπεὶ οὐ τι τίσιν αν ἔδδεισας Οπίσσω. 

"Η σ’ ἂν τισαίµην, εἴ µοι δύναμίς γε παρείη. 90 
1 

Ὃς εἰπὼν προτὶ ἄστυ µέγα φρονέων ἐβε[ρήκει, 
Σευάμενος, ὥσθ' ἵππος ἀεθλοφόρος σὺν ὄχεσφιν, 

[η ε ε.. 

Ος ῥά τε ῥεῖα θέῃσι τιταινόµενος πεδίοιο" 
ἀἩ . 

ὋὪς ᾽Αχιλεὺς λαιψηρὰ πόδας καὶ γούνατ᾽ ἐνώμα. 
Ν - ων 

Τὸν δ᾽ ὁ γέρων Πρίαμος πρῶτος ἴδεν ὀφθαλμοῖσι, 96 
β, ρ τα κ...) κα . ΄ / Παμφαίνονθ’ ὥστ᾽ ἀστέρ᾽, ἐπεσσύμενον πεδίοιο, 

ο ε 3 - 

Ος ῥά τ᾽ ὀπώρης εἶσιν' ἀρίζηλοι δέ οἱ αὐγαὶ 

Φαίνονται πολλοῖσι μετ ἀστράσι νυκτὸς ἀμολγφ' 
/ σ 

Ον τε κύν᾿ Ὠρίωνος ἐπίκλησιν καλέουσι’ 
Ν Ν η) -. 

Δαμπρότατος μὲν ὅδ ἐστὶ, κακὸν δέ τε σῆμα τέτυκται, 30 

Καΐ τε φέρει πολλὸν πυρετὸν δειλοῖσι βροτοῖσιν' 

ὋὪς τοῦ χαλκὸς ἔλαμπε περὶ στήθεσσι θέοντος. 

ἼΩιμωξε ὃ ὁ γέρων, κεφαλὴν ὃ ὅγε κόψατο χερσὶν, 
Ὑψόσ) ἀνασχόμενος, µέγα ὃ οἰμώξας ἐγεγώνει, 
Δισσόμενος φίλον υἱόν' ὃ δὲ προπάροιθε πυλάων 35 
Ἑστήκει, ἄμοτον μεμαὼς ᾿ΑχιλΏί µάχεσθαι. 

ΠΟ πεοθββῖἔγ {0Υ αΠΥ 5αοἩ οχίγαοτάἵπατγ 
Ἰπετρτγεία Πο. 

5. μεῖναι. Ῥαρρ]γ ὥστε. Οἱ έε τηείτο, 
56εε Ρτοε]πι. 0055. 5εοί. Υ. 5 9. 

ϐ. Ἰλίοφι. Πο 8απιο οοττεοῖοη Ἠα5 
Ῥθεπ πιαᾶθ 1η {1ο {οχέ, ας ἵπ ΤΙ. Ο. 66. 

11. πόνος. ἘΒο]μίο πνοπ]ἀ τειᾶ φόνος. 
1 εΠοα]ά 5εεΏ Ῥετμαρς ἐπαί Αροΐιο, νο 
{ανουτεά ἴπο Ττο]απς, π]αΥ Ἠαγα υδεᾷ α 
ποχγά {ο Ἱπιρὶγ ἐλαί, αἰίΠοασῃ τοαξεᾶ, ΟΊπεγ 
νγετο πο αρα πεᾶ. 

19. οὐ μέν µε κτενέεις, κ.τ.λ. ΑΡο]]ο- 
μ]ας ο Τγαπα 15 5αἱᾶ {ο Ἠανο αρρ]ίεὰ ἐπί 

Ίπο {ο Ἠϊπιξε]ξ, ποπ απάεσγ οχαπ]ΙπαΙοπ 
Ῥεΐοτο πο ἐγταπί Ώοπήβαπ. Όεε ΡΠΙ]οςίγ. 
Υ. ΑΡοῇ. ΥΙΠΙ. δ. 

97. ὃς ῥά τ᾽ ὀπώρης κ.τ.λ. Ῥυραπᾶ. 
κατά. Ὀ9θε οἩ Π. Β. δ. 

90. κακὸν δὲ τε σῆμα τέτυκται. Πρ. 
απ. Χ.272. Ύοη 5εοµς, ασ ζἱφιῖᾶα 5ἱ φπαπᾶο 
ποσίε οοπιεία Φαπφιϊπεὶ ἴπσιῦγο γιδεπί, αιέ 
ἰγίις αγᾶογ: Πἱἱ6 επι πιογόοδηιε Ί2γετδ 
πιογίαζϊδις αφγὶς αοϊίιτ, εί ἰωτο οοπἰγἰίαξ 
ζωηιῖπε οσ]ιήπ. Όοπιρατο ΑΡο]. Ἠλοά. 11. 
561δ. Ορρῖαῃ. Ογπερ. ΙΙΙ. 926. 
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Τὸν ὃ) ὁ γέρων ἐλεεινὰ προσηύδα, χεῖρας ὀρεγνύς' 
σ . - 

Ἐκτορ, µή µοι µίμνε, φίλον τέκος, ἀνέρα τοῦτον 
/ 

Οἷος ἄνευθ) ἄλλων, ἵνα μὴ τάχα πότµον ἐπίσπ 2 ς 

Πηλείωνι δαµείς" ἐπειὴ πολὺ φέρτερός ἔστιν. 40 

Σχέτλιος, αἴθε θεοῖσι φίλος τοσσόνδε γένοιτο, 
ο μ , , , ε , στ - 2’ 
Όσσον ἐμοί' τάχα κέν ἑ κύνες καὶ γῦπες ἔδονται 
Κείμενον' ἦ κέ µοι αἰνὸν ἀπὸ πραπίδων ἄχος ἔλθοι 
ο -- - - 

Ος μ’ υἱῶν πολλῶν τε καὶ ἐσθλῶν εὖνιν ἔθηκε, 
Κτείνων, καὶ περνὰς νήσων ἐπὶ τηλεδαπάων. 46 

Καὶ γὰρ νῦν δύο παῖδε, Λυκάονα καὶ Πολύδωρον, 
Οὐ δύναμαι ἰδέεν, Τρώων εἰς ἄστυ ἀλέντων, 

Τούς µοι Δαοθόη τέκετο, κρείουσα γυναικῶν. 
ἄλλα. ντ ων , ν ων ας σοι 

εἰ µεν ζώουσι μετα στρατῳ», ητ αν επειτα 

Χαλκοῦ τε χρυσοῦ τ᾿ ἀπολυσόμεθ”" ἔστι γὰρ ἔνδον' 50 

Πολλὰ γὰρ ὤπασε παιδὶ γέρων ὀνομακλυτὸς "Αλτης' 
Εἰ ὃ ἤδη τεθνᾶσι, καὶ εἲν ᾿Αἴδαο δόµοισιν» 

»” 2 - - Ν , Ν ” Αλγος ἐμῷ θυµῷ καὶ µητέρι, τοὶ τεκόµεσθα" 
Λαοῖσι ὃ ἄλλοισι μινυνθαδιώτερον ἄλγος 
Ἔϊσσεται, ἣν μὴ καὶ σὺ θάνῃς ᾽Αχιλῆϊ δαµασθείς. ὅ5ὅ 

᾽Αλλ” εἰσέρχεο τεῖχος, ἐμὸν τέκος, ὄφρα σαώσῃς 
Τρῶας καὶ Τρωὰς, μηδὲ µέγα κὔδος ὀρέξῃς 

Πηλείδῃ, αὐτὸς δὲ φίλης αἰῶνος ἀμερθῇς. 

Πρὸς ὃ) ἐμὲ τὸν δύστηνον ἔτι φρονέοντ᾿ ἐλέησον, 

Δύσμορον, ὅν ῥα πατὴρ ἹΚρονίδης ἐπὶ γήραος οὐδῷ 

45. ἦ κ µοι αἰνὸν κ.τ.λ. « πιο γέ- 
πονογείµγ ἄοἶογ: απἴπιι ἀἄοίογο [εταγείικ. 
ἨΕΥνΕ. 

44. εὖνιν. «εβήίμίο. ΄ ἨεξγοΠμ. ἔστερη- 
µένον, ὄρφανον, ἐνδεῃ. Ἐίγπι. Μ. ρ. 995. 
εὖνις σηµαίνει τὸν ἄνδρα καὶ τὴν γυ- 
ναϊῖκα' ὁ εὖνις καὶ ἡ εὖνις' σηµαίνει δὲ τὸν 
μεμονωμένον καὶ ἐστερημένον. Βη]]αχ]γ 
{λα Θεπο]αδί απά Ἐπδίαίμίαςδ. Τμε νοχὰ 
οσσαχ5 Ἱπ ΑΡοΟΙ. Ἠμοα. ΤΥ. 501. ἱδεμ. 
Ῥεν5. 994. ΟΠοερᾗΠ. 24]. 781. Βορῃ. τας]. 
569. Ἔ]ιε σταπιπιαγίπης ἀετῖνο 16 ἄοπι εἷς, 
οπες Ῥαΐ ἰΠῖ5 15 αποετίαϊη, απ πο Υετγ 
Ῥτοβαβρ]ο. 

46. κτείνων, καὶ περνάς. ῥβεῖ. αὐτούς. 
61. Αλτηοςο. πε {ἔαῆιες οἳ ΤΠαοίλμοο. 

Ὀεε ΤΙ. Φ. ὃδ. 
69, καὶ εν ᾿Αἴδαο ὃδ. ΒΙΡΡΙΥ εἶσιν. Ἰπ 

Ώπο πεχί Ἰϊπο 45ο ἔσσεται ἵδ ιπἀεγβδίοοᾶ, 
οἳ ταίμεσ 16 πηαδὲ Ῥο περεαίεά {Τοπι ν. ὅδ. 
ΤΠο ριπείπαίίοπ οἱ ἴε Ῥαξεαρο αἀορίεά 
Ὦγ Ἠεγπο, απά {ο Ιπέεγργείαί]οπ νΠ]σ] Ἡς 
Ἠα5 σῖνεῃ, 416 ποῦ ΥετΥ βαἡβίαςίοχΥ. Υ 
απάετρίαπάῖπς ο αἀ]εσίίνε μινυνθαδιώ- 
τερον ΨΙί ἄλγος, η ν. 69, 45 νε] α5 ἵπ 
ν. 64, ἴ]ο 5εηςο 18 εγιἀοπί. ΈΤ]ιο τοραΔῖοι 

60 

οἱ οπς πνοτᾶ, απᾶ {ο οππ]ββῖοη οἱ αποίΠοτ, 
ατα ρεγ{οοῖ]γ οοηβ]ςεΏῖ νι {πε αραεὰ 
{εε]ιισς οἳ ἰμε ασεᾶ απἆ αΠΠαΡΡΥ {αίμετ. 

68δ. ἀμερθῆς. 33εε οπ ΤΠ. Π. 68. 
59, πρὸς δὲ. «Απά δεράεν; αραιά. τού- 

τοιο. Ἅ6θ ποίε οπ ΘΦΟΡΗ. ά, 6. 819. 
Ῥτν. Ῥπωῃ. 619. Ῥεπί, 6. μρ. 1556. 909.--- 
Θε]ο]. φρονέοντα" ἤγουν ἕως τοῦ φρονεῖν 
εἰμι κύριος. ΙΙ χε επ{ῖτο Ρᾶβδασε 60Π]- 
Ῥαχε Ὑ]γσ. π. ΧΤΠΙ. 19. 56ᾳ. 

60. ἐπὶ γήραος οὐδῷ. [π ατίπεπιε οἷᾷ 
αφο. Ἐπδίαί. ἐπ᾽ ἐξόξῳ γήρως καὶ βίου" 
ὁ γὰρ οὐδὸς καὶ εἰσόδῳ καὶ ἐξόδῳ ὑποκεῖ- 
ται. Ἠεποο, ἰπεγοίργε, γήραος οὐδὸς πΙαΥ 
ΑΡΡΙΥ εφ πα]]γ {ο πε οοπιπιεµοεπιεπέ απᾶ ελα 
οπίγοπε οἱ αςβο. Ώαπηπη: «Ροἱεκί Φεπεσίις ΠΤπισὶ 
μέ α«άερ αἴϊφια, ἵπ σας ζϊηιῖπε εγκαίπ, εἰ 
ἐπφτεδειγας εαηι αἱ ε/γεδειγΙ5. 1πΠ νε ΒεηΏ5ε 
οἳ 5 Ραξξαρο 1{ οσσσ5 ασαῖῃ 1π ΤΠ. Ω. 481; 
απᾶ ἵπ μα ορροβῖίθ, ἵπ Οἆ. Ο. 246. Τί 
ΤΙΑΥ Ῥο α5 νε]] Ἰλεγείοτε {ο εχρ]αῖηπ {πο 
οχργεββῖοη Ρεπογα]]γ α5 α Ρετὶρ]γαῬϊς {ος 
οἷά αφα. ΌὉοπιραχε ΗἩεβῖοά. ΟΡ. Ὦ. 951. 
ἨΠετοά. ΤΙ. 14. Ῥ]αΐ. Ῥο]ιε. Τ. (Τ. 1. ΡῬ. 
149. εἰ. Βἱρ.) Ἱμασίαν. ἆθ ππεχο. σοπᾶ, Τ 
Τρεις. 
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ᾧ 

Αἴσῃ ἐν ἀργαλέῃ φθίσει, κακὰ πόλλ᾽ ἐπιδόντα, 
-1 3” 

Υἱάς τ᾽ ὀλλυμένους, ἑλκηθείσας τε θύγατρας. 
κ 9 θ λά .. ’ ο ’ / 

αἳ θαλάμους κεραϊζοµένους, καὶ νήπια τέκνα 
Ῥ Ἅλ ΄ 9 ’ .) αν ὐρώ ὃ .. .. αλλόμενα προτὶ γαίῃ ἐν αἰνῇ δηϊοτήτι, 
Ἕλ ’ 9 ῤλ -- σι Ν 9 . - 

κοµένας τε νυοὺς ὀλοῇς ὑπὸ χερσὶν ᾿Αχαιῶν. 
) 9 ὃν Ἆ /΄ ” / ή θύ 

Δυτὸν ὁ ἂν πύματόν µε κύνες πρώτῃσι θύρῃσιν 
.) ο ρα ) ’ ηλ ΕΦ: ν -. 
Ὡμησταὶ ἐρύουσιν, ἐπεί κέτις ὀξέί χαλκῷ 

Τύψας, ἠὲ βαλὼν, ῥεθέων ἐκ θυμὸν ἕληται, 

Οὓς τρέφον ἐν µεγάροισι, τραπεζῆας θυραωροὺς, 

Οἵ κ᾿ ἐμὸν αἷμα πιόντες, ἁλύσσοντες πέρι θυµῳ, 

65 

70 

Κείσοντ᾽ ἐν προθύροισι νέῳ δέ τε πάντ᾽ ἐπέοικεν 
"Αρηϊκταμένῳ. δεδαϊγμένῳ ὀξέὶ χαλκῷ, 

Κεῖσθαι' πάντα δὲ καλὰ θανόντι περ. ὅ ττι φανήῃ" 
᾽Αλλ) ὅτε δὴ πολιόν τε κάρη, πολιόν τε γένειον, 

Ἱ ὧν 
Αἰδῶ .) .) / / / / 

ἰδῶ τ΄ αἰσχύνωσι κύνες κταµένοιο γέροντος, 

Τοῦτο δὴ οἴκτιστον πέλεται δειλοῖσι βροτοῖσιν. 
5 σε , ἃ 9 . ” ὁὸ αμα δα . 9 
Ἡ ρ ὁ γέρων., πολιας ὃ ἂρ ανᾶὰ τρίχας ἕλκετο χερσὶ 

Τίλλων ἐκ κεφαλῆς' οὐ ὃ) Ἕκτορι θυμὸν ἔπειθε. 
Μήτηρ ὃ᾽ αὖθ) ἑτέρωθεν ὀδύρετο δακρυχέουσα, 

Κόλπον ἀνιεμένη, ἑτέρηφι δὲ μαζὸν ἀνέσχει, 80 

Καΐ µιν δακρυχέουσ᾽ ἔπεα πτερόεντα προσηύδα" 
Ἕδ , η 8 δ) ὦ ὴὃ ’ .) ἐλέ κτορ, τέκνον ἐμὸν, τάδε τ᾽ αἴδεο, καί μ ἐλέησον 

Αὐτήν' εἴ ποτέ τοι λαθικηδέα μαζὸν ἐπέσχον, 

62. υἷάς τ) ὀλλυμένους, κ.τ.λ. Όοπι- 
Ραχε ΠΠ. 1. 6858. 5ᾳα. 

65. θαλάμους κεραϊζομένους. Ἐπτίρ. 
Α]εεδί. 906. νυµφιδίους εὐνὰς κεραϊζομέ- 
γας. Ὁ6ε οἩ . Β. 861. Απιοης {1ο ογιε]- 
Πες Ῥτασίῖσεά ὮΥ έπε αποϊεπίς ἵπ {πο βαε]ς- 
Ἰηπσ οἱ {99Π5, ἐλπαί ννμῖο] ἩἨοπιογ Ίετο 
ΠΙΕΠΠΟΠ5, οἳ ἀα5]μῖηπσ Ἱπ[απίς ασαϊηςέ ἴ]α 
Ρτοππἀ, ἶ5 ἔτοππεπί]γ ααάεά {ο ἵπ {πε 
Ῥαοτοᾶ Ἠ/τιήπρς,. ἸΤεαῖα]ι κ. 16. ΤΙΧΧ. 
καὶ τὰ τέκνα αὐτῶν ῥάξουσιν ἐνώπιον 
αὐτῶν, καὶ τὰς οἰκίας αὐτῶν προνοµεύ- 
σουσι, καὶ τὰς γνυναϊῖκας αὐτῶν ἔξουσιν. 
0οπιρατθ Ῥβαίπι οκχκχνΗ. 9. Ἠοβεα χ, 
16. 

Ἴ0. ἁλύσσοντες. Ξολο]. ὑπὸ πλησμονῆς 
ἀλύοντες. Ὀ6ε οἩ ΠΠ. Ε. 965. Τὲτηαγ Ῥε 
οῬδεχνεά {λα Ἠοπιεγ ρπί ἐΠῖς Ῥτορ]ιεξία 
Ἀποϊραῖοη Ιπίο λε πποαί] οἱ Ῥτίαπι, ἵπ 
τε]α/οΠ {ο νμαί αοἰπα]]γ ἴοο]ς Ῥ]ασε: απά 
Ἠεποε {πο ἀεξοτιρίῖοπ οἱ Ἠῖ5 ἀεαίῖ ὮΥ έμα 
Ἰαπά οἳ Ῥγντ]ας, ἵπ Υπ. ἀπ. Π. 650.844. 
Ῥεε 35ο Ἐν, Ηεο, 20. ἩἨοπιεσ, Πονγενεγ, 
15 β]επέ οἩ ένο 5αΏ]εοί, ἵηπ Ἠῖ5 αεοοιπῖ οἱ 
{πο {α]] οἳ Ττογ, ἵπ 04. Λ. 605. 5αα. 

71. νέῳ δὲ τε πάντ᾽ ἐπέοικε κ.τ.λ. ΤΗϊ8 
Ῥαβδασε ἶ5 Ἱπηίαίθά 1π α Γταστποπέ οἳ Τγτ- 
ίσης, Ῥτεβεγνεά ἵπ Ίγεινρ. Ονας, ἵπ Ίμεο- 

ογαί. 5 28. Αἰσχρὸν γὰρ δὴ τοῦτο, μετὰ 
προµάχοισι πεσόντα Κεῖσθαι πρόσθε νέων 
ἄνδρα παλαιότερον, Ἠδη λευκὸν ἔχοντα 
κάρη, πολιόν τε γένειον, Θυμὸν ἀἄπο- 
πνείοντ᾽ ἄλκιμον ἐν κονίρ, κ.τ.λ.---νέοισι 
δὲ πάντ᾽ ἐπέοικεν, ᾿Οφρ᾽ ἐρατῆς ἥβης ἀγ- 
λαὺν ἄνθος ἔχῃ, ᾿Ανδράσι μὲν θηητὸὺς 
ἰδεῖν. 

15. ἀρηϊκταμένῳ. Α εἴπή]αν οοπιροαπά 
νη(Ἡ δαϊκτάμενος, ἵπ Ἡ. Φ. 901: απᾶ, οἩ 
έλα οίλεν Ἠαπᾶ, νι ἀρηΐφατος, ἴἵτπ Π. Τ. 
91. Τη ε εατ]ῖεν εἀἴποπ5 έε πνοτάς ατα 
τραᾶ 5δερατα{ε]γ ; Ῥαΐ Ίεςς Ρτορεσ]γ. 

80. μαζὸν ἀνέσχε. ΤΗ15 τπεί]οά οἳ πια- 
{εγπα] επίγεαίγ ΠΙΔΥ Ῥε εχεπιρ]βεᾶά ὮΥγ α 
νατῖείγ οἳ εκαπιρ]ε. ἘΕαπῖρ. Οτεςί. 620. 
“Ὅτ” ἐξέβαλλε μαστὸν, ἱκετεύουσά σε, Μή- 
τηρ. 600. καταφυγὰς ποιούµεναι (5εῖ]. 
γυναϊῖκες) Ἑΐς τέκνα μαστοῖς τὸν ἔλεον 
θηρώμεναι. «ιξίπ. ΧΝΥΤ. 1. Γζερίπα, στι 
οἴίαπι εἰίαπι ρεγ πθεγα Πιαίεγπα ἄεργέοαγε- 
ἔτι οσσἰαἰίπγ. 3εε Βεχρ]εν. αἆ Α]εϊρῃτοῃ. 
1. 91. ΒἱοιηΠε]ά. ἄ1ο5ς. 1Π 9δεμ. ΟΠοερῃ. 
884. 

89. λαθικηδέα. Ἀε]λο]. τὸν λήθην ἐμ- 
ποιοῦντα τοῖς παισὶ τῶν κακῶν πάν- 
των. ο ΑΙεθΙβδ αρ. ΑίῑεΠπ. Χ. Ρ. 490, 
λαθικαδέα οἶνον. Όοπιρατο 04, Δ. 251. 
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Τῶν μνῆσαι, φίλε τέκνον’ ἄμυνε δὲ δήϊον ἄνδρα 

Τείχεος ἐντὸς ἐὼν, μὴ δὲ πρόµος ἵστασο τούτῳ, 86 
/ Ἱ 

Σχέτλιος' εἴπερ γάρ σε κατακτάνῃ, οὔ σ᾿ ἔτ᾽ ἔγωγε 
Κλαύσομαι ἐν λεχέεσσι, φίλον θάλος, ὃν τέκον αὐτὴ, 

0ὐδ' ἄλοχος πολύδωρος ἄνευθε δέ σε μέγα νῶϊν 
2 ’ Ν ν κ. / / Αργείων παρὰ νηυσὶ κύνες ταχέες κατέδονται. 
Ὃς τώ γε κλαίοντε προσαυδήτην φίλον υἱὸν, 90 

Πολλὰ λισσοµένω' οὐ ὃ Έκτορι θυμὸν ἔπειθον" 
᾽Αλλ’ ὄγε μίμν᾽ ᾽Αχιλῆα πελώριον ἄσσον ἰόντα. 
Ὡ δὲ ὃ / 9 κ ο ες, 5 ὃ , 

ς ΟΕ ρακων επι χει ορεστερος αν ρα μενησι 

ΒεΏρωκὼς κακὰ φάρμµακ’' ἔδυ δέτέ µιν χόλος αἰνὸς, 
Σμερδαλέον δὲ δέδορκεν ἑλισσόμενος περὶ χειῇ 05 
6) 11 8 ” β ”/ / .) (3 ’ 

ς "κτωρ, ἄσρεστον ἔχων µενος, ουχ υπεχώὠρει, 
΄ με αν μά Ν 3 /Ὁ ὁ ’ 

Πύργῳ ἐπὶ προὔχοντι φαεινὴν ἀσπίὃ ἐρείσας. 

Ὀχθήσας δ' ἄρα εἶπε πρὸς ὃν µεγαλήτορα θυµόν' χύήσας ὃ ἄρα εἶπε προς ὃν µεγαλήτορα Όυμόν: 
” κ ε) / ύλ ον ’ δύ 
Ώ µοι ἐγὼν, εἰ μέν κε πύλας καὶ τείχεα ὁύω, 

Πουλυδάµας µοι πρῶτος ἐλεγχείην ἀναθήσει, 100 
6 Ας 5 Ν ιό ς / 

Ος μ’ ἐκέλευε Τρωσὶ ποτὶ πτόλιν ἡγήσασθαι 

Νύχθ’ ὑπὸ τήνὸ ὁλοὴν, ὅτε τ) ὥρετο δῖος ᾽Αχιλλεύς. 

᾽Αλλ) ἐγὼ οὐ πιθόµην’ ἦτ᾽ ἂν πολὺ κέρδιον Πεν. 

84. φίλε τέκνον. Ο ἴ]ιε ἀϊἴεγεπί ρεπἆετ 
οἳ ἐμε αζ]εσίίνο απά φαμδίαπάνε, 5εο οἨ Τ], 
Π. 281. Ῥο ασαῖπ η ν. δΊ. φίλον θάλος, 
ὃν τέκον αὐτή. 

ὃ6. πρόµος. 
τοσθ. 

88. ἄνευθε δὲ σε µέγα κ.τ.λ. Ὑπᾳ. 
ΙΧ. 485. Πει! ἴεγγα ἰφποία σαπϊνιε ἀαία 
Ῥταωάα Παἰϊπίς «4 Πτνιιδφιιο Ίος; πεο ἰ6 ἔμα 
Ίπεγα ππαίεν Εγοᾶμαϊ, ργεδεῖτα οσι{ο», αιέ τι- 
πεγα [ασ. Τ]με Ῥο]μο]αδί εχρ]αῖης ἄνευθε 
μέγα Ὦγ µεγάλως ἄνευθεν καὶ πάνυ πόρ- 
ῥωθεν ἡμῶν. 

99. ὡς δὲ δράκων κ.τ.λ. ἵνα. Απ. ΤΙ. 
4ΤΙ. ΘΦικα[ίς αὐὸ ἵπ ἴποεπι οοἴδεγ πιαία ϱ)α- 
απῖπα Ἰαδίις, Πγιφίάα εδ ἴετγα ἔπππάμηι 
σε ὄγιπια {εφεναί, Ίππο γρορς ποτιΒ 
οπιοῖς, πάεφμα {ητεπία, Γιῤγῖσα οοπτοί- 
οἳΐ ιδ]αίο εσίογο (ένα ἁταάμις αἲ οἴεπι, 
αἱ {ἴπφιῖς πιῖσαῦ ογε ἐγὶκι]οῖ. Τϊο Ἱπααθίοῃ 
15 γεΥΥ «956, απά πγοτί]γ οἱ ἴ]να ον]σίπα].---- 
χειῇ. «4 οοτεγί, οἵ ὑγαλο. 3οπο]. σχισμῇ: 
λέγει δὲ, τῇ τοῦ δράκοντος καταδύσει. 
04γ5». Σ. 17. οὐδὸς δ' ἀμφοτέρους ὅδε χεί- 
σεται. Ἀσμο]. αἆ οο. χείσεται' χωρήσει, 
ὕθεν καὶ χειὰς, ἡ κατάδυσις τῶν ὀφέων. 
Ώεε γαἱο]κηπ. αἆ Τ]εοςγ. Αάοπίασ. 9. Ἔοαρ. 
εἰ θά, 1Π ν. περισπειραθείς. 

94. βεβρωκὼς κακὰ φάρμακα. «Έλα. 
ᾱε Απίπιαι, ΥΠ. 4. Οἱ δράκοντες, µἐλλοντές 
τινα ἐλλοχᾷν ἢ ἄνθρωπον ἢ θῆρα, τὰς 
θανατοφόρους µῥίζας ἐσθίουσι, καὶ τὰς 

Φρθο Ἰιοχ. Ῥοπί, «τ. {π 

πόας μέντοι τὰς τοιαύτας. Οὐκ ἦν δὲ ἄρα 
οὐδὲ "Όμηρος αὐτῶν τῆς τροφῆς ἀμαθής. 
Λέγει γοῦν ὅπως ἀναμένει περὶ τὸν φω- 
λεὸν εἰλούμενος, προεμπλησθεὶς σιτίων 
πολλῶν φαρμακωδῶν καὶ κακῶν. Ἠεποεο 
Υρῖ]”Β πιαία φγαπιῖπα ῥαδή19. 

101. ὅς μ ἐκέλευε κ.τ.λ. Ῥοῖ]. ἵπ ΠΠ. Σ, 
2564. 544. ἨΙίΗ γείετεποο {ο {πε {6ε]ῖπσβ 
οχρτγεββεᾶ ὮΥ ἨΗεείον, ἴε Ῥ8βδασε Ίιας Ῥεοιι 
{γθιοΠ{ΙΥ οἴθεά. ΊΤμας5 Απὶρίοῦ. Εμίς, 
Μαρη. Ι. 31. Πάλιν ἐστὶν ἄλλη ἀνδρία 
πολιτικὴ δοκοῦσα εἶναι' οἷον εἰ δι’ αἰσχύ- 
νην τὴν εἰς τοὺς πολίτας ὑπομένουσι τοὺς 
κινδύνους, καὶ δοκοῦσιν ἀνδρεῖοι εἶναι. 
Σημεῖον δὲ τούτου καὶ γὰρ Όμηρος πε- 
ποίηκε τὸν Έκτορα λέγοντα, Πουλυδάµας 
μοι πρῶτος κ.τ.λ. Οἱς. ΒΕρϊ5ε, Δίί. ΤΙ. δ. 
Θιιρίο εφιϊάεπι, εἴ απιργίζειη οπρίο, «4ἰεπαπ- 
αγίαπι γεφπαπιφια «490 ιρίιι οἶκεγε. δε 
Ίιοο επιρογο, εἴ ᾖῖ πίεπέϊδας, αἰδέομαι 
Τρῶας καὶ Τρωάδας ἑλκεσιπέπλους. «Θίά 
επῖπι ποδίγὶ ομἐϊπιαίες, 5ἱ φιῖ γεἰφιῖ ιπέ, 
Ἰοηπεπίιγ «4π πιο αἰϊφιο γαπιίο ἆε 8εΠ- 
{επίία ε5εε ἀεαιοίιπι Πουλυδάμας µοι 
πρῶτος ἐλεγχείην ἀναθήσει, (αἶΐο ἰ[ζα 0β- 
έν, φιῖ ππϊ]ιί πε εδί ο οοπέστι ηηϊ([ῖδιις. 
ὧ66 Π]κεν]δε Απὶρίοί. Ἐίμ. Νίσοπι. ΤΙΤ. 11. 
Ἐπάστη. ΠΠΙ. 1. Οἶο9. Ἐρϊσ, Α. ΤΙ. 7. 1; 
19. 19: απᾶ νι τεβρεοί {ο ἔλο βοπππεπέ, 
οἩἳ Ἡ. Ἐ. 68]. ᾱ. 442. Οοπιρατε 8ἱ5ο Τγτί, 
Ἐ]ερ. 1. 
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Νῦν δ) ἐπεὶ ὤλεσα λαὸν ἀτασθαλίῃσιν ἐμῇσιν. 
Αἰδέομαι Τρῶας καὶ Τρωάδας ἑλκεσιπέπλους, 105 

Μήποτέτις εἴπῃσι κακώτερος ἄλλος ἐμεῖο' 
Ἔκτωρ ἧφι βίμφι πιθήσας ὤλεσε λαόν. 
Φ 3» το . Ν ὦ 3 ΑΝ Ἀἱ » ” 
Ως ἐρέουσιν' ἐμοὶ δὲ τότ᾽ ἂν πολὺ κέρδιον εἴη, 

3” Ἀ 3 -- ’ / 

Αντην η Αχιλῆα κατακτείναντα νέεσθαι, 

᾿Ἠέ κεν αὐτῷ ὀλέσθαι ἐὐκλειῶς πρὸ πόληος. 

Ωω 

10 

Εἰ δέ κεν ἀσπίδα μὲν καταθείοµαι ὀμφαλόεσσαν 
Καὶ κόρυθα βριαρὴν, δόρυ δὲ πρὸς τεῖχος ἐρείσας, 

Αὐτὸς ἰὼν ᾽Αχιλῆος ἀμύμονος ἀντίος ἔλθω, 

Καὶ οἱ ὑπόσχωμαι Ἑλένην, καὶ κτήµαθ) ἅμ αὐτῇ 
Πάντα µάλ’, ὅσσα τ᾽ ᾿Αλέξανδρος κοίλῃς ἐνὶ νηυσὶν 115 

᾿Ἠγάγετο Τροίηνὸ’, ἥ τ’ ἔπλετο νείκεος ἀρχὴ, 

Δωσέμεν ᾿Ατρείδῃσιν ἄγειν, ἅμα ὃ ἀμφὶς ᾿Αχαιοῖς 
ἍΑλλ᾽ ἀποδάσσασθαι, ὅσσα πτόλις δε κέκευθε" 
λ ἡ 5 5 ; 0 ΄ 9) α 
ρῶσιν αυ µετοπισύε γερουσιον ὀρκον ελωµαυ 

Μή τι κατακρύψειν, ἀλλ᾽ ἄνδιχα πάντα δάσασθαι, 
Ἐτῆσιν ὅσην πτολίεθρον ἐπήρατον ἐντὸς ἐέργει.---- 

᾽Αλλὰ τίη µοι ταῦτα φίλος διελέξατο θυμός; 

Μή µιν ἐγὼ μὲν ἵκωμαι ἰὼν, ὃ δέ μ οὐκ ἐλεήσει, 
Οὐδέτι μ᾿ αἰδέσεται, κτενέει δέ µε γυμνὸν ἐόντα, 
Αὐ ο) - Ε , ο 19 . , δύ 
υτως ωστε γυναικα, επει κ απο τευχεα υω. 

. - ε) αυ 

Οὐ μέν πως νῦν ἐστὶν ἀπὸ δρυὸς οὐδ ἀπὸ πέτρης 
Τῷ ὁαριζέμεναι, ἅτε παρθένος ἠϊθεός τει 

Παρθένος ἠϊθεός τ᾽ ὀαρίζετον ἀλλήλοᾶν. 

109. κατακτείναντα. Τηε οοπ5ίγιςοξῖοη. 
ἵ5 εἰπιῖ]αν {ο Τ. Α. 641. Θεε ποίο {π Ἴου. 

119. γερούσιον ὅρκον. «4π οα]ι {αλ ὃν 
{]ιε εεπαίο. 

12]. κτῆσιν ὕσην κ.τ.λ. ΤΠϊ5 νετςε, 
νη(Ἡ έμο ρτεσεάῖπς, 15 τερεαίεᾶ {γοπα ΤΠ. Σ. 
511. Τη Ες Ῥ]ασο 1ὲ πας Ῥεοεῃ απϊαῖραξεᾶ 
ὮΥ ἔιπα οἶαιδε ὕσσα πτόλις ἥδε κέκευθε, 
απᾶ ελοτ]ά ΡοδβΙΡ]Υ Ῥε τε]εσίεά αξ ἑαπίο- 
Ίοροα5. 

199. ἀλλὰ τίη µοι ταῦτα κ.τ.λ. Τηϊ5 
Ῥγεα]ς ἵη {1ο πηϊάα]ο οῇ {πε ερεεςἩ 5 ΥετΥ 
Ῥεαι δα]. Ἠεσίοι”5 τα]πᾶ Παοίπαίες ουετγ 
ΝΑΥ: Ἠο ἵδ οα]]πσ ο εοπηοῖ] ἵπ Ἠῖς ουνΏ 
Ῥτεαςί, απά οοηςι]ῆπσ πνΠαίξ πιθίῃποᾶ {ο 
Ῥιχβιθ. ἨΗε ἀοιβές 1 Πε ϱΠοι]ά ποῦ Ῥτο- 
Ρο5ε ἔεγπις ο Ῥεασε {ο Αο]]]]ες, παπά σγαπέ 
Ἠϊτα νεχΥ Ίατσαο «οποθξβίοη5; Ῥαΐ οἱ α 5π- 
ἄεῃ Τε επεσ]ς Ἠϊπιβδε]Ε, απἆ Ίεαγες {λε 5επ- 
ἔεποες ππβΠΙςΠεά. ὮἨῬοΡΕ. 

1205. µή µιν ἐγὼ μὲν ἴκωμαι ἰών. 
ΡΙΥ δείδω. 

190. ἀπὸ δρυὺς οὐδ' ἀπὸ πέτρης Τῷ 
ὀαριζέμεναι. ΤΠ8 εκργεδείοη ννας πιοβέ 
Ὀχορα)ίψ α Γαπη]]Ιασ Τοχπὰ ἵπ {ο πιο οἳ 

βαρ- 

Ἠοππεσ, ΙπᾷΙοαίῖπσ Αα οοπνεσξαΊοη Ῥείπνεεη 
ἔννο Ῥεσβοπς 1π 6α5Υ 5εοιπ](γ ς η υνλῖσ] 
οπε οἱ ἔπεπη 15 τεργεξεπίεά α5 5εαίεᾷ προπ 
ἔπε ἐγαπ]ς οἳ α ἴπεο ος α Ῥτο]εσίπς τουῖς, 
πηῖ]ε έιε οίμεχ 5ίαπᾶς οατε]εδδΙγ Ὦγ. Έ]πο 
πέεγργείαίῖοη σῖνεαπ Ὦν Επδίαίμίας, απά 
ἔπε Ῥα55ασε5 σεπετα]]γ αἀάπσεά α5 ραγα]]ε! 
1γοπι Ἠεςιοᾶ. Τμεος. 95. ΟΡ. Ὁ. 144. Ὑπτς. 
Απ. ΥΙΤΙ. 816, απο πἰ]] αἲ γεπ. Έτο- 
Ῥαῦ]γ {πε Ἐε]οσαες οἱ ΥΠηρῖ] απο {με Ῥεςί 
Π]αδίταίίοη οἱ ἴιε Ῥηταςθ. 

127. παρθένος ἠϊθεός τε. Μαστορ. Θ8- 
ἑατη. ΤΥ. 6. Λαξοϊιγ Ραΐλος εἰ ἄε τερεῖῖ- 
ἴἶοπε, ΄παπι ἀγαοὶ ἐπαναφορὰν τόσαπέ, σι{ηη 
κοπεπίίω αὖ Ιϊκάεηι ποπιπίδας Ππορίωπὸ. 
ΠἨϊπο ΤΡ {τᾳ. εοι. ΤΥ. 525. ἍΠιγγάίση 
τοη ἵρεα εἰ [φίάα [ἵπφμα, «4 πείδεγαπι ἴι- 
τηάΐσεπ, απῖπια Γφίεπίε, νουαδαί; Εωγγάἴοεηι 
ἰοίο γε[εγεδαπέ Πωπιῖπε γρ. Τηε βαππε ἤσιτο 
15 Ῥτεξεγγεά Ὦγ Ῥορε ἵπ Ππιίαδίοπ οἳ ἰΠ18 
Ῥαξεασε οἱ τση, ἵπ 5 Ο4ε ον Βὲ. 0ε- 
οἴῖα 5 αγ; Εωτγάϊορ ἴἶιο ωοοᾶς, Εωγψαϊσε 
ἐλε ᾖοοᾶς, ΓΕιγγάϊοο ἴλο Του απᾶ Ἰοίίοιο 
πιοιπίαϊπα ΥΠ. ΌὉοπιρατε 95ο Ἡ. Υ. 9732. 
ψΨ. 645, 
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Βέλτερον αὖτ᾽ ἔριδι ξυνελαυνέμεν' ὅττι τάχιστα 
Ἐϊδομεν, ὁπποτέρῳ κεν Ολύμπιος εὖχος ὀρέξῃ. 1530 

Ὃς ὥρμαινε µένων' ὃ δέ οἱ σχεδὸν ἦλθεν ᾽Αχιλλεὺς, 
Ἴσος ᾿Ενυαλίῳ, κορυθάϊκι πτολεμιστῇ, 
Σείων Πηλιάδα µελίην κατὰ δεξιὸν ὤμον, 

Δεινήν' ἀμφὶ δὲ χαλκὸς ἐλάμπετο εἴκελος αὐγῇ 
Ἆ ον |) , Ἂ ο ’ νο ” 
Ἡ πυρὸς αἰθομένου, ἢ ἠελίου ἀνιόντος. 

[, 1] { . ΄ 5 ” ) ο 

Έκτορα ὃ᾽, ὡς ἐνόησεν, ἕλε τρόμος, οὐδ ἄρ 

Αὖθι µένειν, ὀπίσω δὲ πύλας λίπε, [ῆ δὲ φο[βηθείςο. 

Πηλείδης ὃ) ἐπόρουσε, ποσὶ κραιπνοῖσι πεποιθώς. 
2 ΒΑ - 

Ηύτε κίρκος ὄρεσφιν, ἐλαφρότατος πετεηνῶν, 
ε ..Ὁρ ”/ ον / /΄ 
Ῥηϊδίως οἴμησε μετὰ τρήρωνα πέλειαν' 

"Ἡ δέ ϐ) ὕπαιθα φοβεῖται, ὃ ὃ᾽ ἐγγύθεν ὀξὺ λεληκὼς 
π4 

Ταρφέ ἐπαΐσσει, ἑλέειν τέ ἑ θυμὸς ἀνώγει" 
Ὃς ἄρ᾽ ὕγ ἐμμεμαὼς ἰθὺς πέτετο' τρέσε ὃ Έκτωρ 
Τεῖχος ὑπὸ Τρώων, λαιψηρὰ δὲ γούνατ᾽ ἐνώμα. 

Δ δὲ Δ ν ον. Ἡ] κ 32 ΄ 
οἳ ἑπαρα σκοπιην και ερινεον ηνεμοεντα 

[ὸ ὼν τα ολ 3 κ μ) / Μ 
Τείχεος αιεν υπ εκ κατ ἀμαξιτὸν εσσευοντο 

Κρουνὼ ὃ ἵκανον καλλιῤῥόω, ἔνθα δὲ πηγαὶ 
Ξ . π4 

Δοιαὶ ἀναϊσσουσι Σκαμάνδρου δινήεντος. 

"Ἡ μὲν γάρ ϐ) ὕδατι λιαρῷ ῥέει, ἀμφὶ δὲ καπνὸς 
Γίγνεται ἐξ αὐτῆς, ὡσεὶ πυρὸς αἰθομένοιο" 

Ἡ δ᾽ ἑτέρη θέρεῖ προρέει εἰκυῖα χαλάζῃ, 

Ἡ χιόνι ψυχρῇ. ἢ ἐξ ὕδατος κρυστάλλῳ. 
” ας 1 3 / 9 ο) ’ ε) Ν 3 
Ενθα δ᾽ ἐπ᾽ αὐτάων πλυνοὶ εὐρέες ἐγγὺς ἔασι 

.ᾗ 
Καλοὶ, λαΐνεοι, ὅθι εἵματα σιγαλόεντα 

Πλύνεσκον Τρώων ἄλοχοι καλαί τε θύγατρες, 

1356 

” ἔτ᾽ ἔτλη 

140 

145 

150 

155 
Ν Ν α Ἅ Ρ Ν 3 - τ 2 δα, 

Το πρὶν ἐπ ειρήνης, πρὶν ἐλθεῖν υἷας Αχαιὼν. 

ΤΠ ῥα παραδραµέτην, φεύγων, ὃ ὃ ὄπισθε διώκων᾽ 

129. ὅττι τάχιστα κ.τ.λ. Ῥοπιο ποπ] 
τοιᾷ ὕφρα τάχιστα, αδ ἵπ ΠΠ. Ν. 926, 04. 
Τ. 16. απάἆ εδενπετε; Ῥαῦ ἴπε αθγπἀείοπ ἵπ 
θῇ5 Ῥ]ασο βυ1ΐ5 σγε]] ουν] ἴπο ασια οι οἳ 
Ἠεσίογ΄”Ώ πη]πά. Ῥο Τη ΤΠ. Ψ. 71. θάπτε µε 
ὅττι τάχιστα, πύλας ᾿Αἴδαο περήσω. Οοπι- 
Ρατε αἶδο Ἱπ[γα νυ. 418. 450. Ο. Ὦ. 17. 

199. κορυθάϊκι. Ῥοπο]. κινοῦντι τὴν 
περικεφαλαίαν καταπλήξεως ἕνεκα καὶ 
φόβου τῶν ἐναντίων. Όοπιρητε Ἰπίτα γ. 
914. 7. 470. Ο. 608. Υ. 162. Το ερίχεί, 
ἀετῖνεᾶ ἀπὸ τοῦ ἀῑσσειν τὴν κόρυθα, 18 
εαυϊνα]επῦ {ο κορυθαίολος, νλῖοὰ ἵν ο 
ΙΠΙΟὮ ππογθ {πεαπεπῦ Ο6ΟΠΥΥΕΠΟΘ. εθ 
Ῥοτρηγτ. Φμεοςί, Ποπι. ὃ. 

195. ἠελίου ἀνιόντος. Ἐιπρ. Ῥμαῃ. 
170. Ὡς ὅπλοισι χρυσέοισιν ἐκπρεπὴς 
γέρο», Ἔφοις ὅμοια φλεγέθων Βολαῖσιν 
ἀελίου. 

145. οἳ δὲ παρὰ σκοπιὴν κ.τ.λ. 966 ΟΠ. 
1. 7. 45]. 

169. πλυνοί. αβῖπς, ΟΥ οἴθίογης ο 8ίοπ6, 
ν/μΙοἩ νγεγο Ῥ]ασεᾶ, αοσοχᾶάϊης {ο ἴμε οτιδ- 
ίοπι οἳ {Ἠοβδο πιοβ, ὮΥ (Πε βιάε οἱ Γοπη- 
ἰα]Π5 ΟΥ 1ΊΝ6Υ5, {ΟΥ ἴπο δε οἱ ΥΝΟΠΙΘΗ, 
/]ογοαῖπ {ο ναδΏ ἰἐλμαῖν σατπηεπίς. Ἐπδίαίἡ. 
λεκανίδες ἐκ λίθων, ἐπιτήδειαι πλύνειν. 
Τὲ πιαγ Ῥο οῬδετνεά {]αῦ {115 ννας απ εΙη- 
Ῥ]ογππαπό, ππ νΠ Ισ] έλα ἀααρ]μίενς οἱ Ῥτῖποςβ 
ἀῑά πού Ἠεβίίαίο {ο 6πσαρο ; οἱ ΥἨΙΟἩ να 
Ἠανο απ Ἰηβίαποε ἵπ Οἆ. Κ. δδ.5ᾳᾳ. Ἠεπεας 
ΟἰαπάἵαἨ, Ταπά. Βετεῃ. 1432. ῬεΥ [ίογα τεδίεν 
1ηρίϊοαί (5οἳ]. Νααβίορα), εἰ Γαηι]ας εποσγσεῖ 
ἴσία οἱογέαδ. Ὁοππραχε Εαχρ. ΗΙΡΡο]. 194. 
Ἠε]εῃ. 180. 

157. φεύγων, ὃ δ' ὄπισθε διώκων. Τ]α 
οπιΙββίοη οἳ ια αγί]ο]ε, ἵπ {πο Ετδί ππεπ- 
Ῥεχ οἳ α ἀῑνΙβίοἨ ννἩ μὲν απἀ δὲ, 18 ποῦ 



604 ΟΜΗΡΟΥ ἸἼλΙΑΔΟΣ Χ. 

Πρόσθε μὲν ἐσθλὸς ἔφευγε, δίωκε δέ µιν μεγ ἀμείνων 
Καρπαλίμως' ἐπεὶ οὐχ) ἱερήϊον οὐδὲ [2οείην 
᾿Αρνύσθην, ἅ τε ποσσὶν ἀέθλια γίγνεται ἀνδρῶν, 160 

᾽Αλλὰ περὶ ψυχῆς θέον Ἔκτορος ἱπποδάμοιο. 
ϱ }ὸ} } Ὡς δ᾽ , ο / / ϱ 
οτ ἀεθλοφόροι περι τερµατα μῶώνυχες ιπποι 

Ῥίμφα µάλα τρωχῶσι;---τὸ δὲ µέγα κεῖται ἄεθλον, 
"Η τρίπος, ἠὲ γυνὴς---ἀνδρὸς κατατεθνηῶτος" 

Ως τὼ τρὶς Ἡριάµοιω πόλιν περιδινηθήτην 

Καρπαλίμοισι πόδεσσι' θεοὶ δέ τε πάντες ὁρῶντο. 

Τοῖσι δὲ µύθων ἥρχε πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε" 

ΤὪ πόποι. ᾗ φίλον ἄνδρα Σιωκόµενον περὶ τεῖχο 5 1] Χ 

᾿Οφθαλμοῖσιν ὁρῶμαι ἐμὸν ὃ ὀλοφύρεται ἧτορ 
ο - ” 

Ἐκτορος, ὅς µοι πολλὰ βοῶν ἐπὶ μηρί ἔκηεν 170 

Ἴδης ἐν κορυφῇσι πολυπτύχου, ἄλλοτε ὃ' αὖτε 
ἘἜνν πόλει ἀκροτάτῃ' νῦν αὗτέ ἑ δῖος ᾿᾽Αχιλλεὺς 
” / ΄ 2 ’ Αστυ πέρι Πριάμοιο ποσὶ ταχέεσσι διώκει. 
᾽Αλλ” ἄγετε, φράζεσθε, θεοὶ, καὶ µητιάασθε, 

υπδαα].. Εππρ. Πενο, Ε.. 698. ἔχουσιν, οἳ 
δ) οὔ. Χεπορι. Η]5ί. ἄν. Ι. 9. 14. ᾧχοντο 
ἐς Δεκέλειαν. οἳ ὃ ἐς Μέγαρα. 3Ἀ66 Βο08. 
ΕΠ. ἄν. ρ. 204. Μαι. αν. απ. 258. 2. ᾱ. 

169. ἐπεὶ οὐχ” ἱερήῖον κ.τ.λ. Υ16. 
Απ. ΧΤΙ. 64. πεμε επἶηι ζευία αιέ [πιαίεγα 
επί Εγωπιία, κε Τγπὶ ἄε οἶα οί 84Ἠ- 
σιῖπε οεγίαπ!. Υἱχβ1] Ίας ἐπαπβρ]απεεά Πίο 
ἴμε ἀλπεϊά πιοδί οἱ ένο αἰγειπιδίαησςς αἲ- 
ἐοπαἶπς ἴο ἀθαί] οἱ Ηεσίοτ, ἵη μ5 4εβετίρ- 
ἴἶοπ οἱ έμο ἆθαί]ι οἳ Ῥατηπαδ. Ώπαρονί οἩ 
ΈΠεορΗατ. Οµαναςί. ΙΧ. Ῥ. 995. οὔδεγνες 
ναί ἱερεῖον, φμοᾷ Ίτοργίε εδ βαογϊβεϊατη, 
εἰηϊβοαί εἰίαπι αποᾶνΙ5 απῖπια], αιιοά 1π 
οἴναπα πιασίαίαΣ: ἱερεῖα ειπί ἁπλοῦς τὰ 
θρέµµατα, )εσαᾶο», αἩπσρ πιασίαμίας ἵη 
πδαπα οἱ ἵπ εδ ΠοπαπῖΙραςς αππιαπίος, 
ᾳπαγαπα νθβοίης οαγιήρας.. Επδίαίη. ἴε- 
ρεῖον' πᾶν θῦμα, ἰδίως δὲ παρ ᾿Αττικοῖς τὸ 
πρόβατον. ἉΧεπορ]οη 1865 {ο πνονά 
ἱερεῖα ἵπ ελο 8εη5ε οἱ απἰπιαἰς εἰαῖπ [ον /ουᾶ, 
ἵπ ΟΥτορ. 1.4. 17. Π. 2. 3. Θεε Ηα{ε]Ι- 
8ΟΠ {πμ οσο. απὰ ἴλε ποίε οἳ ΤΙ. Η. 514. 
Τ]ιο α]αδίοη 15 έο ἴ]πε Ῥγϊζε5 σῖναη Τη {ο 
{οοΐ-ταςο ; απᾶ ππιεαϊαίε]γ α[νετ (ν. 163) ἴο 
Έποςο ἵπ {πο ελαγ]οί-τασθ. 39π16 Ιπίοτργεῦ 
ΘΒοείην Ὦγ βύρσαν, οί μεις ὮΥ ἀσπίδα. 9 
ε]ιοι]ά 86ο {λα {με {ογππετ ἵ5 «ογγεςί. 
Ἠετοά. ΤΙ. 91. ἀγῶνα γυμνικὸν τιθεῖσι, 
παρέχοντες ἄεθλα κτήνεα, χλαίνας, καὶ 
δέρµατα. 

160. ἀρνύσθην. Ῥεμο]. ἐσπούδαζον λα- 
βεῖν. Ῥεε οἨ ΠΠ. Α. 159. ἍἨΙί πε οχ- 
Ῥγοββίοη περὶ ψυχῆς θέειν, ἵπ ἴιο πεχύ 
Ἠπα, οοππρατα Ἠενοά. ΥΠ. 67. ΙΧ. ὃ7. 
μας αἶσο Ἐν. Ονεδί. 808. ἀγῶνα θανά- 
σιµον ὁραμούμενον. 

164. ἀνδρὸς κατατεθνηῶτος. Ἠεποε 1ΐ 

16 ο]εατ ἐμαί {απετα] 6αΠ1ε5 πε Ἰπίεπάεςά 5 
απᾶ {μα Ργῖζ68 ππεπ/]οπαᾷ αγο {ο Β4Π16 5 
1 Ἡ. Ψ. 2609. 

106. ὣς τω τρὶς κ.τ.λ. Α ουτῖοιβ ΕΥΥΟΥ 
Ίμας ατίδεῃ οιιέ οἳ ἐς Ῥαδξασε, οοπ{οπάεἆ 
ΝΕ] ένο οἰγοιπηξίαπος οἱ Αο]]]]ος ἀτανίης 
Ἠεσίον αἲ 5 εματ]οί αἴτον Ἠῖ5 ἀθαίι. Ἐνα- 
τ1ρΙάθς νγε]αίος5 {αί Ηεσίοι”5 «0159 148 
ἀταννη τουπᾶ ἴ]ε ννα]]ς οἳ Έτογ, ἵπ ΑΙ- 
ἀγοπῃ, 107. "Έκτορα, τὸν περὶ τείχη Εἶλ- 
κυσε διφρεύων παῖς ἁλίας Θέτιδος. Ας- 
εονά]ησ {ο Ἠοπηετ, ἨΟΥΕΥΕΥ, πο 516Ἡ ἐμίης 
ἰα]κος Ῥ]ασε; ἔ]ε Ῥοὰᾶγ Ρεῖης ππεγε]γ ἀγαννῃ 
{ποπα {πε γνα]]5 {ο λε 5115. ὮἨΥἱγρί] αἶδο 
Ίας {α]]επ ΙΠίο {λε 5απιο τηϊδίακο ἵπ «Έπ. ΙΤ. 
413. Τεν οἴγοιπι [ήίασος ταρίατεταί ΕΗεοίογα 
Ἠϊγ0. Τ]ε εοπ{αδΙοη ΤΠΑΥ αἱ5ο Ἠανο οτ]- 
σϊπα(εᾶ Τμ ία εἰτουπιδίαπςσε, ἰπαί Αολμί]]ος 
ἀτασς ἔλα Ὀοάγ {λμτίοε τουπᾶ Όπε {οπιρ ο 
Ραΐνοσ]α», ἵπ Ἡ. Ω. 16. Α απεδοπ Ἰαβ Ῥεεπ 
γαῖσεά τεβρεσίίπςσ ἴ]ε Ῥοββδίμέγ οἳ ἐς 
τας {Πμτῖοε τουιιά {πε ννα]]5 οἳ ἴἶιο οἵίγ : 
Ῥαΐ 16 νι] Ῥο τεσοµεσίεᾶ ἐλαί (Π15 156 πού α 
Ιδίογή, Ὀαέ α Ῥοεπι; ἵπ υλῖεἩ ἴπο Ἠεγοε 
αγε τερτεβδοηίοά α5 επάπεά γη ῬονετΒ 
5ιγραδδίησ α]] οτάἵπατγ εοποερίίοἩ. 

171. Ἴδης ἐν κορυφῇσι. Τὲ ννας {λε οἱ1δ- 
{οπα ο{ χε Ῥασαπς {ο βαοτῖβσο {ο ἴε ροᾷ5 
προηἨ {πο Ἠ]]5 απά τπουπίαΙης,---ἴπ οοτίρ- 
ἔαπο Ἰαησιασα, αροπ λε ᾖἰφ γίασες,---{0χ 
ἔεγ νεγε ρεγειαάεά ἴλαί ἴἶο ροᾶς ἵπ α 
ρατίϊσπ]αν ππαΏπες Ἰηπαρβιτεά 5αοἈ επ- 
ηθΗςθ5. ἈΠεγοίογε ἄοα ογἀεγεά Ἠϊ5 Ῥεο- 
Ρ]ο {ο ἀεδίσογ αἲ έλος Ἰὴσ]ι Ῥ]ασθς, νο] 
ια παί]ους Ἰαά Ῥτοίαπεᾶ ὮΥ ἐλεῖς 1άο]αίτγ. 
Ῥεο Ὠουί. ΧΙ. 3. ῬοΡρΕ: ποπ ΤΏαςῖον, 
Οοπηρατο 1 βαπη. ΙΧ. 12. 2 ΝΙπρς αχΙῇ. 15. 
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Ἠέ µιν ἐκ θανάτοιο σαώσομεν, ἠέ µιν ἤδη 176 

Πηλείδῃ ᾽Αχιλῆί δαµάσσομεν, ἐσθλὸν ἐόντα. 
Τὸν ὃ αὖτε προσέειπε θεὰ γλαυκῶπις ᾿Αθήνη" 

”Ὦ πάτερ, ἀργικέραυνε, κελαινεφὲς, οἷον ἔειπες; 
”"Ανδρα θνητὸν ἐόντα, πάλαι πεπρωµένον αἴσῃ, 
3ΑψΨ ἐθέλεις θανάτοιο δυσηχέος ἐξαναλῦσαι; 180 

Ερδ” ἀτὰρ οὔτοι πάντες ἐπαινέομεν θεοὶ ἄλλοι. 
Τὴν ὃ ἀπαμειβόμενος προσέφη νεφεληγερέτα }εύς' 

Θάρσει, Τριτογένεια, φίλον τέκος οὔ νύ τι θυιῳ 

Πρόφρονι µυθέοµαι, ἐθέλω δέ τοι ἤπιος εἶναι 
"Ερξον, ὅπη δή τοι νόος ἔπλετο, μηδέ τ᾽ ἐρώει. 185 

ὋὪς εἰπὼν, ὥτρυνε πάρος μεμαυῖαν ᾿Αθήνην, 

Ῥη δὲ κατ Οὐλύμποιο καρήνων ἀΐξασα. 

Ἕκτορα ὃ ἀσπερχὲς κλονέων ἔφεπ᾽ ὠκὺς ᾽Αχιλλεύς. 

Ὡς ὃ) ὅτε νεβρὸν ὄρεσφι κύων ἐλάφοιο δίηται, 
ἜὌ0ρσας ἐξ εὐνῆς, διά τ) ἄγκεα καὶ διὰ [βήσσας" 190 

Τὸν δ᾽, εἴπερ τε λάθῃσι καταπτήξας ὑπὸ θάµνῳ, 

᾽Αλλά τ᾽ ἀνιχνεύων θέει ἔμπεδον, ὄφρα κεν εὕρῃ' 
Ὡς Ἕκτωρ οὐ λῆθε ποδώκεα Πηλείωνα. 

Ὁσσάκι ὃ ὁρμήσειε πυλάων Δαρδανιάων 

᾽Αντίον ἀἴξασθαι, ἐὐδμήτους ὑπὸ πύργους, 196 

Εἴπως οἱ καθύπερθεν ἀλάλκοιεν [ελέεσσι 

Τοσσάκι µιν προπάροιθεν ἀποστρέψασκε παραφθὰς 
Πρὸς πεδίον' αὐτὸς δὲ ποτὶ πτόλιος πέτετ᾽ αἰεί. 

Ὡς ὃ ἐν ὀνείρῳ οὐ δύναται φεύγοντα διώκειν, 
Οὔτ᾽ ἄρ ὃ τὸν δύναται ὑποφεύγειν, οὔθ) ὃ διώκειν’ 900 
Ὃς ὃ τὸν οὐ δύνατο µάρψαι ποσὶν, οὐδ ὃς ἀλύξαι. 
Πῶς δέ κεν Ἔκτωρ Κῆρας ὑπεξέφυγεν θανάτοιο, 

Ἐἰ µή οἱ πύματόν τε καὶ ὕστατον ἤντετ Απόλλων 

᾿Ἐγγύθεν, ὅς οἱ ἐπῶρσε μένος λαιψηρά τε γοῦνα; 

179. ἄνδρα Ὀνητὸν ἐόντα, κ.τ.λ. Ἐς6- 
Ρεαίεᾷ {ποπα Ἡ. Π. 441. 

184. πρόφρονι. 66 οπ .Θ. 20. ΤΗϊ6 
5Ρεεςῃ οἱ δαρίίεν 19 ταροαίαᾶ Ίγοπα ΠΠ. Θ. 98. 

196. μηδέ τ’ ἐρώει. Ῥεο οἩ ΤΙ. Β. 179. 
191. καταπτήξας. (οπίγαοίσᾶ, 5οἳ]. Γγοηυ 

Ίραγ; Ἱπ νλῖοἩ 86Π56 16 ἶΒδ αδοᾶ ἵπ ΤΠ. Θ. 
196: απά ἰπο βἴπιρ]ε νετὺ ἵπ Ἡ. 5. 40, 
νλετε 16 οσσαΥς ἐγαπβΙδνε]γ, 45 ἵπ Έτ. 
Ἠεο, 177. Ῥεο Ῥογδοπ ον Όνορβί, 288. 
Τ{ Β6εεπῃδ, ΡΥΟΡΕΣΊΥ. {ο αΡΡΙΥ {ο θίρᾷΒ, 45 ἵπ 
ΒοΡΗ. Α]. 170. Έπν. Πες. ]. ο., απᾶ Ἠεπςθ 
6επετα]]Υ {ο οἴμεν απΙπηα]ς. Ἐππεβί ο0πι- 
Ρ4Σ65Ε {1ο Τιαπ εχρτεβδῖοΠ, οοπίγασίο απῖ- 
πηὲ, ΕΠΙΡΙοΥεά ὮΥ Όϊσετο. Θεε αἱ5ο Ἰ/α]κε- 
Πε]ά οἩ Εατίρ. Πετο, Ε, 976. Ίο αἰππῖ]α 
18 Ππη]ία{εᾶ ἵπ πρ. π. ΧΠΙ. 748. 

199. ὡς ὃ’ ἐν ὀνείρῳ κ.τ.λ. ΤΠΗϊ5 πο 
απᾶὰ (ο {ο]]ονίπσ απε 5ο ενἰάεπ{]γ ἰιίο- 
Ίοροἱβ, ἐλαί (πογα ο. Ὦε Π{έ]ε ἀοαδί οἱ Όλα 
Ιπζεγρο]αίῖοπ οἱ πα Ἰαΐέεν. Ἐπδίαίας, ἵπ- 
ἀεεά, εοπβΙἆενς {με 1άθα οοπία]ηθᾶ ΙπΠ ἴἶο 
ΒΙπιρ]ο νετῷ φεύγειν, 35 5οππενγ]αῦ επ]ανροθᾶ 
ἵπ ἀποφεύγειν; Ῥαΐ 1ὲ ἵ5 πού εΊεαν εαί ατιγ 
Ώηρ 15 ραϊπεά Ὦ} 5ο] απ Ἱπζεγργοίαίίοη. 
γρ Ἰας Ππηϊία(εά ἴ]λο Ῥαββαρο Ἐπ. ΧΠΠ. 
908. «4ο οεῖιέ ἔτι δομιπῖς, οοιῖος αὺζ ἰαπιφμίᾶα 
γεβοῖέ Ἰγοοίό φιιζοβ, πιεφιϊσφιαπι αοἰᾳος οπίσιι- 
ἄογο οι γι» Ύ εἰῖε υἰάευιν, εἰ ἵπ πιεαἰῖς οοπα- 
ἔἶδις αφγὶ κισσα πεις; πο ζἴπφια τα]εῖ, ΟΠ 
οΟΊΡογέ ποίῳ ι[οζιπέ οἶγες, Ίιερ ο, Ίεο 
εεγύα φἐφιπίγ. (Οοπυραχο ΤΙά. ν. 64 
«Ἠ:8εῃ. Ῥνοπῃ. 664. 
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Λαοῖσι ὃ ἀνένευε καρήατι ὃτος ᾽Αχιλλεὺς, 

ὉΜΗΡΟΥ ἸΔΙΑΔΟΣ ΣΧ’. 

205 
/ 

0ὐδ) ἔα ἱέμεναι ἐπὶ Ἔκτορι πικρὰ [βέλεμνα, 

Μή τις κῦδος ἄροιτο [αλὼν, ὃ δὲ δεύτερος ἔλθοι. 

᾽Αλλ” ὅτε δὴ τὸ τέταρτον ἐπὶ κρουνοὺς ἀφίκοντο, 
κ 9 ΄ δὴ / Ν η βῥ / . ο μώλὰ 

αἳ τότε δὴ χρύσεια πατὴρ ἐτίταινε τάλαντα" ἵ-, 

Ἐν ὃ) ἐτίθει δύο κῆρε τανηλεγέος θανάτοιο. 

Τὴν μὲν ᾿Αχιλλπος, τὴν ὃ᾽ 

210 
ο 5 ΄ 

Έκτορος ἱπποδάμοιο' 

Ἕλκε δὲ µέσσα λαβών' ῥέπε ὃ Ἕκτορος αἴσιμον ἦμαρ, 
Ἔιχετο ὃ εἰς ᾿Αἴδαο' λίπε δέ ἑ Φοῖβος ᾿Απόλλων. 

Πηλείωνα ὃ ἵκανε θεὰ γλαυκῶπις ᾿Αθήνη, 
ῴ - 5 / 3”! ΄ / ο 

Αγχοῦ ὃ ισταµενη επεα πτεροεντα προσηύδα 215 
- -. Δ. - 

Νῦν δὴ νῶτ Υ ἔολπα, Δι φίλε, φαίδιμ’ ᾽Αχιλλεῦ, 
./ θ ’ υὸ ε] - ον -- 

Οἴσεσθαι µέγα κῦδος ᾿Αχαιοῖσι προτὶ νῆας, 
τ / στ Ἔκτορα δῃώσαντε, µάχης ἅτόν περ ἐόντα. 

οὔῦ ς .. 3! . 9 / ” / 0 

ὔ οἱ νῦν ἔτι Υ ἐστὶ πεφυγµένον ἄμμε γενέσθαι, 

Οὐδ εἴ κεν µάλα πολλὰ πάθοι ἑκάεργος ᾽Απόλλων, 220 

Προπροκυλινδἑόµενος πατρὸς Διὸς αἰγιόχοιο. 
» κ δν ρα - -- . . , ο 
Αλλὰ σὺ μὲν νῦν στῆθι, καὶ ἄμπνυε' τόνδε ὃ ἐγώ τοι 

Οἰχομένη πεπιθήσω ἐναντίβιον µαχέσασθαι. 
ὋὪς φάτ᾽ ᾿Αθηναίη: ὃ δὲ πείθετο, χαῖρε δὲ θυµῳ: 

Στη ὃ, ἄρ ἐπὶ µελίης χαλκογλώχινος ἐρεισθείς. 2250 

“Ἡ ὃ) ἄρα τὸν μὲν ἔλειπε, κιχήσατο ὃ Ἕκτορα δῖον, 
Δηϊφόβῳ εἰκυῖα δέµας καὶ ἀτειρέα φωνήν. 
» - ὉὋ ς , 3! , φον. 
Αγχοῦ ὃ ἱσταμένη ἔπεα πτερόεντα προσηύδα 

᾿ΗΠθεῖ, ἦ µάλα δή σε [ιάζεται ὠκὺς ᾽Αχιλλεὺς, 

Αστυ πέρι Πριάμοιο ποσὶ ταχέεσσι διώκων᾿ 250 

᾽Αλλ) ἄγε δὴ στέωµεν, καὶ ἀλεξώμεσθα µένοντες. 

Τὴν ὃ) αὗτε προσέειπε μέγας κορυθαίολος "Ἐκτωρ' 

Δηϊφοβ, ἦ μέν µοι τὸ πάρος πολὺ φίλτατος ἦσθα 

Γνωτῶν. οὓς ᾿Ἑκάβρη ἠδὲ Πρίαμος τέκε παῖδας' ν 

Νῦν ὃ ἔτι καὶ μᾶλλον νοέω φρεσὶ τιµήσασθαι, 

909, καὶ τότε δὴ κ.τ.λ. Ἑερεαῖεᾶ ἔτοπα 
Π. Θ. 69. Θεε ποίο ἴπ ζοο. ΟΟΠΙΡΥΕ 3159 
γησ. ἆπ.ΤΧ. 196. ὮῬεο αἶδο ΒΙΓΠΙαΠΗΏ ΟἨ 
Ον]. Ηενοῖά. Ἐρίςέ. 1. 28. 

919. ῥέπε ὃ' Ἕκτορος κ.τ.λ. ΤΗϊ5 ρας- 
5ασο Ἰα5 δει {γοαποπί]γ αἀπιγαᾶ, 45 σγε]] 
{ου Τΐς Ῥθααίγ απᾶ θαρΗπέγ, α5 {ογ Πο 
πποτα] Ἰηπ{εγοπσαο ἀεάποιρ]ε {γοπι {πο 1Ἰάθα 
Ελαί ἴλπο ἆοοπι οἳ Ἠοείου ννας Ἱττενοσαβ]γ 
Ώχεά, «Ίεη Ίε Ίνας αῬαπάοποᾶ ὮΥ ἴ]α ἀεῖίγ 
πἩο Ἠαᾶ Ἰηίλετίο Ῥτοίεείεά Ἠϊπ. ἘΤ]ε 
Ππηέαξῖοπ οἳ Ὑ]γσ ἵπ Απ. ΧΤΙ. 969. 15 1ε5 
αἰτ]ησ. Οοπιρατο αἶ5ο ΤΙ. Θ. Τὸ. 5αα. 

918. µάχης ἆτον. Θεε οἳ . Λ. 450. 
919. πεφυγμένον ἄμμε γενέσθαι. Τ]αι 

18, φυγεῖν ἡμᾶς. Ἔμο οοηβίγαοίίοα βΠοπ]ά 
Ῥανο Ῥτοροετ]γ Ῥθ6εῃ ν( α ρεπίᾶνε, 48 Τη 

2550 

0Ο. Α. 18. Τε οσσατς, ἨΟΊ6ΥοΓ, π απ 
ποσιδαΏΊνο ἵπ ΤΠ. 7. 4δδ. Ὀεο οἨ Π. Β. 
Τ18. 

902]. προπροκυλινδόμενος. Περεαίεᾶ[ 
Ῥγοβίγαίπη Ππιδε[{. Ἑπδίαίμ. τὸ ἐπίμονον 
τῆς ἱκετείας δηλοῖ, διὰ τῶν δύο προθέ- 
σεων. Α αἰπι]ατ ἀἆοστος οἱ. επιρ]ηαςίς 18 
Ἰπά]σαξεά 1π ο Υετρ Ώγοξι 
ἄεοτς. ΠΤΙ. 256. 

259. ἠθεῖ. 9ο ον Π. Ἠ:-Β 
9956. τιµήσασθαι. ΈἘον τιμῆσαί σε. 

Μιάά]ε {ου αοϊνο. Τη Αίο οπΙγ ίμο {αίιτα 
πη]άά]ᾳ 15 αδεά αοἰῖνε]γ; απἀ τιµήσεσθαι 
6 Ἠετο {με τα]σατ τεαᾶῖηπσ. Φεο Μαίζ. ατ. 
αν. 5. 606. 2: απᾶ «οππρατε ΠΠ. Ω. 606. ῬΒταί 
ἔλε ἐοχί 15 5αρροσίεά Ὦγ {πε οἱᾶ ειδος, 
Ἀπά ἴπο Ἠατ]εῖαπ απᾶ οἵπετ ΜΤΒ, 
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Ὃς ἔτλης ἐμεῦ εἵνεκ᾽, ἐπεὶ ἴδες ὀφθαλμοῖσι, 
Τείχεος ἐξελθεῖν, ἄλλοι ὃ ἔντοσθε µένουσι. 

Τὸν ὃ) αὖτε προσέειπε θεὰ γλαυκῶπις ᾿Αθήνη" 
3” --. ” 9 ΔΝ Ν Ν ” ’ Ηθεῖ, ἦ μὲν πολλὰ πατὴρ καὶ πότνια µήτηρ 

2 Δ .) - 

Λίσσονθ’, ἐξείης γουνούµενοι, ἀμφὶ ὃ᾽ ἑταῖροι, 240 

Αὖθι µένειν' τοῖον γὰρ ὑποτρομέουσιν ἅπαντες' 
᾽Αλλ) ἐμὸς ἔνδοθι θυμὸς ἐτείρετο πένθεὶ λυγρῷ. 
Νῦν δ᾽ ἰθὺς μεμαῶτε µαχώμµεθα, μηδέ τι δούρων 
"Ἔστω φειδωλὴ, ἵνα εἴδομεν, εἴ κεν ᾿Αχιλλεὺς 

Νῶϊ κατακτείνας ἔναρα [ροτόεντα φέρηται 245 

Νπας ἐπὶ γλαφυρὰς, ἤ κεν σῷ δουρὶ δαµείη. 

Ὃς φαμένη, καὶ κερδοσύνῃ ἡγήσατ᾽ ᾿Αθήνη. 

Οἳ δ) ὅτε δὴ σχεδὸν ἦσαν ἐπ᾽ ἀλλήλοισιν ἰόντες χ ᾿ 
Τὸν πρύτερος προσέειπε μέγας κορυθαίολος "Έκτωρ" 

Οὔ σ’ ἔτι, Πηλέος υἱὲ, φο[ρήσομαι, ὡς τὸ πάρος περ. 9590, 
{ λος 

Τρὶς περὶ ἄστυ μέγα Πριάμου δίον, οὐδέ ποτ᾽ ἔτλην ----' 
ϱ στ. 5 9 . 

Μεῖναι ἐπερχόμενον' νῦν αὗτέ µε θυμὸς ἀνῆκε 
. - [ή ς / 

Στήµεναι ἀντία σεῖο' ἕλοιμί κεν. ἢ κεν ἁλοίην. 

Αλλ᾽ ἄγε δεῦρο θεοὺς ἐπιδώμεθα τοὶ γὰρ ἄριστοι 
/ ς 

Μάρτυροι ἔσσονται καὶ ἐπίσκοποι ἁρμονιάων. 2056 
Οἱ ΔΝ 3 ’ κ. λ εν νὰ ./ ο λ νο ͵ 

υ γαρ ἐγὼ σ΄ ἔκπαγλον ἀεικιῶ, αἴκεν ἐµοι Ζεὺς | 

Δῴη καμµονίην, σὴν δὲ ψυχὴν ἀφέλωμαν 

᾽Αλλ) ἐπεὶ ἄρ κ σε συλήσω κλυτὰ τεύχε;, ᾽Αχιλλεῦ, 

Νεκρὺν ᾽Αγαιοῖσι δώσω πάλιν’ ὣς δὲ σὺ ῥέζειν. ρ ῥ 259 

Τὸν δ᾽ ἄρ᾽ ὑπόδρα ἰδὼν προσέφη πόδας ὠκὺς Αχιλλεύς 

256. ὃς ἔτλης. Τ]ο ναἶσαν τοαάῖπςρ 18 
ὡς, νΠΙΕ] 4908 πηοδέ Ῥτοβαβ]γ {γοπα 5οπιο 
οοργ15έ, πιο ἐΠοιρ]έ έλα ἴ]λο ραγσ]ο νναβ 
ΏΘΟΘΡΡΑΣΥ 7 απά α5 ο απᾶ ω ν/οχθ απάἰδίῖη- 
ρι]θ]οᾶ ἵπ Ἠοππεν)5 πιο, ὡς γνα5 αοσογά- 
Ἰησ]γ 5αυθθαίσᾶ. Ίο 15ο οἳ {ο γο]αίῖνο, 
Ἠού/εναγ, 15 ηπΙΟἩ πποτο εἰεσαπί, απά πη- 
ἀοιβίθά]γ ἴἶνε οοττεσῦ γοαάϊπςσ. 16 15 {οιπά 
Τη αἲ] έλο οἷά εάΙοης. 

945. μηδὲ τι. Ἰπ 5, απᾶ οἴ]μεν Ἰ]κο 
Ρ]ασςβ, Ἱν πηηΥ Ῥο ἀοπρίεά π]οί]εν πο 
έπαο τοπᾶῖπσ 15 πο μηδ ἔτι Τ]ς, [ου 
Ἰηδίαηςσε, Ἱπίτα ν. 982. Ψ. 474. 04. Λ. 999. 
Ύ. 910. 9ο Ῥογδοη αἆ Απ, Νας. 
1472. 

947. κερδοσύνῃ. ΑάγονβίαΠγ, {ΟΥ κερ- 
δαλέως, 2αμάμζοπίου ; εαραιᾶ. σύν. Ἔπο 
Ρατίϊε]α καὶ πιαδὺ Ῥε γεπάσγεά αίαιι; απᾶ 
έλο 86Π56 νν]]] Ῥε :--- Τις βρεαλῖπφ, ε]ιο αἴθο 
το Πῖηι οη.. 

20]. δίον. ολο]. ἐδιωκάμην, ἔφευ- 
γον. ἜΤμο νετρ βἱρπ]ῇος ΡΤΟΡΟΣΙΥ {ο /εα, 
35 ἵπ ΠΠ. Ε. 666. απά οἰδεν]ιογο. 

205. ἢ κεν ἁλοίην. 3οπιο τοιᾶ ἑλοίμην. 

Ἠεγπο, ἁλφην. ἘΒπί ἴ]ο να]ραν γοαᾶῖης 
16 οογτοοί. 66 ΟΠ ΤΙ. 1. 6δ8. 

264. θεοὺς ἐπιδώμεθα. ῬπρρΙγ μάρτυ- 
ρας. Θ6]ο]. ἐπόπτας καὶ μάρτυρας τῶν 
λεγομένων ποιησώµεθα. ΄ ῦμο εἰ]ρεῖς 15, 
η {αοῖ, Ιπάϊεαίοὰ Ὦγ {Πο επβιίπσ οἶαιςο 
πηηοπσθ 1 Ι]κονῖδο αρρεατς {]λαί µάρτυροι, 
ποί μάρτυρες, 5 Όιο Ἡοπηετίο {ογπη. Τί 18 
α15ο οΏβεγναδ]ε {ἐμαί Ίο νουβ 15 ἐπιδόσθαι, 
ποί, 35 8οπιο Ἠανο {λοιρῃί, ἐπίδεσθαι. 
Τπα8 ἴ]ιο Ταίη5 βαΥ ἄαγε ἰεδίες: απὰ Ῥο]μίο 
850 οΟΠΙΡΑΥΟΡ {ο Α ο {ογπι λαμβάνειν 
μάρτυρα, Νο οσσισς Ἱπ Ἐπν. Ἠστο, Ἐ. 
151. 309 35ο οἩ Ἡ. Ψ. 4805. 

256. ἁρμονιάων. Ο/ ἴιο ἰπεαῖο. ΊΤ]ιο 
ΠΟΠ ἁρμονία βἰρπΙῇθ5 Ρχοροτ]γ, α [οπίπα 
ἑοφείΠεν, 5 ἵπ Οἆ. Ἑ. 948. 961. ἍἨΒΠσπεο, 
α εοπιραοί, οΥ αηγεοπιεπέ; απά αἈἱδο, α ᾖ' -. 
ΦἨροδο, οἳ αργροϊπιπο, «Ἠβο]ι. Ένοπι. 560. 
οὕποτε τὰν Διὸς ἁρμονίαν θνατῶν παρεξ- 
ίασι βουλαί. Θοπιραχε ν. 26]. 

2507. καμμονίην. Ἐνοροχ]γ, ΡοΥετέχαποε; 
Ἀσπος, 800088 αγ’ ηΙδύηᾷ ἴ]ιογε[γοπι. 90]ιο]. τὴν 
ἐκκαταμονῆς νίκην. 9ο αραῖῃ ἵπ Ἡ. Ψ. 061. 
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[ ’ / ’ Σ ή -. Έκτορ. µή µοι, ἄλαστε, συνηµοσύνας ἀγόρευε. 
υ ) 3! ’ κ ’ 6! . Ως οὐκ ἔστι λέουσι καὶ ἀνδράσιν ὄρκια πιστὰ, 
Οὐδὲ λύκοι τε καὶ ἄρνες ὁμόφρονα θυμὸν ἔχουσιν, 
᾽Αλλὰ κακὰ φρονέουσι διαμπερὲς ἀλλήλοισιν' 

ιν. ” ”/ -... 

Ὡς οὐκ ἔστ᾽ ἐμὲ καὶ σὲ φιλήμεναι, οὔτετι νῶϊν 9605 
ο ”/ , » ο , , 
Όρκια ἔσσονται. πρίν γ ἢ ἕτερόν γε πεσόντα 

Αἵματος ἆσαι Άρπα, ταλαύρινον πολεµιστήν. 
. - - ΄ . 

Παντοίης ἀρετῆς μιμνήσκεο' νῦν σε µάλα χρὴ 
ε) / ο . θ λέ ὰ / 

Αἰχμητήν τ᾽ ἔμεναι καὶ θαρσαλέον πολεµιστήν. 

Οὔ τοι ἔτ᾽ ἔσθ᾽ ὑπάλυξις, ἄφαρ δέ σε Παλλὰς ᾿Αθήνη 270 
2/ . - νά. - λα) , , 9 - , 
ΕΥΧχει ἐμφ δαµάα' νῦν ὃ ἀθρόα πάντ᾽ ἀποτίσεις 
Ὃ - Δ .- 
Κήδε᾽ ἐμῶν ἑτάρων, οὓς ἕκτανες ἔγχεϊ θύων. 

π ε 9 . νΝ π4 ” ”! . 

Ἡ ῥα, καὶ ἀμπεπαλὼν προῖει δολιχόσκιον ἔγχος 
ο 

Καὶ τὸ μὲν ἄντα ἰδὼν ἠλεύατο φαίδιµος “Εκτωρ' με η ο 

Ἔζετο γὰρ προϊδὼν, τὸ ὃ ὑπέρπτατο χάλκεον ἔγχος, 275 -- 

Ἐν γαίῃ ὃ ἐπάγη' ἀνὰ ὃ ἥρπασε Παλλὰς ᾿Αθήνη, 

ὪΑψ ὃ ᾽Αχιλῆϊ δίδου, λάθε δ) Ἔκτορα, ποιμένα λαῶν. 

"Έκτωρ δὲ προσέειπεν ἀμύμονα Πηλείωνα" 
Ὄμβροτες, οὐδ ἄρα πώ τι, θεοῖς ἐπιείκελ᾽ ᾽Αχιλλεῦ, 

Ἐκ δΔιὸς ἠείδης τὸν ἐμὸν μµόρον’ ἦτοι ἔφης γε 2860 

᾽Αλλάττις ἀρτιεπὴς καὶ ἐπίκλοπος ἔπλεο μύθων, 

Ὄφρα σ᾿ ὑποδδείσας µένεος ἀλκῆς τε λάθωμαι. 

Οὐ μέν µοι φεύγοντι µεταφρένῳ ἐν δόρυ πήξεις, 

ἸΑλλ) ἰθὺς μεμαῶτι διὰ στήθεσφιν ἔλασσον. 

Εζ τοι ἔδωκε θεός νῦν αὖὗτ᾽ ἐμὸν ἔγχος ἄλευαι 

Χάλκεον' ὡς δή µιν σῷ ἐν χροὶ πᾶν κοµίσαιο πιο οκ µ . 
μα) / ΄ ιά 

Καΐ κεν ἐλαφρότερος πόλεμος Τρώεσσι γένοιτο, 

Σεῖο καταφθιμένοιο' σὺ γάρ σφισι πῆμα µέγιστον. 
5 ς ών ουχ 9 ο ’ - Ἡ ῥα, καὶ ἀμπεπαλὼν προῖει δολιχόσκιον ἔγχος 

Καὶ βάλε Πηλείδαο µέσον σάκος, οὐδ ἀφάμαρτε. 

901. ἄλαστε. ΞεΠο]. ἀλάθητε, δεινὰ καὶ 
ἀνεπίληστα εἰργασμένε. Ῥεε Ἰμεχ. Ῥεπί. 
(ντ. ἵπ γοςθ. ἕ 

985. οὐδὲ λύκοι τε καὶ ἄρνες κ.τ.λ. 
ΑπβέορἩ. Ῥαο. 1076. Οὐ γάρ πω τοῦτ) 
ἐστὶ φίλον µακάρεσσι θεοῖσιν Φυλόπιδος 
λῆξαι, πρίν κεν λύκος οἷν ὑμεναιοῖ. ἩἨο- 
γαῖ, ατπι. 1. 99. Ἰ. Ῥγίς 4ργριωῖε «Γάπ- 
σεπέαχ οαρτεα ζαρὶεα. Ἐροα. ΤΥ. 1. Παρὶς 
εἰ Αφπὶς φιαπία φογεϊίο οὐίφιέ, Τεοιπι ποζ]ὰ 
ἀἰεοογᾶία εδ. Όοπιρατε αἱ5ο Α. Ε.19. ΈΤ]α 
οχργθββίοη ΠΙΑΥ Ῥα οοπιραγεά πΙ(Ἡ {πε 
Ώσιτες επιρ]ογθᾶ {ο τεργεςεπέ {πε Ῥεπςθ- 
{αἱ τοῖση οἱ ἴλε ΜοβείαἩ ἵπ Ι5αἵαἩ ΧΙ. 6. 
Ἰπν. 95. ΟΌοπιρατο 8ἱ5ο Ίμακοε κ. 9. 

2608. παντοίης ἀρετῆς µιμνήσκεο. Υππρ. 
Απ. ΧΤΠΙ. 891. ἨΤετίε οΊππες ἐείε ἴπ ]αοῖεν ; 

200 

εἰ οοπίγα]ε φηϊσφιϊά Φἱτε απἰπιῖς, εἶνε αγίε 
φαΐε. ΌἼσετο Ἰα5 αρρ]ιεά ας Ππ]αποίῖοι 
Ἱῃπ Ἠρίξέ. Αίῑο. Τ. 15. 

28]. ἀρτιεπής. «Ὠεσεϊίβιῖ πι 8ρεεοῃ. 
Ώαπιπ: Αγία αἲ Γγαιᾶεπι εἰ ἄαπιπιπι αἴ- 
Μεγῖις ζοφιεπς. 16 15 αδεᾶ, 1π α σοοᾷ 8εΠ56, 
{ο βἱσηΙ{γ τεγίαϊσας, ᾳπη5ὶ ἄρτια εἰπὼν, Ιπ 
Ῥιπᾶ. ΟἸγπαρ. ΤΙ. 105. Τεῆιπι. Ύ. 6δ. Οοπι- 
Ρᾶτε 45ο Ἠεξεῖοά. Τμεος. 29: απἀ 5ο6ε οἨ 
ΠΠ. Ε. 996. Ἱτπ 5 Ρ]αςε Τέ 15 εχρ]αϊπεᾶ 
Ὦγ ἐλα γγογᾶς ἐπίκλοπος μύθων, νεα ννπῖο]ι 
1ὲ 5 οοηποσίεά. σμο]. ἐπίκλοπος παρα- 
λογιστικὸς, ἀἁπατέωγ, διὰ λόγων κλέπτειν 
τὴν ἀλήθειαν εἰδώς. Όοπιρατγε ΤΙ. Α. 199. 
Ο. Λ. 964. Ν. 291. ὅ. 07. Ῥϊπά. Νεπι. 
ΥΠ. 90. 
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Τηλε δ) ἀπεπλάγχθη σάκεος δόρυ’ χώσατο ὃ) Ἔκτωρ, 
ο εκ, ς / ὓ ο ΄ / ΄ Οττι ῥά οἱ βέλος ὠκὺ ἐτώσιον ἔκφυγε χειρός" 
Στῆ δὲ κατηφήσας, οὐδ ἄλλ᾽ ἔχε µείλινον ἔγχος. 
Δηΐφοβον ὃ ἐκάλει λευκάσπιδα, μακρὸν ἀὔσας" 

ἔ αφ "Ἠτεέ µιν δόρυ μακρόν’ ὃ ὃ' οὔτι οἱ ἐγγύθεν Πεν. 
Ἔκτωρ ὃ) ἔγνω ἧσιν ἐνὶ φρεσὶ, φώνησέν τε" 

ἸὮ πόποι, ἦ µάλα δή µε θεοὶ θάνατόνδε κάλεσσαν. 

Δηΐφοβον γὰρ ἔγωγ᾽ ἐφάμην ἤρωα παρεῖναι’ 

᾽Αλλ) ὃ μὲν ἐν τείχει, ἐμὲ ὃ) ἐξαπάτησεν ᾿Αθήνη, 
- 9 ὼ 2) . 

Νῦν δὲ δὴ ἐγγύθι µοι θάνατος κακὺς, οὐδέ τ ἄνευθεν 900 

Οὐδ' ἀλέη: ἦ γάρ ῥα πάλαι τό γε φίλτερον ἦεν 

Ζηνί τε, καὶ Διὸς υἷι Ἐκηβόλῳ, οἳἵ µε πάρος γε 

Πρόφρονες εἰρύατο' νῦν αὗτέ µε Μοῖρα κιχάνει- 
- ο) 

Μὴ μὰν ἀσπουοί γε καὶ ἀκλειῶς ἀπολοίμην, 

᾽Αλλὰ µέγα ῥέξας τι καὶ ἐσσομένοισι πυθέσθαι. 

Ὃς ἄρα φωνήσας εἰρύσσατο φάσγανον ὀξὺ, 

Τό οἱ ὑπὸ λαπάρην τέτατο μέγα τε στιβαρόν τε’ 
. .) 

Οἴμησε δὲ ἀλεὶς, ὥστ᾽ αἰετὸς ὑψιπετήεις, 

Ὃς τ’ εἶσι πεδίονδε διὰ νεφέων ἐρεβεννῶν, 
Αρπάξων ἢ ἄρν ἀμαλὴν, ἢ πτῶκα λαγωόν' 5109 
Φ [ο 5”! ή ς ” / Ὡς Έκτωρ οἴμησε τινάσσων φάσγανον ὀξύ. 

Ὡρμήθη ὃ᾽ ᾽Αχιλεὺς, µένεος ὃ ἐμπλήσατο θυμὸν 
2 [ὰ ιό Ὃν / / / 
Αγρίου’ πρόσθε δὲ σάκος στέρνοιο κάλυψε 

Καλὸν, δαιδάλεον’ κόρυθι ὃ᾽ ἐπένευε φαεινῇ, 
ὃν 

Τετραφάλῳ' καλαὶ δὲ περισσείοντο ἔθειραι 915 
Ν ο 

Χρύσεαι, ἃς Ἡφαιστος ἴἵει λόφον ἀμφὶ θαμειάς. 

Οἷος ὃ) ἀστὴρ εἷσι μετ ἀστράσι νυκτὸς ἀμολγῷ ἷος ὃ ἀστὴρ εἷσι μετ᾽ ἀστράσι νυκτὸς ἀμολγῳ 
ο Δ ’ . ε) -αο 3 , 

Εσπερος, ὃς κάλλιστος ἐν οὐρανῷ ἵσταται ἀστήρ' 
Ὡ .] κ ε] , .] ., ων λα . 

Ως αἰχμῆς ἀπέλαμπ᾽ εὐήκεος, ἣν ἄρ᾽ ᾽Αχιλλεὺς 

Πάλλεν δεξιτερῇ, φρονέων κακὸν Ἔκτορι δίῳ, 320 
” 

Ἐϊσορόων χρόα καλὸν, ὅπη εἴξειε μάλιστα. 

901. τό γε. Ῥεῖ]. τὸ ἀλεύεσθαι θάνα- 
τον. 

904. μὴ μὰν ἀἁσπουδί κ.τ.λ. (Φαζίοην 
ἐφιζιγ οαοεπάιι εξ, πο ὅο. ΤΗΙ5 οἱ]τρεῖς ἵ5 
ΥεχΥ πβια]. Ος ἐλο ορία νο πΊαΥ ο τιβοά 
ΒΙπΙΡΙΥ α5 ο ῬταγεΥ ΟΥ πΙδῃ. Θεο οἩ ΤΙ. Α. 
415. (Οσετο Ἰας επιρ]ογαᾶ {]ιεδο Υεγβες ἵπ 
Ἐρϊεί. Αίῑο. Χ. 1. Ὀϊν. ΧΤΠΙ. 15. Ῥεο 
85ο Ῥο]γ». Υ. 98: απᾶ «οπἹρατο Ψ]τσ. 49η. 
ΙΙ. 670. ΧΤΙ. 676. 5ᾳᾳ. 

305. µέγα ῥέξας τι. Ὑ]χσ. Ἐπ.ΤΧ. 186. 
-4μίρισπαπη, αιί αἰᾳαἶᾶ Ἰαικάαιάωπι ἱπταάσγε 
πηασπαπι {οπς αφἰίαί πλ], 

908. ὥστ᾽ αἰετὸς ὑψιπετήεις, κ.τ.λ. 
γανρ. Ἐπ. ΤΧ. 669. Θα[ίς αὐέ αιέ ἴέρογεπι, 
αιέ οαπα επ οΟΤΡΟΥΕ σή(πιω, Ικίαζέ αἴία 

είεπα ρεάϊδις «Τον αγπιίφεν αποῖς; Θιῶ- 
εἴέππι αιέ πιαϊγὶ ἆο. Ῥεο Μασνου. Βαέιτη. 
Υ. 156. ΟΕ (ο ραγΗοῖρ]ο ἀλεὶς, 5ε6 ΟΠ 
ΤΠ. Ἐ. 825. Π. 408. Βεμο]. ἀθρόον ἑαυτὸν 
συστρέψας. 

919. ἀγρίου. 
όφι. 

517. οἷος ὃ ἀστὴρ κ.τ.λ. Οοπιρατθ 
5υρτα ν. 20. Ὑπς. {π. ΥΤΤΙ. 589. 

919. ὣς αἰχμῆς ἀπέλαμπ᾽ εὐήκεος. Ῥε]. 
αρ[επᾶον, Πί4οΥ:; νν]λεἩ ἵδ απὰοιδίοοά ἴπ 
{πε νεγῦ ἀπέλαμπε. 

99]. ὅπη εἴξειε μάλιστα. Τ]1ε Βο]ιο]ίαδε 
ΒΙΡΡΗΘΡΒ αἰχμὴ, Ἠεγπε χρούς. Τ]ο Ἰαέθεν 
18 Ῥγε[εγαβ]ε : αδί οεάεγεί, 5ο. τηογοΠ; Ἱ. 6, 
γαπε[φϊ οδεεί πιζαίιήπι σοηριί5. 

Ετ 

Ῥοπί]εγ πνοπ]ἆ τενά ἀγρι- 
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Τοῦ δὲ καὶ ἄλλο τόσον μὲν ἔχε χρόα χάλκεα τεύχη; 
Καλὰ, τὰ Πατρόκλοιο βίην ἐνάριξε κατακτάς' 
Φαίνετο ὃ, ᾗ κληῖδες ἀπ᾿ ὤμων αὐχέν' ἔχουσι, 

Δαυκανίης, ἵνα τε ψυχῆς ὤκιστος ὄλεθρος. 

ΤΠ ῥ ἐπί οἱ μεμαὼς ἔλασ᾽ ἔγχεῖ δῖος Αχιλλεύς 
᾽Αντικρὺ ὃ) ἁπαλοῖο δι αὐχένος ἤλυθ) ἀκωκή" 

008’ ἄρ᾽ ἀπ᾿ ἀσφάραγον µελίη τάµε χαλκοβάρεια, 

ὌὌφρα τί µιν προτιείποι ἀμειβόμενος ἐπέεσσιν. 
Ἠριπε ὃ ἐν κονίῃς" 

Σῶς ἔσσεσθ᾽, ἐμὲ ὃ οὐδὲν ὀπίζεο νόσφιν ἐόντα, 
Νήπιε' τοῖο ὃ ἄνευθεν ἀοσσητὴρ μέγ᾽ ἀμείνων 

Νηυσὶν ἐπὶ γλαφυρῇσιν ἐγὼ µετόπισθε λελείµμην, 
ο / » 3 : μ Ν / ιν] |) ν 
Ος τοι γούνατ ἔλυσα' σὲ μεν κύνες ἠὸ οἰωνοὶ 

ιά ».» - .. 

Ἑλκήσουσ ἀϊκῶς, τὸν δὲ κτεριοῦσιν ᾿Αχαιοί. 

Δί τὰ -- 9 / - / 
ίσσομ᾽ ὑπὲρ ψυχῆς, καὶ γούνων, σῶν τε τοκήων, 
ή ” Ν 5 / / . - - 

Μή µε ἔα παρᾶ νηυσὶ κύνας καταδάψαι Αχαιὼν 

3250 

ὃ ὃ) ἐπεύξατο δῖος ᾽Αχιλλεύς" 350 

Ἕκτορ, ἀτάρ που ἔφης, Πατροκλῆ ἐξεναρίζων, 

8556 

Τὸν ὃ᾽ ὀλιγοδρανέων προσέφη κορυθαίολος Εκτωρ' 

940 ᾽Αλλὰ σὺ μὲν χαλκόν τε ἅλις χρυσόν τε δέδεξο, 
Δῶρα, τά τοι δώσουσι πατὴρ καὶ πότνια µήτηρ" 

Σῶμα δὲ οἴκαδ ἐμὸν δόµεναι πάλιν, ὄφρα πυρός µε 
Τρῶες καὶ Τρώων ἄλοχοι λελάχωσι θανόντα. 

Τὸν δ) ἄρ᾽ ὑπόδρα ἰδὼν προσέφη πόδας ὠκὺς ᾿Αχιλλεύς' 
/ , , , 9 / . 

Μή µε, κύον. γούνων γουνάζεο, μηδὲ τοκήων 946 
Ἆ / ο) φ ’ .ἳ 9 Ἅ ’ 

Αἲ γάρ πως αὐτόν µε μένος καὶ θυμὸς ἀνείῃ 

ὪὪμ) ἀποταμνόμενον κρέα ἔδμεναι, οἷά μ᾿ ἔοργας. 
Φ ε) ” .] Δ -- ΄ - α / 

Ὡς οὐκ ἔσθ', ὃς σῆς γε κύνας κεφαλῆς ἀπαλάλκοι, 

922. τοῦ δὲ καὶ ἄλλο κ.τ.λ. Ἠεγπε 
5αρρ]ῖος {πο οοπβίασοΏοἨ {Π15: τὰ τεύχη 
χάλκεα ἔχε,--Ι. 6. κατεῖχον, 1εφεραπί,--- 
τὸν χρόα τοῦ (αὐτοῦ) κατὰ τὸ ἄλλο (µέρος 
τοῦ χρόος ἐπὶ) τόσον (µέρος), δα]. ἐφ᾽ 
ὅσον μὴ κληῖδες ἔχουσι. ἜΠε 5εΠςε, 
βοοογάϊηπςσ {ο Ἐππεςί, 15, οσίεγΙπι οογρι8 
{ἑοίαπα, απαπίαπα ἐεφεναπέ αγπια. 

926. λαυκανγίης. ΤΗϊ5 σεπίΏνε ἵ5 Ῥαῦ 
Ῥατήνε]γ, τι Ῥεϊηπς απἀετείοοά 45 α πΠο- 
τη]ηαἼνο {0 {Πε νετΏ φαίνετο. Α ΒΙΠΙΙ]ατ 
5υηίας 15 Π]αδίταίεά ἵπ Τ]. Ἐ. 208. Α Ίο 
ε]Ηρεῖς αἶδο οσσυτς Ιπ Ἠογαί. 04, ΤΠ. 15. 
19. Εἴεε ποδ]ίαπι ἔτι φοφιε [οπίζ: 5αραιιᾶ. 
«πι Αποζιες τεπάϊηα, Ἠονενετ, απά 
Ῥετ]μαρς Έπε πε 9Π6, ἶ5 λαυκανίην. ΈΤο]- 
Ίακ Ἠα5 (με Το]ονίπςσ οΏβδεγναίίοη οἩἨ {5 
Ῥάδδασο Ίπ ΟπΟΠΙ. ΤΙ. 4. 906. "Όμηρος τὸν 
στόµαχον καὶ λαιμὸν λαυκανίαν καλεῖ, 
καί φησι Ψυχῆς ὤκιστον ὄλεθρον εἶναι, 
ὅτι διαιρεθεὶς ἀπόλλυσι τὴν ὁδὸν τῆς τρο- 

φῆς' τὸν δὲ βρόγχον ἀσφάραγον καλῶν 
(τ. 9258), καὶ φωνῆς ὄντα πορείαν ἔπιστά- 
µενος, ἄτμητον ἐπὶ "Έκτορι τετήρηκεν, 
ὍὌψφρα τί µιν κ.τ.λ. 

998. λίσσομ᾽ ὑπὲρ ψυχῆς, κ.τ.λ. Όοπι- 
Ρατο Υἱτρ. Απ. Χ. 905. ΧΙΙ. 990: απά 5εε 
ποίθ5 ΟΠ ΤΙ. Α. 4. Ε. 297. 

946. αἲ γάρ πως κ.τ.λ. ΤΠετε 15 80Π16- 
Εήησ νετγ Πεγοε απᾶ νιο]επέ 1π {5 ραξ- 
βασθ. ΗἨοπῃεγ, ΠΟΥΕΝΕΣ, πια Ῥε ]α5ΗηΠεᾶ 
Ἰηπ Ἠ]5 τε]αίῖοἨ, ἔποισ] πο ΑοΠῖ]]ες ἵπ 5 
5ηνασε βεπίπηεηίς. ὙΥεΐ {πο ροεί 5ο[ίεπ5 
ἴπε εχρτεξείοη ὮΥ πιακίπσ ΑοΠί]ες οπ]γ 
νςῃ ἴλαί Ἠϊ5 Ἠεατί νιοι]ὰ Ῥενπῖέ Ἠϊτα {ο 
ἄενοιτ Ἠϊπι. ΤΠϊ5 15 ππαεἩ πιοχε {ο]εταρ]ε 
ἔπαπ α Ῥαβξασε ἵπ {Πε ΤΠμεραϊς οἱ Ρίαάς, 
νΊηετε Τγάεις, ἵπ {πο Υεγγ ραηρς οἳ ἀεαίῃ, 
16 τεργεδεπίεά α5 σηαΝΊης {Πε Πεαᾶ οἳ Ἠ15 
ΕΠΕΠΙΥ. ἨΟ0ΡΗ. εε οἩ 1]. Δ. ὁδ. 

847. οἷά μ᾿ ἔοργας. Ῥεε οἨ Π. Θ. 450. 
Σ. 95. 
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το Ἡ ὃ ΄ ον / 3 ο 
Ουὐδ εἴ κεν δεκάκις τε καὶ εἰκοσινήριτ΄ ἄποινα 

’ 

Στήσωσ) ἐνθάὸ ἄγοντες, ὑπόσχωνται δὲ καὶ ἄλλα" 350 
Οὐδ' εἴ κεν σ᾿ αὐτὸν χρυσῷ ἐρύσασθαι ἀνώγοι 

Δαρδανίδης Πρίαμος οὐδ ὥς σέ γε πότνια µήτηρ 
Ες. θ / λ / / . ηλ » Ν νθεµένη λεχέεσσι γοήσεται, ὃν τέκεν αὐτὴ, 
2 ΔΝ / Ν .) 9 Ν , / 
Αλλὰ κύνες τε καὶ οἰωνοὶ κατὰ πάντα δάσονται. 

Τὸν δὲ καταθνήσκων προσέφη κορυθαίολος "Εκτωρ' 3556 
α. ε) τ / ΄ .»Ὁ. ν }»Ἡ 

Η σ’ εὖ γιγνώσκων προτιόσσοµαι, οὐδ ἄρ ἔμελλον 

Πείσειν’ ᾗ γὰρ σοί γε σιδήρεος ἐν φρεσὶ θυμός. 
Φράζεο νῦν, µή τοι τι θεῶν µήνιμα γένωμµαι 
"Ἠματι τῷ, ὅτε κέν σε Πάρις καὶ Φοῖβος ᾿Απόλλων, 

᾿Εσθλὸν ἐόντ᾽, ὀλέσωσιν ἐνὶ Σκαιῇσι πύλῃσιν. 360 

Ὃς ἄρα µιν εἰπόντα τέλος θανάτοιο κάλυψε" 
Ψυχὴ ὃ ἐκ ῥεθέων πταµένη ”Αϊδόσδε [2εβήκει, 
Φ ΄ / ρω, η. ε -- κ ΕΙ 

Ον πότµμον γοόωσα;, λιποῦσ ἁδροτῆτα καὶ ἤβην. 

Τὸν καὶ τεθνηῶτα προσηύδα δῖος ᾿Αχιλλεύς' 

Τέθναθι κῆρα ὃ ἐγὼ τότε δέξοµαι, ὁππότε κεν δὴ 365 

Ζεὺς ἐθέλη τελέσαι, ἠὸ ἀθάνατοι θεοὶ ἄλλοι. Ἰ] 2 
τι ὁ το ω ὸ. 2λ » κ 

ρα; και εκ νεκροιο ερυσσατο χα κεον ἔγχος 

Καὶ τό Υ ἄνευθεν ἔθηχ’, ὃ ὃ) ἀπ᾿ ὤμων τεύχε’ ἐσύλα 
Αἱματόεντ” ἄλλοι δὲ περίδραµον υἷες ᾿Αχαιών, 
Οἳ καὶ θηήσαντο φυὴν καὶ εἶδος ἀγητὸν 370 

ἝἜκτορος οὐδ ἄρα οἵ τις ἀνουτητί γε παρέστη. 

849. εἰκοσινήριτα. ΦοΠο]. εἰκοσάκις ἔξι- 
σούµενα τῇ τοῦ σώματος σωτηρίᾳ’ τὸ γὰρ 
ἐρίζειν, ἐξισοῦσθαί ἐ ἐστι. 

950. στήσωσι. 4ργρεπάαπί αὖ γεζῖιει- 
ἄιωπ. Ῥε6 οἩ 1. Ν. 745. 

96]. σ᾿ αὐτὸν χρυσῷ ἐρύσασθαι. Ίο 
ῥαΐαπου Ίο τοι φοίᾶ; Ἱ. ο. ἴο σῖνο 35 ἃ 
χ4ΠδοπΙ α νψεϊσμύ οἳ σο]ἀ εαηπα] {ο Όια 
γεϊσμέ ο{ γοιχ Ῥοάγ. ΤΠε νεχρ ἐρύσασθαι 
15 Ἠεγο αρρ]εά ας ἕλκειν 5αρτα Υ. 212. ο 
Έπουρη., ν. Ἰ7. ἨΠιστὸς ἀνὴρ χρυσοῦ τε 
καὶ ἀργύρου ἀντερύσασθαι ᾿"Αξιος. Ἀεθ 
Ῥουρ!γτ. Θϱί, Ἠοιι. 256. 

959. οὐδ' ὥς σέ γε πότνια µήτηρ κ.τ.λ. 
Οοπιρατε Υ]τς. Έππ. Χ. 57. 

956. ἡ σ᾿ εὖ γιγνώσκων προτιόσσοµαι, 
κ.τ.λ. Ι λποιυ Ίο, απᾶ ἴεπος αιζιώ" 1! 
Γαΐο. Ῥεο οἩ ΠΠ. Α. 105. 

967. σιδήρεος θυµός. ἈΒἰπή]αν 6ΧΡΤος- 
5ΊΟΠ5 41ο {εΠιθηί, ΕΥΝΕΗ {ο α ΡΤΟΥΕΥΡ. 
Έμεουχ, Τ4. ΧΙΙ. δ. ἀλλὰ καὶ ᾽Αμϕιτρύω- 
νος ὁ χαλκεοκάρδιος υἱός. Ατὶδί. Αολατη. 
457. σιδηροῦς ἀνήρ. «ἨΏδε]μ. ο. Οἱε5. 577. 
τὰ μιαρὰ, ῥήματα, ἃ πῶς ποθ᾽ ὑμεῖς, ὦ 
σιδήρεοι, ἐ ἐκαρτερεῖτε ἀκροώμενοι. Ηεμοᾶ. 
14. τίς οὕτως ἀδαμάντινος ἢ ἢ σιδηροῦς τὴν 
καρδίαν, ἆ ὥς μὴ θέλγεσθαι καὶ εἰς ἐνιαυτὸν 
ἀκούων ; ΌὉοπιραχο 04. Μ. 280. ψ. 112; 

απά {ος {που εκαππρ]ο5 5ε6 ου ΠΠ. Ω. 
2065. 
368. µήνιμα. 19ο Ῥγο Ῥεγεοπα. Φο]νο]. 

μήπως τῆς ἐκ θεῶν βλάβης αἴτιός σοι 
καταστῶ. 66 ποίε οἩ (4. Ἐ. ὃσ. Εαπί. 
αν. ρ. 12. 

969. ὅτε κἐν σε Πάρις κ.τ.λ. Υϊρ. 
Απ. ΥΙ. σ]. Ῥ]αῦε, Ώαγάαπα φιῖ ἢαγίιϊς 
ἀἶγεαιί {εῖα Ίπαππεηπε (οηρις ἵπ 4αοϊάς. 
Φεο Ἠγρίη. Έα}. 107: απά «οπιρατα Ωπἱπέ. 
ΦΙΗΥΤΗ. ΤΙ. 90. 844. Ἠον. Οαχπι. ΤΥ. 6. 
ΟΕ Ηεείοτ”5 ἁγίης ργεᾷΙοίοπ 56έε ο) Π]. ΠΠ. 
861. Οοπιραγε αἰδυ Ώανί5 οπ Οἷς. 4ε Βϊν. 
1. 90. 

969. ψυχὴ δ) ἐκ ῥεθέων κ.τ.λ. πρ. 
Απ. ΧΤΙ. 951. Π11ἱ κοζοπιπίων ΓΙΦογε πιπύγα, 
Παφιισ οι φοηιῖέι Γ φὴέ ὑπαϊφπαία ειῦ τι- 
γαρ. 

908. ἁδροτῆτα. θθ οἳ ΤΙ. Π. δ5ο7. 
9606. τέθναθι' κ.τ.λ. Ὑἱπς. π. Χ. 749. 

πο ΠπΟΡΕΟ: αθί ἄε Ίππο ἀῑοίπι ῥαΐεν αίφιε 
Ἰοπιϊπι γεν Υ ἰάεγὶ!. 

970. οἳ καὶ θηήσαντο κ.τ.λ. Οοιπρ4Γθ 
Ἠετοά. ΙΧ. 26. Ύπα. η. ΥΤΙΙ. 205. 

97]. οὐδ' ἄρα οἳἵ τις κ.τ.λ. Ἠεπεο 
Ώιε θμαᾶε οἱ Ηεσίου, ἵπ Απίμο]. Ῥα]αξ. ΤΙ. 
Ρ. 656. Βάλλετε νῦν μετὰ ποτμὸν ἐμὸν 
δέµας, ὕττι καὶ αὐτοὶ Νεκροῦ σῶμα λέοντος 

το 
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ῖΩδε δέ τις εἴπεσκεν ἰδὼν ἐς πλησίον ἄλλον" 

ἸὮ πόποι, ἦ µάλα δὴ µαλακώτερος ἀμφαφάασθαι 
"Έκτωρ, ἢ ὅτε νῆας ἐνέπρηθε πυρὶ κηλέῳ. 

Δ ΜΗ . ” ον Ἂ ορ , 
Ὡς αρα τις ειπεσκε» και ουτ]]σασκε παραστας. 375 

Τὸν ὃ ἐπεὶ ἐξενάριξε ποδάρκης δῖος ᾿Αχιλλεὺς, 
Στὰς ἐν ᾿Αχαιοῖσιν ἔπεα πτερόεντ᾽ ἀγόρευεν' 
ΊὮ φίλοι, ᾿Αργείων ἡγήτορες ἠδὲ µέδοντες, 

Ἐπειδὴ τόνὸ ἄνδρα θεοὶ δαµάσασθαι ἔδωκαν, 
.) / 

Ὃς κακὰ πόλλ᾽ ἔῤῥεξεν, ὅσ᾽ οὐ σύµπαντες οἱ ἄλλοι 3δο 

Εἰ ὃ) ἄγετ, ἀμφὶ πόλιν σὺν τεύχεσι πειρηθῶμεν, 
- ” 

Ὄφρα κέτι γνῶμεν Τρώων νόον, ὄντιν ἔχουσιν' 
/ -- 

Η καταλείψουσι πόλιν ἄκρην, τοῦδε πεσόντος, 
ε] ο 2 ΄ λ ο ο) "9 5 

Ηὲ µένειν µεμάασι, καὶ Ἐκτορος οὐκ ἔτ εὀντος. 

᾽Αλλὰ τίη µοι ταῦτα φίλος διελέξατο θυμός; 38660 
- ή 5’ 

Κεῖται πὰρ νήεσσι νέκυς ἄκλαυτος, ἄθαπτος, 

Πάτροκλος" τοῦ ὃ οὐκ ἐπιλήσομαι, ὄφρ᾽ ἂν ἔγωγε 
7 - / Ὃ ο Ιλ / 9 ἂν 
ωοισι µετεω, και µοι φι α γουνατ ορωρ).- 

Εἰ δὲ θανόντων περ καταλήθοντ’ εἰν ᾿Αἴδαο, 
Αὐτὰρ ἐγὼ καὶ κεῖθι φίλου μεμνήσομ᾽ ἑταίρου. 390 

- - ε] - 

Νῦν ὃ ἀγ᾽, ἀείδοντες Παιήονα, κοῦροι ᾿Αχαιῶν, 

Νηυσὶν ἐπὶ γλαφυρῇσι νεώµεθα, τόνδε ὃ ἄγωμεν' 
Ἠιράμεθα μέγα κῦδος' ἐπέφνομεν “Έκτορα δῖον, 

- - ἃᾱ 

Ὦ, Τρῶες κατὰ ἄστυ, θεῳ ὣς, εὐχετόωντο. 

Ἡ ῥα, καὶ Ἕκτορα δῖον ἀεικέα µήδετο ἔργα. 

ἐφυβρίζουσι λαγωοί. Το ἴπεβε γγοππάβ 
Έλενο 15 4η α]]αδίοη ἵπ Ὑπνς. ἄππ. ΤΙ. 218. 
Τωΐπεταφια 1ία σεγεπΒ φιῶ οἴγοιπι ϱ{ιγίπια 
Ππιιγος -4οσερῖΐ Ῥαΐγίο. Όοππριβτε ΕΒιτίρ. 
Απάτ. 1190. 

915. ἦ µάλα δὴ µαλακώτερος κ.τ.λ. 
γαρ. Απ. ΤΙ. 274. Θιαπίιηι πιµαίΐιε αὖ 1ῑ[ο 
Ηεοίογε, φιῖ γεαῖέ επανίας ἱπαάμίι «4 ο]ἰῖς, 
γεἱ Ώαπαωυπι «ΡΙγήΦίος Ἰαομίαίας ρρρίυιε 

Ὢ6Β. 
Ξ 974. ἐνέπρηθε. "Πϊς τεαᾶῖησ, νη]σ]ι 18 
βυλοτ]ζεᾶ ὮΥ 8ο ΜΑ5.,ἶ5 ππάοαΡίεά]γ 
οοντγεοί. Ἠεγπε τείαίΠς ἐνέπρησε. Ἐππεδία 
Παδί]γ οοηδῖἆευς {]αί έἶνε 5εΏ5ε γεαπῖτες {πο 
ἀπρετίεοί :---(πῶπι 1. 6. 410 ΤΕΠΙΡΟΓΥΘ, πα Όεξ 
ἴποεπᾶεγε ἰεπίαδαί. Όοππρατε ΠΠ. 1. 555. 

983. ὄφρα κέ τι γνῶμεν. ες ΟΠ Υ. 249. 
5πργα. 

9δδ. ἀλλὰ τίη µοι κ.τ.λ. ὍΤῃο Βτδί 
{λοισ]έ οἳ Α]]]]ες αξίεν έε ἀεαίμ οἳ Ἠες- 
{οΥ, πδίατα]]γ {πχης {ο ἴπο ἀεπποΠδίοι οἳ 
τογ. Βαΐ α5 5 ννα5 ποῦ Ιπ {Πε Εαίΐε5, 
{πε Ῥοεί ]αάϊεῖοαδΙγ Επάςδ αη εχρεᾷῖοπί {ο 
ἑατη Ἠ]πι {γοπη (πε επίετρχϊδε, νΥ Ισ νγοι]ἀ 
Ῥτοβαβ]γ Ἠανε Ῥεεῃ 8η Ε35Υ οη86, ὮΥ τενετί- 
ης {ο {πο Ἰα5ί ἁπίες, νο] Ὕετε γεί π- 
Ρεαίᾶ {ο 115 ἐτιεπᾶ. 

3806 

989. καταλήθονται. Ῥοῖ]. οἱ ἄλλοι. Τ]α 
8εη5ο ονἰἀεπ{]γ τοφιῖχες ἔπεςδο ννογᾷς {ο ο 
5αρρΗεά. 

99]. Παιήονα. - ΛΙ οἱ οἰσίογή. 368 
Ἰεχ. Ῥεπί. πτ. ν. Παίαν. Τ]εδε ΊπεςῬ ατα 
Ένας τεπάετεά ἵπ Ῥεμεο, Όπαςδ. ο. 9. {ἱε, 
αφίίο, ο «Ώαπαὶ, πιαφπιπι Ῥααπα σαπεπίεα; 
116 ἐγωπρ]ιαπίες: θε] ππογα σοποἰαίέ Γεοίον. 

999. ἠράµεθα μέγα κῦδος' κ.τ.λ. Ἐπ- 
βἰα(μῖας 15 οἱ ορΙπΙοη. ἐλπαῦ νμαξ ΑοἨί]]εβ | 
ΒαΥ5 ΊἨετο ἵ5 {Πε εποναδ ος Ῥάχγάεπ οἱ ο | 
Θοπς οἱ ΈγϊαπιρΗ, πι πνΙσ] Ὦ]5 ἴχοορξ Ῥεαν 
ο ρατέ νι Ἠϊτη, 45 Ἡςα τείαγης {οπα 1119 
σ]οτῖοα5 εοπιραί. Ὠποῖεν ΟΡΒΕΙΥΕΣ, {Παί 
01115 156 νετΥγ «ογγαβροπᾶεηί {ο {Ἠθ ΠΙΔΠΠΕΥΒ 
οΓ ἴπεδο Ἴπῃες, απᾶ Ιηδίαησος (μαί Ῥαβδασε 
ἵη 1 ΦαΠι. ΧνΠ. 6, νηετε Ὠανιὰ τείατηβ 
ΓΥΟΠΑ {16 οοπᾳποξί ο{ ἄοΠαίμ. Τὴε ννοπιοπ 
ἔπεχο 5ο οαί {ο ππεεί Ἠΐπι ἔποπι αἲ] {πε 
οἴί]ε5 οἳ 15γ861, απά δἷης α Παπιρ]μα] δοπσ, 
ἔ]να οἸπογαβ πΥηθγεοξ 15, αμί αλ εἰαῖπη ᾖῖς 
ἐλοιδαπᾶς, απ Πατίά ᾖΠὶς {επ ἐλοιδαπᾶς. 
ῬοΡΕ. Οοπιραγο ββο Ἐχοά. χυν. 20. ο πάς. 
ΧΙ. 94. 

996. ἀεικέα µήδετο ἔργα. Τ1ο Ἱπλι- 
πηαπΙίγ οἳ ΑοΠί]]ες ἵπ ἀταρσίης ἴἶο ἀθαά 
Φοάγ οἳ Ηεείος Ἠαὰ8 Ῥεεπ 5ενετε]γ--απά 1 
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᾽Αμϕοτέρων µετόπισθε ποδῶν τέτρῃνε τένοντε 

ἛἜς σφυρὸν ἐκ πτέρνης, βοέους ὃ' ἐξηπτεν ἱμάντας, 

Ἐν δίφροιο ὃ ἔδησε' κάρη ὃ) ἕλκεσθαι ἔασεν' 

ἛἜς δίφρον ὃ ἀναβὰς, ὁ ἀνά τε κλυτὰ τεύχε' ἀείρας, 

Μάστιξε ὃ ἐλάαν. τὼ ὃ οὐκ ἀέκοντε πετέσθην. 400 

Τοῦ ὃ ἦν ἑλκομένοιο, κονίσσαλος' ἀμφὶ δὲ χαῖται 
Κυάνεαι πίτναντο, κάρη ὃ' ἅπαν ἐν κονίῃσι 
Κεῖτο, πάρος χαρίεν' τότε δὲ Ζεὺς δυσµενέεσσι 

Δῶκεν ἀεικίσσασθαι ἑῇ ἐν πατρίδι γαίῃ. 

ὋὪς τοῦ μὲν κεκόνιτο κάρη ἅπαν' ἡ δένυ µήτηρ 4058 
Τίλλε κόµην, ἀπὸ δὲ λιπαρὴν ἔῤῥιψε καλύπτρην 

Τηλόσε' κώκυσε δὲ µάλα μέγα, παῖὸ ἐσιδοῦσα. 
"ΩὪιμωξε ὃ ἐλεεινὰ πατὴρ φίλος, ἀμφὶ δὲ λαοὶ 
Κωκυτῷ τ᾽ εἴχοντο καὶ οἰμωγῇ κατὰ ἄστυ' 
Τῳῷ δὲ μάλιστ’ ἄρ᾽ ἔην ἐναλίγκιον, ὡς εἰ ἅπασα 410 
Ἴλιος ὀφρυόεσσα πυρὶ σμύχοιτο κατ ἄκρης. 

Λαοὶ μέν ῥα γέροντα µόγις ἔχον ἀσχαλόωντα, 
Ἐξελθεῖν μεμαῶτα πυλάων Δαρδανιάων. 
Πάντας δὲ λιτάνευε, κυλινδόµενος κατὰ κόπρον. 

᾿Εξονομακλήδην ὀνομάζων ἄνδρα ἕκαστον' 415 

Σχέσθε, φίλοι, καί μ’ οἷον ἐάσατε, κηδόµενόν περ, 

Ἐξελθόντα πόληος ἱκέσθ' ἐπὶ νῆας ᾿Αχαιῶν' 

ἐπῖπ]ς, Ιπᾶσεᾶ, ποῦ πνΙ]λοαῦ 8οΠ16 ]ηβέίσο--- 
σεπβαγεά ὮΥ βενετα], Ῥοίῃ αποϊεπί5 απᾶ 
ΙΠΟάΘΥΠΡ, Ἐ]αίΐο (6 Ποριῦ. ΤΠΙ.) 5ρεα]ς οἳ 
16 πνθι ἀείεδίαοπ. ΄ Βαΐ, πιείµ]π]κς, 1έ 15 α 
στοαέ Ιπ]αβίσε {ο Ἠοππεχ, {ο τεβεςί προπ 
ἐλο πιογα]ς ο {πο βαίΠοσ ἨΙπΙβα]{, {ου {πο 
νυ]]ο]ι Τε οπ]γ Ῥαϊηίς {ου ἴε ΠΙΩΠΠΕΥΡ ο{α, 
νιοῖοαςδ Ἠετο. Πέ πιαγ Ἰαδί]γ Ὦο ο,βογγεᾶ 
ἵη 6επετα] οἱ αἲ] Β]αΐο9 οῬ]εσίῖοπς ασαἰπδί 
Ἠοππετ, {Παΐ Ἡε ας οξίεπ ἀαδετῖρες 1] έμ]πσ5 
η οχάεσ {ο πηαΚκε 38 αγοῖὰ {Πεπῃ, 45 σοοᾶ, 
το Ἱπάποσο ας {ο {ο]]ουν ἔπετη. Ῥτέ ννπαῖ 18 
οχίγεπιε]γ τεππαχκαΡ]ε, απά ενΙάεπ{]γ 5ΠοννΒ 
{ο Ιπ]ιδίῖος οἱ Ῥ]αίο΄5 οεπβ"τε, ἶ5, ἰπαί 
ΠΗΑΠΥ οἱ {Ποβθ6 ΥεΡΥ ααἴοἨΒ, {0Υ νΠΙε] Το 
Ῥ]απαεῬ Ἠϊπα, 4 ΕΧΡΤΕΡΒΙΥ οατασίογῖσεὰ 
απὰ πιατ]κεὰ ὮΥ Ἠοππεγ ἨΙπαδε]{ α5 ον]] απά 
ἀείερίαβ]ε, Ὦγ Ῥτενίοι5 εχρτεββίοη5 οὗ οβ]]- 
Ποπ8. ΤΡ, ἵπ 1ο Ῥγεδεπί Ῥίασθ, Ῥείογα 
Ἰο ἀοβοτῖρος {πῖς ῬατρανΙίγ οἱ ΑοΠΙ]]Ρ, Ίο 
1ε]]5 15 16 Ίνα α πιοδῦ ἹΠἹΥΟΣΙΗΠΥ αοΠοῃ. 
Ὕπεη ΑοἩ]]]ο8 βαστίῇσθς (]ε {πνε]νο γοιπσ 
ΤΈτο]απς, ἵπ Ἡ. Ψ. 176, Το περεαίς {με βαπηθ 
νιογάδ. με Ῥαπάατας Ῥτοικο έλα ἔναςσα 
Ἰπ . Δ. 104, Ίο {ο]ά τ5 Τέ τνας α πιαςὰ τ1Ἡ- 
Ίπδίέ ἀρθεᾶ: τῷ δὲ φρένας ἄφρονι πεῖθεν. 
Απά 8ο οἱ {θ χεδ. ἨῬοΡρΗβ. Α ρτοἈίος 
αοί οἱ Ῥατρατίγ 15 τε]αίεά Ὦγ ἨὨϊοπγδίας 
Ἠα]ϊο, (4ε βίαςῦ. Ψετὸ. ο. 18) οἳ Αἰεχαπ- 
ἀοσ {ιο ἄγεαί, νο ἀτασσοᾶ ο οοπᾳιεγεά 

Ῥτίποςο αἶῖνε αἲ Πϊ5 οἰατιοί-νἩεεῖς. Οοπι- 
Ραγε αἶδο ζτν. βαΐ, Χ. 66; απά 5εο Ώπρεγίά 
αἆ ἴοο. 

997. βοέους δ' ἐξῆπτεν ἱμάντας. 
Ῥαγθ ΡΟΡΗ. Α]. 1052. 

402. πίτναντο. Τμο να]παγ τεαᾶῖηρ 18 
πίλναντο. ΟΙΠαΓβ τεαὰ πίπναντο, πίµ- 
πλαντο, ΟΥ πεφόρηντο. Βαΐέ ἰπε τοπᾶῖηρ 
οἱ ιο {εχί, νῖο 15 τεσεϊνεά ὮΥ Ἠεγπο, 
απᾶ οἳ ν]ΙεἩ πεφόρηντο 15 ἀοαρί]ερο α 
πιαχαΙηη] 61059, απά πίπναντο Δπ Ε35Υ 
οοτγιρίίοη, 5 οογτεοί. Ἐπτηεδίϊ οἨΏβουΥεΒ 
ἐλαῦ ἀμφὶ πίτναντο ἵ5δ 5α]ὰ οἱ νε Ἠαϊτ, 35 
περισσείοντο (ν. 9156) 15 βαϊᾷ οἱ πε Ῥ]απιθ 
οἳ α Ἠε]πιεί :---οόμιῶ πῖφγω οοποιΜεὐαπίιγ, 
ᾖασἰαδαπίωγ οἶποα οαρω.  Ὁοπιρατο . ὦ. 
7. 0Ο4.Λ. 992. 

410. ὡς εἰ ἅπασα κ.τ.λ. ο Ψἱρι]. 
Απ. ΤΝ. 669. οπ αἰίεν, φμαπι αἱ ἠπηπιὶβαὶς 
ιαΐ ιοβσις οι (απίλμασο, αμ απάϊφιά 
Ίήγοε:. Παπηπαφιο Τγεπίος (μζπιῖπα Ῥεγφιιό 
Ἰιοηιύπιπι ποἰταπίιγ Άεγφιαο ἄεογιΠπ. 3686 
Μαοτορ. Μαΐατη. ΤΥ. 6. Όοπιρατο αἱδο 
γης. Απ. ΧΙ. 604. 5αα. 

411. κατ᾽ ἄκρης. Ῥεε οη Ἡ. Ο. ὅδ7; 
οἱ {ο γετρ σµύχειν, οἩ ΤΠ. 1. 649: απᾶ οἳ 
{ο αἀ]οσίῖνε ὀφρυόεσσα, οἩ . Υ. 151. 

414. κατὰ κόπρον. Τα 15, ΦΙΠΙΡΙΨ, ἴπ 
{]εοικί. ΑΡο]Ι. Τιεχ. απά Ἠεβγο]. οχρ]αϊπ 
1 Ὦγ κόνιν. ϐΌοπαρατε Ἡ. 9. 164. 

Οοπ]- 
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’ Υ3 , - ” [ή 3 9 

Λίσσωμ᾽ ἀνέρα τοῦτον ἀτάσθαλον, ὀβριμοεργὸν., 
”/ 
Ην πως ἡλικίην αἰδέσσεται, ἠδ ἐλεήσῃ 
τς ε - / 

Γηρας καὶ δέ νυ τῴδε πατὴρ τοιόσδε τέτυκται;, 

Πηλεὺς, ὅς µιν ἔτικτε καὶ ἔτρεφε πῆμα γενέσθαι 
Ὀ Ἂ 

Τρωσί" µάλιστα ὃ ἐμοὶ περὶ πάντων ἄλγεα θῆκε. 
Τόσσους γάρ µοι παῖδας ἀπέκτανε τηλεθάοντας' 

Τῶν πάντων οὐ τόσσον ὀδύρομαι, ἀχνύμενός περ, 
{ 4 ] ” 1} 3. ] Ν / ” .. ” 

Ως ἑνὸς, οὗ μ᾿ ἄχος ὀξὺ κατοίσεται Αἴδος εἴσω, 
ο σε 2/ η. .) 9 » - Εκτορος ὡς ὄφελε θανέειν ἐν χερσὶν ἐμῇσι. 

Τῳῷ κε κορεσσάµεθα κλαίοντέτε µυρομένω τε, 
π’ ϱ) οἱ 1” δ , δι ο οκ 
Μήτηρ ϐ Ἡ µιν ἔτικτε ὀυσάμμορος. ἠὸ ἐγὼ αυτός. 

Ν - 

Ὃς ἔφατο κλαίων' ἐπὶ δὲ στενάχοντο πολῖται. 
- ε - -- 

Τρωῇσι ὃ “Εκάβη ἀδινοῦ ἐξῆρχε γόοιο" 
Τέκνον, ἐγὼ δειλὴ τί νυ [είοµαι, αἰνὰ παθοῦσα, 
- Ὁὃ .. - 

Σεῦ ἀποτεθνηῶτος, ὅ µοι νύκτας τε καὶ ἦμαρ 
Εὺ λὴ Επ δα λέ αλ. αξ 
ὐχωλὴ κατὰ ἄστυ πελέσκεο, πᾶσί τ ὄνειαρ 

- Α 

Τρωσί τε καὶ Τρωῇσι κατὰ πτόλιν, οἵ σε, θεὸν ὃς, 
- - ’ 

Δειδέχατ᾽; ἦ γὰρ καί σφι µάλα μέγα κῦδος ἔησθα, 
- ια / - 

Ζωὺὸς ἑών' νῦν αὖ θάνατος καὶ μοῖρα κιχάνει. 
1] 

ὋὪς ἔφατο κλαίουσ” ἄλοχος ὃ οὕπω τι πέπυστο 
ι] . Σ / 5/ ας 3/ ” Ν 

Εκτορος οὐ γάρ οἵ τις ἐτήτυμος ἄγγελος ἐλθὼν 
2’ ας. εν ο π θιμί λάώνά 
Ηγγειλ’, ὅττι ῥά οἱ πόσις ἔκτοθι μίμνε πυλάων 

” - -” 

Αλλ᾽ ἡγ᾽ ἱστὸν ὕφαινε μυχῷ δόµου ὑψηλοῖο, 
/ 

Δίπλακα πορφυρέην, ἐν δὲ θρόνα ποικίλ ἔπασσε. 
. .. . 

Κέκλετο ὃ ἀμφιπόλοισιν ἐὐπλοκάμοις κατὰ δῶμα, 

420 

450 

495 

440 

᾽Αμϕὶ πυρὶ στῆσαι τρίποδα µέγαν, ὄφρα πέλοιτο 

418. λίσσωμµ’. ῬΒαραπᾶ. ἵνα, ἂ5 ασαϊῃ Ιπ 
ν. 450. ΤῃΠε νι]σαν τεαᾶῖπς 15 λίσσοµαι, 1π 
ν/μΙοἩ οα5ε {πο Ρτοξεπί πνου]ά Ῥο ραΐ, ας 1έ 
βοπιεβίπηες 15, {97 {νε {1ΐ1τθ. Ἐπέ λίσσωμ᾽ 
15 {πο πο γεαάϊπς. νπῖοἩ, Ῥεῖπς ντ ίεπ 
Ιπ βενετα] ΜΒΑ. λίσσομ’, σανε τῖδε {0 έ]λθ 
αἱίεταί]οῃ. ἜΤΠε οοηδίπιιοβοἩῃ ΠΙΔΥ α5ο Ῥθ 
εχρ]αϊπεά, ας ἵπ ΠΠ. Α. 1894. 

423. τηλεθάοντας. Ῥεε οἩ ΤΠ]. Ῥ. 68. 
425. οὗ μ᾿ ἄχος ὀξὺ κ.τ.λ. Τί ϊ5 ποθε- 

Ίο5ς {ο οΏβειγε {ο ἔμπα τεπάον νη(Ὦ ναί α 
Ῥεαιθἴ[α]. Ῥαΐποςδ ἴαε πυτείσμεᾶ {αίπες ]α- 
ΠΙΘΕΗί{5 Ἠ]5 5οη Ἠεοίοτ : 1Τέ 15 Ππροδεῖρ]α πού 
{ο Ἰοἵη νη(Ἡ Ῥτίαπα ἵπ 5 50ΙΤΟΝ5. ΕΒαΐς 
να Τ πννοπ]ά εμΙεβγ Ῥοϊπέ οιέ {ο ΤΙΥ 
τεαάεΣ 15 έ]χο Ῥοααίγ οἱ 5 Ἰἶπε, νἨῖσἩ ἶ5 
Ρατασι]ατ]γ θεπάεν, απά αἰπιοδύ πιογά {ου 
νιογά {Πο 64Π1θ πνΙ{] ἐἶναί οἳ έ]λε Ῥαέτίατο]ι 
{ασοῦ: Ὢμο, προηπ ο Ἠ]α οσσαδῖοΠ, ὮΏγεσ]ς5 
οί Ιπίο {πο 54Π16 οοπηρ]αϊπέ, απᾶ {ε]]5 Ἠῖς5 
ομΙ]άγεῃ, ἐ]λαξ 1 {πεγ ἀερτῖνε Ἠϊπα οἱ Ἠϊ5 
6οη Βεπ]απηϊη, {ευ υν]] ῥγίπα ἄοιση λὶς φγει 
)αῖγα ιοὔ]ι βοΥγου {ο ἴᾖο φγατε. (επ. κ]. 98.) 
ΡοΡΕ. 

45]. τί νυ βείοµαι. ἨΓΙη ἄο Ι 1ἱτεξ 966 
οἩ Π. Ο. 194. 

455. εὐχωλή. 6ε οπ ΠΠ. Β. 160. 
405. δειδέχατο. εζαγᾶεᾶ, Ποποιγεῖ. Τηο 

νενβρ τίειν ἵ5 πβεᾶ 1π {Ἠε 5αππε 5εΠ5ο ἵπ ΤΙ, 
1. 909. 5609. απᾶ εἰδενπετο. 

440. αλλ᾽ ΗΥ᾽ ἱστὸν κ.τ.λ. Ἠερεαίεᾶ 
{τοπα ΤΠ. Ὦ. 195. Ἠετε αἶδο 6οπιθ τεαἆ µαρ- 
µαρέην. ΤΠε μυχὸς δόµου, οἳ ἴππεν οἱιαπι- 
θεη, Ύνα5 αρργοργ]α{εᾶ ἔο {εππα]ες, απά οα]]οά 
γυναικονῖτιο. Όονῃπ. Νερο, ἵπ Ῥγερ[αῦ. 
ΛΓαίεν Γαπι[ία, πι ἀγαεῖα, ποπ 5εᾶεί πὶςὶ ἴτ 
ἠπίεγίογε Ῥαγίε σα, φιῶ συπεεεοπ]15 αγ- 
Φεϊϊαίαγ. Όοπιρατε Ο. Η. 946. ὮῬεε 45ο 
οἩ ΤΠ, 7. 155: απά Ἑ]οπιβε]ά5 «1ος. αἆ 
«Ἐδεῃ. Ασατη. 96. 

441. θρόνα. Ἀε]ο]. ποικίλµατα, ἄνθη. 
ΤΠοοσσ]έα5 (ΤάγΙ. ΤΙ. 69) επηρ]ογς ἴἶε πνογά 
{ο βἰσπῖεν Ροΐβδοποις λετὸς; Ἀπά 5ο ΤΥΟοΡΗΣ. 
Οαξεαπά. 674. ὮῬεμο]. Τπεοστ. Ἱ. 6. θρόνα" 
Θθεσσαλοὶ μὲν, τὰ πεποικιλµένα ζῶα" Κύ- 
πριοι δὲ, τὰ ἀνθινὰ ἱμάτια" Αἰτωλοὶ δὲ, 
άρµακα, ὡς φησι Κλείταρχος' Ὅμηρος 
ἑ τὰ ῥόδα, παρὰ τὸ ἄνω θορεῖν ἐκ τῆς γῆς. 
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Ἔκτορι θερμὰ λοετρὰ µάχης ἐκ νοστήσαντι’ 
Νηπίη, οὐδ ἐνόησεν, ὅ µιν µάλα τῆλε λοετρῶν 445 

Χερσὶν ᾽Αχιλλῆος δάµασε γλαυκῶπις ᾿Αθήνη. 
Κωκυτοῦ ὃ) ἤκουσε καὶ οἰμωγῆς ἀπὸ πύργου’ 
Της ὃ ἐλελίχθη γυῖα, χαμαὶ δέ οἱ ἔκπεσε κερκίς. 

"Ἡ ὃ) αὖτις ὃμωῇσιν ἐὐπλοκάμοισι μετηύδα" 
Δεῦτε, δύω µοι ἔπεσθον' ἴδωμ᾽, ἅτιν ἔργα τέτυκται. 450 

Αἰδοίης ἑκυρῆς ὀπὸς ἔκλυον, ἐν δέ µοι αὐτῇ 

Στήθεσι πάλλεται ἧτορ ἀνὰ στόμα, νέρθε δὲ γοῦνα 
Πήγνυται ἐγγὺς δή τι κακὺν Πριάμοιο τέκεσσιν. 

Αἲ γὰρ ἀπ᾿ οὔατος εἴη ἐμεῦ ἔπος' ἀλλὰ µάλ᾽ αἰνῶς 

Δείδω, μὴ δή µοι θρασὺν "Έκτορα δῖος ᾽Αχιλλεὺς, 4656 

Μοῦνον ἀποτμήξας πόλιος, πεδίονδε δίηται, 

Καὶ δή µιν καταπαύσῃ ἀγηνορίης ἀλεγεινῆς, 

Ἡ µιν ἔχεσκ" ἐπεὶ οὔποτ' ἐνὶ πληθυῖ µένεν ἀνδρῶν, 
᾽Αλλὰ πολὺ προθέεσκε, τὸ ὃν μένος οὐδενὶ εἴκων. 

Ὃς φαμένη µεγάροιο διέσσυτο, µαινάδι ἴση, 460 
Παλλομένη κραδίην' ἅμα ὃ ἀμφίπολοι κίον αὐτῇ. 
Αὐτὰρ ἐπεὶ πύργον τε καὶ ἀνδρῶν ἴξεν ὅμιλον, 
” / ο για, 
Έστη παπτῄνασ ἐπὶ τείχεϊ 

Ν ο ο τα 
τὸν ὃ ἐνόησεν 

Ἑλκόμενον πρόσθε πόλιος, ταχέες δέ µιν ἵπποι 
Ἕλκον ἀκηδέστως κοίλας ἐπὶ νῆας ᾽Αχαιῶν. 465 

Τὴν δὲ κατ᾿ ὀφθαλμῶν ἐρεβεννὴ νὺξ ἐκάλυψεν' 
” 3 ’ 2 Ν 9 9 Α 

Ηριπε ὃ) ἐξοπίσω, ἀπὸ δὲ ψυχὴν ἐκάπυσσε. 
Τηῆλε δ᾽ ἀπὸ κρατὸς χέε δέσµατα σιγαλόεντα, 
” / ΄ ο νο Δ εἰ / Άμπυκα, κεκρύφαλόν τ’, ἠδὲ πλεκτὴν ἀναδέσμην, 
Κρήδεμνόν ϐθ’, ὅ ῥά οἱ δῶκε χρυσέη ᾿Αφροδίτη 470 

3! - ο , ) ’ ο. Ἠματι τῷ, ὅτε µιν κορυθαίολος ἠγάγεθ᾽ Έκτωρ 
2 ον 
Ἐκ δόµου ᾿Ηετίωνος, ἐπεὶ πόρε µυρία ἕδνα. 

.) ο- 

Αμφὶ δέ µιν γαλόῳ τε καὶ εἰνατέρες ἅλις ἔσταν, ἵ- 

444. θερμὰ λοετρά. Ί/αχπι ἨἘλί1β ννεγα 
Ρτεα!]γ ἵπ 1δε 1η ἴεδο ΘΩΣΙΥ πθρ, απᾶ 
οοηβίἀεγεὰ νετ Ἰακιτίοιβ, Ῥατγσπ]ατ]γ 
ΑΠίος ΑΠΥ εχετθῖοη οἨ {αήραθ. Θεε Ε8Ρε- 
οἶα]]γ Ο. Θ. 247. 

447. κωκυτοῦ ὃ' ἤκουσε κ.τ.λ. ΟΌοπι- 
Ῥαχο Ὑτρ. ἀἲπ. ΙΧ. 4195. Οαἱπ]. ΥΙ. 9. 
99 

450. ἴδωμ᾽. Θεε 4Ρογε οἩ ν. 418. 
454. ἄπ᾿ οὕατος εἴη. 566 οἩ ΠΠ. Σ. 279. 

Βο 4δο Οα]]πι, Έτασπι, 901. ἀπ᾿ οὕατος 
ἄγγελος ἔλθοι. 

4050. ἀκηδέστως. ὃε6 οἩ ΤΙ. 7. 60. 
460]. ἀπὸ δὲ ψυχὴν ἐκάπυσσε. «4πίπιαπι 

ε[]ανί.  Ῥομο]. ἀπέπνευσε τὴν ψυχήν' 
κάπος γὰρ καλεῖται τὸ πνεῦμα. Ῥεε 0Ἠ ΠΠ. 
Ῥ. 698: απᾶ ῬΒελπεϊάογ. ΙηΠ ν. κάπος. ΟΕ 
σιγαλόεντα (ν. 468) 5εε οἩ ΠΠ. Ἐ. 226, 

469. ἄμπυκα κ.τ.λ. Τὲ 15 ἁμβοι]έ {ο 
ἀθβοτίρε ρατσα]ατ]γ ενεγγ ογηαπιεηέ ΤΠΘΙ- 
Ώοπεά ὮΥ έε Ῥοεί, Ῥέ 1 θμα]] έα]ε {ο εχ- 
Ῥ]απαίίοη οἱ Ἐαρδία(μίαςδ, Τῃο ἄμπυξ να 
πδεά τὰς ἐμπροσθίας τρίχας ἀναδεῖν, 1. ο. 
ἴο τε θαοιωαγᾶς {λε Ἰαϊγ ἴλαί Φγειυ οι ἴ]ια 
7ογεγαγί οἳ ἴ]ιο Πιεαᾷ; κεκρύφαλος ννα5 α οεῖῖ 
οἵ πεί-ιρογ]ο, νι] οογοεγθᾶ ἴπο Ἰαίγ επ 
16 1νθ8 8ο εεὰ :---ἀναδέσμη ἨΝ8 απ ΟΥΠΗ- 
πιεπὲ Ἱδοἆά κύκλῳ περὶ τοὺς κροτάφους 
ἀναδεῖν, {ο Με ὑαο]πραγᾶς ἴλε Ἰιαῖγ ἐ]ιαί Φγειο 
ο ἐ]ιο ἑοπιρίες; απᾶ ιο κρήδεµνον Υν48 3 
ΠΠ1αί, Ῥετ]αρς επιργοϊἀετεα νε] ρο]ᾶ, {ποπ 
ἴλο οχργεβΒῖοη χρυσέη ᾿Αφοδίτη, ἐἶναί Ῥοιπιᾶ 
Ώιε ν]ιο]ς, απά εοπαρ]είεᾶ {ιο ἆτεξβ. Ῥορ5. 
Ὀθε ον Ἰ. ΤΠ. 100. Τ]ε πνογάβ δέσµατα 
σιγαλόεντα 41θ α ἴθτπι {0 αἲ] ἔἶνο οΥΠΔ- 
ΠΠΕΩ{ί8 ΡεΠοΥΣ]ΙΥ 



616 ὉΜΗΡΟΥ ἼΛΙΑΔΟΣ Χ’. 

- υ 

Αἵ ἑ μετὰ σφίσιν εἶχον ἀτυδομένην ἀπολέσθαι. 
ια ὸ ὸ .. -τ 1 α ᾳ , 9 ϱ) , 

Η ὃ᾽ ἐπεὶ οὖν ἄμπνυτο, καὶ ἐς φρένα θυμὸς ἀγέρθη, 
ων - 

᾽Αμβλήδην γοόωσα μετὰ Τρωῇσιν ἔειπεν' 
ο 9 ος νο ο ὲ , .» Ἐκτορ, ἐγὼ δύστηνος' ἴἰῃ ἄρα γεινόμεθ᾽ αἴσῃ 

Α ΄ Ν κ Ε) ολ ’ Π / Δ δῶ µφότεροι, σὺ μὲν ἐν Τροίῃ Πριάμου κατὰ δώμα, 
α) Ν μα] Ν / ς. Δ ΄ ε / 

Αυταρ ἐγὼ Θήβηῃσιν υπὸ Πλάκῳ ὑληέσσῃ, 
Ἓἑ ὃ ’ ξ] ΄ [ο] ’ υτθὸ . - 

ν δόμῳ ᾿Ἠετίωνος. ὅ µε τρέφε τυτθὸν ἐοῦσαν, 
΄ ῴώ ιά - [4 κ. ἐξ / Δύσμορος αἰνόμορον' ὡς μὴ ὤφελλε τεκέσθαι. 

Νῦν δὲ σὺ μὲν ᾿Αἴδαο δόµους ὑπὸ κεύθεσι γαίης 
» ο 9 αν ο οδια , θ .. Ἀ: / Ερχεαι, αὐτὰρ ἐμὲ στυγερῷ ἐνὶ πένθεῖ λείπεις 

/ Ε) αρ Ξ /.. ὃ) 3’ / ϱ/ Χήρην ἐν μοι ον μυ 
Ὃν τέκοµεν σύ τ᾽ ἐγώ τε δυσάµµοροι οὔτε σὺ τούτῳ 
ἼἜσσεαι, Έκτορ. ὄνειαρ, ἐπεὶ θάνες, οὔτε σοι οὗτος. 
Ἄνπερ γὰρ πόλεμόν γε φύγῃ πολύδακρυν ᾿Αχαιῶν, 

4756 

480 

485 

» / / 9 δν) ο: ὃ 
Αἱεί τοι τούτῳ γε πονος καὶ κἠὸε Οπίσσω 
” 

Εσσοντ” 

"Ἡμαρ ὃ ὀρφανικὸν παναφήλικα παῖδα τίθησι" 

ἄλλοι γάρ οἱ ἀπουρίσσουσιν ἀρού αλλοι γαρ οι απουρισσουσιν αρουρας. 

490 

Πάντα ὃ ὑπεμμήμυκε, δεδάκουνται δὲ παρειαί. 
Δευόμενος δέ τ᾿ ἄνεισι πάϊς ἐς πατρὸς ἑταίρους, 

”Αλλον μὲν χλαίνης ἐρύων, ἄλλον δὲ χιτῶνος" 

Τῶν ὃ .ἐλεησάντων κοτύλην τις τυτθὸν ἐπέσχε, 

Χείλεα μέν τε δίῃν’, ὑπερῴην ὃ) οὐκ ἐδίῃνε. 405 

Τὸν δὲ καὶ ἀμφιθαλὴς ἐκ δαιτύος ἐστυφέλιξε, 

474. ἁἀτυζομένην. Ῥετοιξεαπι, πιεπέα 
αἰιεπαίαπι ; Ία μὲ εχαπῖπια ἀπολέσθαι τίῖε- 
γεν. ἨΗΕΥΝΕ. ἘἨαίπετ, ἰπέεγ 5ε σο]ϊβεθαπέ, 
φιῖργε φια, πιεπίε Ῥεγοιδσα, 8εδε Ῥεγάετε 
οε[{εύ. 

476. ἀμβλήδην. Ἠγιί ἄεερ εἶρς. Βε]ο]. 
ἀναφέρουσα ἀθρόως τὸ πνεῦμα. Τ]ε αᾱ- 
τετΏ 18 {Πο βα1Πθ νη{μ αναβολαδην, ἵπ Ἡ. 
Φ. 964. 

481. δύσμορος αἰνόμορον. 
909, 

489. ἀπουρίσσουσιν ἀρούρας. ΓΙ] επ- 
ογοασ]ι προη ᾖῖς [απᾶς. Τὸ 5εεπι5 {ο Ῥε {πε 
Ῥοείῖο {πίατο οἳ απουρίζω, πΠῖοὰ ΕΒαίί- 
ΠΙΦΏΠ ( [επ]. 1. Τ7.) ΞάΡΡΟΞΕΡ {ο Ώσγε 5οπ1θ 
απα]οσγ νη(] πε {οσπῃ ἁπαυράως απᾶ νο 
πνου]ά τειά ἀπουρήσουσιν, πι οπο ος 
νο Μ55. ἘῬπαί Όιε νπ]σατ τεαάϊησ σῖνες 
Έχε Ρεί{εσ 5εηςο. 

490. ἦμαρ δ᾽ ὀρφανικὸν κ.τ.λ. ΤΗ9 
Γο]]ονῖης νεσςες, ν;/ποᾗ 5ο Επε]γ ἀεξοτῖρο 
{με οοπάϊῖοπ οἳ απ οσρῃαπ, Ἠανε Ώθεη τε- 
Πεείεᾶ Ὦγ 8οπιε αποϊεπέ οτῖῖος. Τὲ ἶ5 
Ῥτοοξ {λαέ έλεγε Ίγετο αἱπανς οτῖξςς ο{ πο 
ΏΊαΠΠΕΣ οἳ {αφΐ, ἵέ Ῥεῖπσ Ιπιροβεῖρ]ε αΠΥ 
νηετε {ο πηθεί να α πποτο εχηπ]θῖέε ραδ- 
Βησε. 1 νη]] νεπίατε {ο 84Υ ἔΊετε ατε ποῦ, 

ὧεςθ οἩ ΠΙ. Γ 

ἵπ αἲ] Ἠοππεγ, αΠΥ Ἰϊπες πἹοτε ψοτίἩγ οἳ 
Ἠπτα. ῬΟΡΕ. --παναφήλικα. Πεξεγίεά δὴ αἲῖ 
Μῖς εφ αῖο. Ἠομο]. πάντων ἡλικιώτων ἐστε- 
ρημένον" τουτέστιν, ἐλαυνόμενον τῆς απ᾿ 
αὐτῶν διατριβῆς. ΟΙ ἴῑιε πδε οἳ ἦμαρ, 35 
Ἠεγε ἐπιρ]ογεά, 5εε οἩ 1]. 7. 4556. 

49]. ὑπεμμήμυκε. Ηαπος ἄοιση 5 ιεαᾶ : 
{τοπ ὑπημύω. ΤΗϊ5 15, ἀοαβί]εςς, {Πε τὶσ]έ 
γεπάῖης, απᾶ πο ὑπεμνήμυκε, 5 ἴπ πηοδύ 
δάΙᾷοῦς. Όοπιρατε ΠΠ. Τ. 406. ΈΒατπες 
τειᾶς ὑπεμνήμνευκε. ΓΗ πάντα νε πιπδί 
5αρΡΙγ κατα. 

494, κοτύλην. Θεε οπ ΤΠ. Ε. 906. Ίπ 
ἔπο πεχί πο, ὑπερφὴ ἵ5 ἴἶνε πρρεγ ρατέ, ΟΥ 
του] ο{ ἔλιο πποιέᾗι ; ἔλο ραΐαίε. Ἔπε Βομο[ίαςέ 
εχρ]αῖης 1 ὮΥ οὐρανίσκος. ΟΕ εππε νετρ 
διαίνειν͵ 966 οἩ ΠΠ. Ν. 90. 

496. ἀμφιθαλής. Ῥτορετ]γ, οπππῖ επ ρατίό 
Ἰογεπε. Ἠεπεε 16 σεπετα]]γ βἰσηῖῇες οπε, 
Ίσ]οεε Ῥαγεπίς αγέ δοί]ι ἠϊοίπα. Ἰμαιϊπὲ : γα- 
ἐτίπεμς αἱ ππαϊἰγΏπις. Ῥεβοὶ. κατὰ ἀμφοτέ- 
ρους τοὺς γονεῖς θάλλων' ὅ ἐστιν ἔχων 
τοὺς γονεῖς ἀμφοτέρους. Ῥομαςκ ΤΙ. 25. 
ὅτε δὲ ἂν γονεῖς ἅμα αμφότεροι περιῶσιν, 
ἀμφιθαλὴς ὀνομάζεται. Οα]Ηπι. Ἐτας. 120. 
παιδὶ σὺν ο Ῥεε Ἠα]μηκειπ οἩ 
Έππαρας, Ρ. 2δ 
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9 

Χερσὶν πεπληγὼς, καὶ ὀνειδείοισιν ἐνίσσων;--- 
"ορ ζ. ϱ/! . ιν) ’ 9 ὃ ’ δὺ μὲ 

ῥῤ᾽ οὕτως" οὐ σός γε πατὴρ µεταδαίνυται ἡμῖν. 
η .. 

Δακρυόεις δέ τ’ ἄνεισι πάϊς ἐς μητέρα χήρην, 
λ / Δ Ν Ν Ἑ τρ), κ 9 
Αστυάναξ, ος πριν µεν εου επι γουνασι πατρος 500 

Ξ / - 
Μυελὸν οἷον ἔδεσκε. καὶ οἰῶν πίονα δηµόν’ 2 

ο ὀϱ) 1 ελ ’ ΄ ’ Αὐτὰρ ὅθ᾽ ὕπνος ἕλοι, παύσαιτό τε νηπιαχεύων, 
/ ϱ) 

Εὖδεσκ) ἐν λέκτροισιν, ἐν ἀγκαλίδεσσι τιθήνης, 

Εὐνῇ ἐνὶ µαλακῇ, θαλέων ἐμπλησάμενος κΏρ' 
Νῦν ὃδ) ἂν πολλὰ πάθῃσι, φίλου ἀπὸ πατρὸς ἁμαρτὼν,» δ05 
2 ΄ 

Αστυάναξ. ὃν Τρῶες ἐπίκλησιν καλέουσιν’ 

Οἷος γάρ σφιν ἔρυσο πύλας καὶ τείχεα μακρά. 

Νῦν δέ σε μὲν παρὰ νηυσὶ κορωνίσι, νόσφι τοκήων, 
Ν) 

Αἰόλαι εὐλαὶ ἔδονται, ἐπεί κε κύνες κορέσωνται, 
2 / ϱ) / 

Γυμνόν' ἀτάρ τοι εἵματ᾽ ἐνὶ µεγάροισι κέονται, 510 

Λεπτά τε καὶ χαρίεντα, τετυγµένα χερσὶ γυναικῶν. 

᾽Αλλ) ἦτοι τάδε πάντα καταφλέξω πυρὶ κηλέῳ, 

Οὐδέν σοί γ᾿ ὄφελος, ἐπεὶ οὐκ ἐγκείσεαι αὐτοῖς, 

᾽Αλλὰ πρὸς Τρώων καὶ Τρωϊάδων κλέος εἶναι. 
Φ - 
Ὡς ἔφατο κλαίουσ” ἐπὶ δὲ στενάχοντο γυναῖκες. 

497. ἐνίσσων. ΤἩ9 8α4Π1θ 45 ἐνίπτων ; 5 
πέσσω Ίου πέπτω. Ῥοππς, Ἠοψενεςτ, τουᾶ 
ἐνίπτων, α5 ἵπ ΤΙ. Τ. 498. ἘΘπί {πο {οτπα 
ο6ςΙΤΡ αἶἱξο ἴπ ΠΠ. Ω. 258. 

500. ᾿Αστυάναξ. ὃς κ.τ.λ. Απάτοπιασ]ιο 
Ἠεγο αρΡ]ίε5 ον οΏ5εγνα{ΙοπΠΒ ΤΠΟΥΘ ΙΠΠΠΊΟ- 
ἀῑαίεΙγ {ο Πεσςε]{. 

50]. μυελὸν καὶ πίονα δηµόν. ΊΤηΗϊ5 
εχρτεβδίοηπ 18 Ῥεγ{εσοίΙγ οτιεηία]. Τπ ία 
ΒοχΙρίέιΓ6Β, Πιαγγοιυ απ Γαΐπεβ ατο οοπ{]- 
ηια]]Υ {α]κεη {ο ἀεποίθ ναί ἱ5 ἀε]ϊσαίε απ 
ἸακατίοΆβ. Οοπιρασθ {οἨ αχι. 24, καχγΙ. 
16. ᾖ6γοπι, χαχῖ. 14. 

515 

604. θαλέων. Τεϊοαοῖε. Ἐπδίαίμ. θά- 
λεα δὲ τὰ τοῦ θάλλειν αἴτια ἀγαθα. 

606. ᾽Αστυάναξ, ὃν Τρῶες κ.τ.λ. 6ο 
οἩ ΤΙ. 7. 4085: απᾶ αἱδο οἳ Ειπῖρ. Εῃ. 
646. Ῥεπί. ατ. ρ. 94]. 

614. ἀλλὰ πρὸς Τρώων κ.τ.λ. Φεά αἱ 
οἶπέ ἐὼὲ Ἱοπογί π οοπαρεοιι Ίγοαπογιη. 
ἨΕΥΝΕ. ὮἈϊποε {ο Ῥοάγ οἳ Ἠεοίου Ἰαά 
{]]1εη Ιπίο ἐἶιο Παπάς οἳ ΑεΠ1]]65, απᾶ γναβ 
ποῦ 1]εε]γ {ο οΡρίαϊα {απετα] τος ἵῃπ Ττου, 
Απάτοπιασμο ἀεο]αγθβ Ίου Ἱπθεπίίοα οἳ 
Ῥατηῖης {πε σαγπιεηίς5, {π γνηῖο]ι Ἠ]5 οοχρ58 
νιοπ]ά Ίανο Ῥεεῃπ νταρρεᾶ, 45 α Ῥαρ]ιίο 
Ἠοποιχ {0 Ἠ18 ΠΙΘΠΙΟΣΥ. 



ΤΗΣ 

ΟΜΗΡΟΥ ΙΛλΙΑΔΟΣ 

Ῥαψωδ[ία, ἢ ΓΡΑΜΜΑ, ψ’. 

Ἐπιγραφαί. 

᾽ΑΓΩΝ ἨἘΠΙΤΑΦΙΟΣ, 

”βλλως. 

Ψ], Δαγασῖσιν ἀγῶνα διδοὺς ἐτέλεσσεν ᾿Αχιλλεύς, 

ΤΗΕ ΔΑΡΟΌΜΕΝΤ. 

ΤΗΕ ΕΤΝΕΒΑΙ, ΟΕ ΡΑΤΕΟΟΓΌΡ, 

Αο]ή]]ες απιᾷ έλα ἸΠγτπηϊάοπς ἀο Ἰοποιχβ {ο ἐπε Ῥοᾶγ οἳ Ῥαΐτοε]ας (υγ. 1---94). ΑΤίος 
{πο {απεγα] {εαδί Ἡε χείῖγες {0 {ια 5εα-5]ογε, π/ημετο, Γα]]ης αξ]εερ, ἴῑια σ]οςί οἱ Ἠ5 

Γτ]επᾶ αΡΡεαΤ5 {ο Ἠϊτη, απά ἀρπιαπάς5 {με τ]ζες οἳ Ότ]α] (95---107). Τε πεχέ ππογη- 
Ἰπα, {με 5ο]άϊεγς αγο 5επέ νη(Ἡ ππυ]ος απἆ γνασσοπΒ {ο ΓείοἩ γνοοᾶ {ο {λε Ῥγτε (108--- 

197). Ἔμε {απεγα] Ῥγοσθξδίοη, απᾶ {εῖγ οὔετῖπς {ἐ]εῖν Παῖγ {ο {λε ἀεαᾶ (198--- 160). 
Λολβ]]ες 5αοπ]ῃοςς 5εγετα] απΊπηα]5, απᾶ Ἰα5ί]γ. ἔπνε]νο Έτο]απ οαρίϊνες, αἲ {μα ρῇε: 

Ώπεπ 5εέ5 βτε {ο 1ΐέ (161---191). Ἠε ραγ5 Πραξῖοπς {ο ἔῑπε γης, ννΠμ]οἩ αἱ ἴἶο ἵπ- 
βίαποε οἳ τὶς τῖδε, απά ταῖδε ίμο Ώαππες (192---250). [πετ {Πε Ρῖ]ε Ἰας Ῥανπεάᾶ αἲϊ 

πη]σΗη{, {Πεγ ραίμεχ {πε Ῥοπες, Ρ]ασς {Ίεπα 1π 4Ἡ ΤΠ οἳ ρο]ᾶ, απᾶ ταῖςε ίμο {οπως (5251 
---257). Ααλῖ]]ες Ιπς(αίες {πο {απεγα] σαππες (257--961) : ια ολατ]οί τασο (262--- 

650), πε Πσ]λί οἳ {πε οεδίας (651---699), νο νγεδί]πσ (700---799), ἴἶο {οοῦ τασε 
(740---197)., ἴἶιε βἴπσ]ε εοπιῦαέ (798-- 826), ἴἶιε ἀΐδοις (826---849), ἔἶια ε]ιοοβίπς νι 
ΑΤΥΟΥΝΣ (850--- 8889), ἴπε ἀατᾶπς {ο Ἰαγε]ῖπ (884---897). Ἔμε νατῖοις ἀεβοτῖρίίοη5 οἳ 

Ώιεβε 6απΏες, απᾶ {Πο νατῖοις 5ποσε55 οἳ ἐε 5εγετα] απίασοπΙδί5, πηακο {ο ρτεπίεςε 
Ῥατί οἳ πε Ῥοοῖς. 

Τη ]5 ῬοοΚ επἀς {πο ἐήγαεί ἅαγ. ΈΤΠε πὶσ]Ηέ {ο]οπίτης ο σ]οςί οἱ Ῥαΐποσ]ας α- 
Ρ6α15 {ο ΑςΠί]εβ. ΤΠο οπε-απά-ίΠΙγάεί]ι ἀαγ ἵ5 επιρ]ογεά ἵη {ε]]ϊπς έπο πιρετ {ο 

{πο Ῥῆ]ας {με ἔπνο-απά-ήτ εί ἵπ Ῥαγπίης 16; απᾶά {ο {μτες-απά-ΙτΗεί 1π {πο 
63π165. ΊΤἩε 5εεπε ες σεπετα]]γ οἩ {λε 564-5110Υ6. 

ὪΣ οἳ μὲν στενάχοντο κατὰ πτόλιν' αὐτὰρ ᾿Αχαιοὶ, 
᾿Επειδὴ νηάς τε καὶ Ἑλλήσποντον ἴκοντο. 

Οἳ μὲν ἄρ᾽ ἐσκίδναντο ἑὴν ἐπὶ νῆα ἕκαστος' 

Μυρμιδόνας ὃ οὐκ εἴα ἀποσκίδνασθαι ᾽Αχιλλεὺς, 

᾽Αλλ’ ὅγε οἷς ἑτάροισι φιλοπτολέμοισι μετηύδα" 6 

δ. ᾽Αλλ’ ὄγε, θε οἨ ΤΙ. Τ. 409. 

κι... ν» 



ΟΜΗΡΟΥ ἼἸλΛΙΑΔΟΣ ψ’. 6ις 

΄ ᾱ- - 

Μυρμιδόνες Ἰαχύπωλοι, ἐμοὶ ἐρίηρες ἑταῖροι, 
ΔΝ ία 4 4 

Μὴ δήπω ὑπ᾿ ὄχεσφι λυώµεθα µώνυχας ἵππους, 
. λλ. 2 -”-. ο σα τ .- 
ΑΛΛ’ αυτοῖς ἵπποισι καὶ ἅρμασιν ἆσσον ἰόντες, 

φ, 

Πάτροκλον κλαίωμεν' ὃ γὰρ γέρας ἐστὶ θανόντων. 

Αὐτὰρ ἐπεί κ᾿ ὀλοοῖο τεταρπώμεσθα γόοιο, 10 

ἵππους λυσάμενοι δορπήσοµεν ἐνθάδε πάντες. 

ὋὪς ἔφαθ” οἳ δ) φμωξαν ἀολλέες' ἤρχε ὃ' Αχιλλεύς. 

Οἳ δὲ τρὶς περὶ νεκρὸν ἐὔτριχας ἤλασαν ἵππους 
Μυρόμενοι, μετὰ δέ σφι Θέτις γόου ἵμερον ὥρσε. 
Δεύοντο ψάµαθοι, δεύοντο δὲ τεύχεα φωτῶν 10 

Δάκρυσι τοῖον γὰρ πόθεον µήστωρα φόβοιο. 
Τοῖσι δὲ Πηλείδης ἀδινοῦ ἐξῆρχε γόοιο, 

Χεῖρας ἐπ᾽ ἀνδροφόνους θέμενος στήθεσσιν ἑταίρου" 
- - το Χαῑρέ µοι, ὦ Πάτροκλε, καὶ εἰν ᾿Αἴδαο δόµοισι" 

/ / 

Πάντα γὰρ ἤδη τοι τελέω, τὰ πάροιθεν ὑπέστην, 20 
ο - 

Έκτορα δεῦρ᾽ ἐρύσας δώσειν κυσὶν ὠμὰ δάσασθαι, 

Δώδεκα δὲ προπάροιθε πυρῆς ἀποδειροτομήσειν 
Τρώων ἀγλαὰ τέκνα, σέθεν κταµένοιο χολωθείς. 

- ζ 

Η ῥα, καὶ Έκτορα δῖον ἀεικέα µήδετο ἔργα, 
Πρηνέα πὰρ λεχέεσσι Μενοιτιάδαο τανύσσας 25 

Ἐν κονίῃς' οἳ ὃ) ἔντε ἀφωπλίζοντο ἕκαστος 

Χάλκεα, µαρμαίροντα’ λύον ὃ ὑψηχέας ἵππους, 
Κάδδ᾽ Ίζον παρὰ νηϊ ποδώκεος Αἰακίδαο 

8δ. αὐτοῖς ἵπποισι 3966 οπ ΤΙ. 6. 
24. 

10. τεταρπώμεσθα. 6ο οη ΤΠ. 1. 701. 
Ἐγποαβίϊ οΏβεγνθβ, Ἰού/ενου, ἴ]λαῦ ἐλο νου)ρ 
ΙΠΙΡΙ6Β, 1πΠ ἐΠῖ5 Ρ]αςθ, βοτπθείἡῖπςσ ππογο {απ 
βα{ϊ6ίγ; Ἱπο]αάΙπο, αἱ ἴπε 64Π18 {πῃς, αἩ 1ά6λ, 
ο Ῥίθαβασε, ννλ]ο]ι 15 {αἱ ἵπ στ]ε[ 15ε]{, 
Απϊδίοῦ,. Ἠλεῦ, Τ. 11. Καὶ ἐν τοῖς πένθεσι 
καὶ θρήνοις ἐγγίνεταί τις ἡδονή. "Ἡ μὲν 
γὰρ λύπη, ἐπὶ τῷ μὴ ὑπάρχειν' ἡδονὴ δὲ, 
ἐν τῷ μεμνῆσθαι καὶ ὁρᾷν πως ἐκεῖνον, 
καὶ ἃ ἔπραττε, καὶ οἷος ἦν. Διὸ καὶ τοῦτο 
εἴρηται, Ὡς φάτο" τοῖσι δὲ πᾶσιν ἐφ᾽ ἵμε- 
ρον ὥρσε γόοιο. Ἠεπος 45ο γόου ἵμερος, 
1η ν. 14. Οοπιρατε νγ. 108. 155. 04. Κ. 998. 
Φο ΟνΙᾶ. Ττϊςί, ἵν. 5. 97. Ιδί φιωᾶαπι Πεγε 
σοζαρίας. 

19. οἳ δὲ τρὶς περὶ νεκρὸν κ.τ.λ. Τῃο 
οπδίοτη οἱ ραββῖπρ τοιπά {πο ἆθαά, 1π {ο]κεπ 
οἱ πενεγαπσθ, Ρτεναϊ]εά νεΓΥ 5επετα]]γ ἵπ 
Ώιε ϱατ]γ ασε5. Βπκίοτί (ἵπ Φγπαφ. «Γιά. 
49) ἀεβογῖρος 16 α5 οπθ οἱ ἴπο Ῥτϊπηϊῖνο 
{05 οῇ {λε ᾖθὴνβ, απᾶ Ἠγάε 5ρεα]κ5 οἱ 16 ἴπ 
Ἠῖ5 ἨΠδίουυ οἳ {πε αποϊοηέ ΒεγβίαηΏς. 90 
Ἀ]δο ἵπ λα {ππετα] οἳ Ῥα]]αβ, ἵπ ἄπ. ΧΙ. 
188. Τεν οἴποιπι αοοεπΦο οἶποίί Γιφεπεϊῦιις 
αγπιῖς Ι)εοµγγεγε ΤΟΠΟ; {ου πιαείιηπι Γπεγίς 
ἔσπεπι ιδίγαῦσγε ἵπ επωῖς, πζιαίμσφια οΥο 
ἀεεγε. Ίτπ Π. Ώ. 16. Δολί]]ες ἆγαρβ ια 

Ῥοᾶγ οἳ Ἠεοίου (Ἠπῖσο χουπᾶ ἴ]ο Ρίο οἳ 
Ῥαΐτοσ]ας. 

14. μετὰ δὲ σφι θέτις κ.τ.λ. Ἠογπο 
απά οίμετς ομ]εοῦ {ο {Πο πιεπίίοη οἱ Τ]ε- 
45, 35 1Γ Ἠονγ Ῥχοδεηοθ ΥΕΓΕ ΠΕΟΘΒΒΑΥΥ {ο 
αάᾶ εΠετΡΥ {ο {πε στῖεί οἱ ΑοΙ]ες απά 
Ἠὶ5 Μγτπάοπς. ἜΤπαῦ βιο] 15 πού {ια 
εᾳ5ο, 5ε6, {09 Ἰηδίαπσο, 1]. Π. 627. 5αα. 
Τὲ αΡΡεασΕ, {πεναίοσα, ἐαί Ῥο]ιίε] 6οΠ]ες- 
ίαχα, θετὸς, 5οἵ]. νεκρὸς, 15 ποῦ ΟΠΊΥ ΙΠορΗ- 
βϊδίοηί ον] ἴΠο Ἱαηπσιασο οἱ Ἠοπιογ, ραέ 
ἈἱίοσείΠαγ ΠΠΠΘΟΘΕΒΡΑΣΥ. 

16. δεύοντο ψάμµαθοι, κ.τ.λ. πρ. ἆνπ. 
ΧΙ. 191. βραγφίωγ αἱ ἰείζις ἰαογηηιῖς, «ρατ- 
οιώοζιύ εί απλα. 

16. τοῖον. 66 οι ΠΠ. Δ. 990. 
18. ἀνδροφόνους. 1 οου]ὰ ποῖ ραβς ἐῖ5 

Ῥαββασε νίποαί οΏβεγνίηρ έπο στελέ Ῥεαιίγ 
οἱ 5 αρί(]λεί. Απ ογάΙπασγ Ῥροεῦ πιοι]ά 
Ἠανοε οοπύεηίεά Ἠήπηδο]{ νέα ΡαγΊΠς, Το ]αῖά 
Ἠ]5 Ἠαπὰ αροπ ἴ]α Ῥγεαδί οἱ Ῥαΐτοσ]ας; Ῥαῦ 
Ἠοππεγ ΚΠΟΝΝΘ ἨοΥ/ {ο ταῖδο ἐ]ια πιοβῦ ἐγῖ- 
για] οἰτουπηδίαησα, απά Ὦγ αἀάϊπρ {]]β οπο 
π/ογά, Ίο Β]ἱ5 ος παπά πι σγοαῦ 1άθ6αβ, 
απᾶ ὮΥγ α 8ἶηρ]θ ερ](Πεί τοσαὶβ {ο οἱ 
Ώποιρ]ί5 αἱ] ἰπο πορ]ιε αοΠεγεπιεπίς οί 
Αεμῖ]]ος {Πτοιρ]ι ἴπο Τ]αά. Ῥορε. ΊΤμο 
Ῥαβεασο ἶ5 περεαίεᾶ {νοπι ΤΙ. Σ, 916, 

20. ἤδη. Θεο οἩ ΠΠ. Α. 260, 
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ΔΑ -- ’ Μνυρίου αὐτὰρ ὃ τοῖσι τάφον µενοεικέα δαίνυ. 

Πολλοὶ μὲν [9όες ἀργοὶ ὀρέχθεον ἀμφὶ σιδήρῳ 30 

Σφαζόμενοι, πολλοὶ ὃ ὄῖες καὶ µηκάδες αἶγες, 

Πολλοὶ ὃ) ἀργιόδοντες ὕες, θαλέθοντες ἀλοιφῆῇ, 

Ἐύόμενοι τανύοντο διὰ φλογὸς Ἡφαίστοιο" 

Πάντη ὃ ἀμφὶ νέκυν κρτυλήρυτον ἔῤῥεεν αἷμα. 
τν 

Αὐτὰρ τόν γε ἄνακτα ποδώκεα Πηλείωνα 356 

Εἰς ᾽Αγαμέμνονα δῖον ἄγον [βασιλΏες ᾿Αχαιῶν, 
Σπουδῇ παρπεπιθόντες, ἑταίρου χωόμενον κἢρ. 

» ϱ 
οτε οἳ δὴ κλισίην ᾿Αγαμέμνονος ἶξον ἰόντες, 

Αὐτίκα κηρύκεσσι λιγυφθόγγοισι κέλευσαν 
. - 

Αμφὶ πυρὶ στῆσαι τρίποδα µέγαν, εἰ πεπίθοιεν 40 

Πηλείδην λούσασθαι ἀπὸ [βρότον αἱματόεντα. 

Αὐτὰρ ὅγ᾽ ἠρνεῖτο στερεῶς, ἐπὶ ὃ ὅρκον ὅμοσσεν' 
ο Ἅ - ! ” 

Οὐ μὰ Ζῆν’. ὅστις τε θεῶν ὕπατος καὶ ἄριστος, 

Οὐ θέµις ἐστι λοετρὰ καρήατος ἆσσον ἱκέσθαι, 
-- [ή - 

Πρίν Υ᾿ ἐνὶ Πάτροκλον θέµεναι πυρὶ, σῆμά τε χεῦαι, 

99. τάφον. Ἠετο, α Πιπεγαῖ δαπηιμαί. Ῥεο 
οἩ Π. Σ. 491. Τὲ νναξ α οπδίοπι απΊοπης {πα 
ἄτεεξς, αἴτεγ Ῥετίοτπηῖησ {Πε Ιαξί οὔ]οες οἳ 
Ώια ἀεαά, {ο Ῥατίακε οἳ απ επίετίαϊΙπππεπί 
νμ]οἩ σνα5 Ῥτερατεᾶ ὮΥ {πε πεατεςί τε]α- 
νο οἳ ἴε ἀεοεαξεά. Τ]εςε Μεαδί5 πνετο 
οα]]εά περίδειπνα, Ἱ. 6. δείπνα περὶ τὸν 
νεκρόν. Τις ἴε Φομο]. τάφον τὸ περί- 
δειπνον, τὸ ἐπὶ τοῖς τετελευτηκόσιν παρα- 
σκευαζόµενον. Απά Ἠεβγομίαβ: τάφος" 
τὸ γενόµενον περίδειπνον ἐπὶ τῇ τῶν 
κατοιχοµένων τιμῇ. ο«τπ]ας Ροήας(ΥΠΠΠ. 
146) πες λε Έπιε οἳ (ἶιε περίδειπνον 
Ῥείννεεη {πο ῥιγπῖπα οἱ {ῑε Ροᾶη απᾶ ἴπε 
Ἰπίεγπιεπί οἱ ἴε αξλα. Ἠετε, Ἡοπετετ, 1ΐ 
ΑΡΡΕαΤΕ, {λαί {Πεγ {εαςίεά Ῥείοτε {Πε {απε- 
τα] οἱ Ῥαΐτοσϊαξ. Αίἲ ἴπεςο Ῥαπαπεί5 {Πο 
οοΠγεξαίΙοη {πγπεᾶ προπ {πε πιετ]έ5 απάἀ 
υ]τίαες οἳ {ο ἀεσεαδεᾶ. Ῥευς. θαΐ. ΥΠ. 95. 
5εᾷ οσπαπι Πιπεγὶ Ίναγες εηισεί, ἱγαίιφ 
φιοᾶ γεπι οιγίατεγῖ». 36ε 0α5απΏοι αἆ Ἰοο. 
Ἠεπιδίετ]αϊ5 αἆ Ταοῖαπ. Οοπέ. Ρ.619. Ῥο. 
Απίάα. ἄτορο. Ρ. 208. Α {απεγα] {εαςδί αἶξο 
ΟΟΠΙΠΙΟΠΙΥ 5αοσεοᾶεᾶ {πο «Γεπῖςα Ῥατία]ς; 
ΝΠΙΟἩ 15 οα]]εά ἴπε Ὀγεαᾶ οἱ πιοιγπεγε ἵπ 
Ἠοβεα Ἱκ. 4. Όοπιραγε «Τετεπι. χνῇ. Ἰ. 
Ἐνε]. κχῖν. 17. Τορῖέ ἵν. 17. ᾖ1Τὲέ 5Ποι]ᾶ 
5εεπι {]αί {ηοςε π/Πο Ίνετε ]οξεῖγ αίίασμεά 
{0ο πε ἀεσεαςδεᾶ, {ο5αΠεᾶ {πεῖτ 8ογτον ὮΥ 
το[αβῖησ {ο Ρρατίακε οἱ ἴπε {εαξέ, α5 ΑοΠ!]- 
1ε5 ἵπ {πε Ρτεβεπί Ιηδίαποε (ν. 49) απά Ώα- 
νιᾶ αἱ (πε {απετα] οἳ ΑΡπετ (2 Βαπι. ΠΠ. 96). 
Τε οτ]επία] Οµτῖςάασπς οοπΏίπιε {πε Ῥγας- 
ασε {ο {Π]5 ἆαγ. ερ Ηατππετ΄5 0555. ο]. 
111. Ρ. 19. 

90. ὀρέχθεον. γενε ετἰεπᾶεΙ. ΤΗϊ5 
ΒΕ6Π1Ί5 {ο Ῥο6 {Πο πἹογα παίπτα] απᾶ εα5Υ 
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Ἰπεετργείαοπ οἱ {πο τοτΏ, α5 α ἀετῖναεῖνα 
οἳ ὀρέγω. Τ1ε οἷά σνατητιατ]απΒ, Ἠο]νενεχ, 
66επα {ο Ἰανε ππἀετδίοοᾶ {Πε νετρ αδ δἱς- 
πΙγΊπσ {ο 4γοαπ. ἩἨθδγομ. ὀρέχθεον' ἐστέ- 
ναζον, ἐμυκῶντο, ἐβρύχοντο. Επαδία(μίας: 
τῶν δὲ Ὁμηρικῶν τὸ μὲν ᾿Ορέχθεον µίμη- 
µά ἐστι τραχέος ἤχου γενοµένου ἐν τῷ 
σφάζεσθαι βοῦν. θΘεόκριτος δὲ (1άγ]. ΧΙ. 
49.) ἐπὶ θαλάσσης τὴν λέξιν τίθησι καθ 
ὁμοιότητα τοῦ “Ῥοχθεῖ γὰρ µέγα κῦμα 
(04. Ε. 409). Δῆλον δὲ, ὅτι καὶ ἐπὶ πα- 
τάγου καρδίας ἡ λέξις τίθεται, ὡς τὸ, 
Κραδίη δὲ οἱ ἔνδον ὀρεχθεῖ (04. δ. 15 1). 
Ἠεποε πιαγ Ρε ἀετῖνεάὰ {πε πιοτθ δια] ἵπῃ- 
Ροτέ οἳ {πε νετΏ, οιρίο, ἀεείάεγο, πνπῖαϊι 5 
Ῥεασς ἵπ ΑΡο]]. Ἠμοά. 1. 2756. ΠΠ. 49. Ανὶςί. 
Νπαῦ.1968. 6οπαρατε Υ11σ. θπ. Υ.198. Τπο 
Ῥτϊπηέῖνε ππεαπΊπσ, ἨοΨεγεσ, 1.6. ετίοπάετε 
βε, η] ΑΠΘΥΥεΥ Ῥοίμ ἵπ Ἠοπιεγ απᾶ ΤΠεο- 
οτῖέας, απά γη] εᾳπα]]γ 5αρρ]ν ινε ἀετῖ- 
γαίνε ποβῖοῃ οἳ {με τετρ. ἨίΠ {πο ρα5- 
5ασο 6οπΠρατε Ὑ1τσ. Έπ. ΧΙ. 197. 

94. κοτυλήρυτον. 6ορίοις; α5 Ἡ 5ίγεαπι- 
ης ἔτοπα α νεςδε]. Θεε οἩ ΠΠ. Ἐ. ο06. 

40, εἰ πεπίθοιε. Ῥαρααᾶ. σκοπῶντες. 
ΤΠε ρατίῖο]ε εἰ, 5ἰση]γιπςσ τελείεγ, ἵ5 Τπε- 
απεπ!{]γ αδεᾶ εΙΙρεσαΙΙγ 1π ΕΠ ΠΙάΠΠΟΥ. 
ὧρθο οἩἨ ΤΙ. Β. 9. 

49. αὐτὰρ Ὀγ᾽ ἠρνεῖτο. ἨΤηϊ5 ἵ5 οοπ- 
ΓοττησΡ]ο {ο {με οπδίοπι οἳ {πε οτἴεπία]ς. 
ΑοἨ]]]ες ν]] ποί Ὦε Ἱπάπσεᾶ {ο παδα; απᾶ 
α{εγνγαγάς τεβταος {ο ἴπε 86εβ-5Ἠο9Γ6, απἆ 
εΙθερς5 οπ ἴ1ε στοππᾶ. 1 15 ]αςί {πας Ομαΐῦ 
Ῥανῖά πιουτηΏβ 1η {πε βοτϊρίατες: Ἶε τείαθες 
{ο ν/αδΗ οὗ {ο ἴακε αΠΥ τεραςί, Ῥαΐό τεΏτες 
{ποπα ΟΟΠΙΡΑΠΥ, απᾶ Πες προηπ πε οατίῃ. 
Φ6ε 32 Βαπῃ. ΧΙ]. 16. ῬοΡΕ. 
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Κείρασθαί τε κόµην' ἐπεὶ οὔ μ᾿ ἔτι δεύτερον ὧδε 
ο Αν / .” - / Ιξετ᾽ ἄχος κραδίην, ὄφρα ζωοῖσι µετείω. 
᾽Αλλ” ἦτοι νῦν μὲν στυγερῇ πειθώμεθα δαιτί ἦ μὲν στυγερῇ πειθώμ . 
7 - εν. 4 3 - ε) / 

ΒΗῶθεν ὃ' ὄτρυνον, ἄναξ ἀνδρῶν ᾿Αγάμεμνον, 
Ἕρλ ο) ιξέ / - ς 3 μας) 

ην τ ἀξέμεναι, παρά τε σχεῖν, ὡς ἐπιεικὲς 
Νεκρὸν ἔχοντα νέεσθαι ὑπὸ ζόφον ἠερόεντα" 
Ὀ »” - ρη Ὦ λε νὰ 5, 

φρ᾽ ἦτοι τοῦτον μὲν ἐπιφλέγῃ ἀκάματον πῦρ 
-- ο μβὺς ] -- ι) / Θασσον ἀπ᾿ ὀφθαλμῶν, λαοὶ ὃ ἐπὶ ἔργα τράπωνται. 

621 

50 

ὋὪς ἔφαθ” οἳ ὃδ ἄρα τοῦ µάλα μὲν κλύον, ἠδ ἐπίθοντο. 
ν] ΄ . α ΄ ” ΄ / 

Ἐσσυμένως ὃ ἄρα δύρπον ἐφοπλίσσαντες ἕκαστοι 

Δαίνυντ” οὐδέ τι θυμὸς ἐδεύετο δαιτὸς ἐΐσης. 
” Ν . ο ΄ Ν ὃ γα 3 ” 6/ 

Αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος ἐξ ἔρον ἕντο, 
Ν 

Οἳ μὲν κακκείοντες ἔβαν κλισίηνδε ἕκαστος" 

Πηλείδης δ᾽ ἐπὶ θινὶ πολυφλοίσβοιο θαλάσσης 

Κεῖτο βαρυστενάχων, πολέσι μετὰ Μυρμιδόνεσσιν, 
Ἐν καθ - ὅθ , ο ο ο με ΙΒ λύζ 

αρῷ, ὅθι κύµατ᾽ ἐπ᾽ ἠϊόνος κλύζεσκον, 

Εὖτε τὸν ὕπνος ἔμαρπτε, λύων µελεδήµατα θυμοῦ, 

Νήδυμος ἀμφιχυθείς' µάλα γὰρ κάµε φαίδιµα γυῖα 

ὅσ 

60 

ο η) π4 9 2 . / 

Ἐκτορ᾽ ἐπαΐσσων προτὶ Ἴλιον ἠνεμόεσσαν. 

Ἠλθε ὃ ἔπι ψυχὴ ΠατροκλΏος δειλοῖου 66 
/ .] ” - ’ θ / α (λ) ο) - 

Π]αντ αὐτῷ, µέγεῦος τε καὶ ὄμματα καἀλ., εἰκυῖα, 

Καὶ φωνήν’ καὶ τοῖα περὶ χροὶ εἵματα ἔστο. 
Στῆ ὃ ἄρ᾽ ὑπὲρ κεφαλῆς. καί µιν πρὸς μῦθον ἔειπεν' 2 µ ϱ / 

Εὔδεις, αὐτὰρ ἐμεῖο λελασμένος ἔπλευ, Αχιλλεῦ; 

Οὐ μέν µευ ζώοντος ἀκήδεις, ἀλλὰ θανόντος. 70 
, / υ4 

Θάπτε µε ὅττι τάχιστα, πύλας ᾿Αἴδαο περήσω. 

40. κείρασθαί τε κόµην. 9εθ οἨ ΤΠ]. Σ. 
27. 

60. παρά τε σχεῖν, ὡς ἐπιεικὲς κ.τ.λ. 
Τμαί 15, παρασχεῖν ταῦτα, ἃ ἔχων νέηται 
ἂν ὑπὸ ζ. ἠ. Ῥεο οη ΤΠ. Ἐ. 45. ΟΌοπιρατθ 
35ο Τ. 147. Ο4. Β. 407. Ἠεγπο, Ιπάεεά, 
απᾶ οἱ16Υ5, πνου]ά τε]οσί {πε πεχίέ πο; 
Ῥαΐ ποῦ οπ]γ ἆο {Πε αρονθ οχαπηρ]ε5 Ῥγουθ 
Όλαί ὡς ἐπιεικὲς, ἴποισ]ι αβεά αρβο]α{ε]γ ἵπ 
ν. 557. Ἱπίγα, απᾶ εἱδειγμεγε, ἵ5 αἶξο 80Π18- 
ππες {ο]]ονοά Ὦγ απ Ἱπβπ]ῆνο, Ῥαέ ἴε 
τε]αϊνο τοῦτον ἴπ ν. 2. Ρ]αϊπΙγ τείενς {ο 
νεκρὸν Ῥτοσεᾶ[ης. 

59. ἀπ᾿ ὀφθαλμῶν. ΑΠ 6ΧΡΤΥΕΒΕΙΟΠ ϱἶ- 
τηῖ]αχ {ο ἐμαί οἳ Αὔταμαπα, ἵπ (εη. αχ. 
4. ὃ. 

61. ἐν καθαρῷ. Οπ ἰ]ε θαγο φγοιπᾶ; ας- 
οογά(ης {ο Ἐγπεδί. Ἠεγπο απἀετρίαπᾶς (1 
ΕΧΡΓΕΒΘΙΟΠ {ο ππθαΠ ἴπ α φο[ίαγή ίαςθ, 6ΟΠΙ- 
Ῥατῖηρ ΤΙ. Θ. 491. Κ. 199. ἘἨαίιαν, ἴπ απ 
ορεη 5ρα06, 8ἴπος ΑοΠΙ]]ε5 Ίνας πού αἴοπο. 
θε {1ε ποίθ {ο {λε ἤτεδί τε[ετεπσθ, 

62. ὕπνος, λύων µελεδήµατα θυμοῦ. 
ΟτρΗ, Ἠγτιῃ. ΤΧΧΧΥ. δ. Λυσιµέριμνε, 

κόπων ἠδεῖαν ἔχων ἀνάπαυσιν. ΟνΙᾶ. 
Μεί, ΧΙ. 695. «οππο, φμῖε ΕΤΙΙΠ; Ρίαοϊ- 
ἀἰδείπιό, ΟΠΕ, λεογω; ναι αππιῖ, φΊίεῖη 
σιγα Τσ. Οοπιραχο Ῥεπες. Ἠετς, Ε. 1066. 
ΟΕ ἴιε ρατιοῖρ]ο ἀμφιχυθεὶς, ἵπ πε πεχέ 
πο, 568 οἩ ΤΠ. Β. 19. 

68. στῆ δ' ἄρ ὑπὲρ κεφαλῆς. 
Τ]. Β. 20. 

69. λελασμένος ἔπλευ. 
Φθο οπ ΤΙ. Β, 879. 

70. ἀκήδεις. Υοι "οφ]εοίαῖ; ἴποπα κῆδος, 
Τ]ιο νεχῦ ἀκηδέω οσο ἵπ 9δο]μ. Ῥτοπῃ. 
517, νπενε Ἑ]οπιπο]ά πιατ]ςς Τέ α5 απ 4ἱ9- 
εἨγ]οαπ ννονᾶ; απᾶ οΏδεχνεςῬ ἴ]αί 1 οσσασβ 
ΟΠΙΥ οπςε εἰβαν]ετε, νΙσ. ἵπ {5 Ῥαβραρε, 
Ττ νν]] Ῥο {ουπᾶ, Ἠούενον, ἵη Π. 5. 421: 
απά ἀποκηδέω Ἱπίτα ν. 419. Ὑαἱοίποου, αἆ 
ΤΠεοοσγίί, Λάοῃ. ϱ. 205, Ρτοβροβθβ, νΙ{Ἡ 5οτηθ 
Ῥτοδαβ]Πέγ, {ο τεαὰ ἀκηδὴς ἵη Ελῖς Ῥίασε; 
Ῥα6 νε επιοπάκίῖοη 15 οὐ ιο βαπ1θ πιθ 
υποεγίαίη. 

ΤΙ. πύλας ᾿Αἴδαο περήσω. Ῥαρβὶγ ἵνα, 
α5 ἵπ ΤΙ. Χ. 418. ΌΟ]αχγ]κο βασσεβί5 έιαί ἴ]ιε 
Ῥυποίπαοη πηὶρΠέ ὃὋε πηπἆε ἴμαβδ: θάπτε 

Φ6ο ΟἩ 

Ἐον λέλησαι. 
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- Δ Τῆλέ µε εἴργουσι ψυχαὶ, εἴδωλα καµόντων, 
Οὐδέ µέ πω µίσγεσβαι ὑπὲρ ποταμοῖο ἐῶσιν' 
᾽Αλλ) αὕτως ἀλάλημαι ἂν εὐρυπυλὲς ”Αϊδος δῶ. 

Καΐ µοι δὸς τὴν χεῖρ, ὀλοφύρομαι' οὐ γὰρ ἔτ᾽ αὗτις -/ σι 

Νίσσομαι ἐξ ᾿Αἴδαο, ἐπήν µε πυρὸς λελάχητε. 

Οὐ μὲν γὰρ ζωοί γε φίλων ἀπάνευθεν ἑταίρων 
Ῥουλὰς ἑζόμενοι [ουλεύσομεν' ἀλλ᾽ ἐμὲ μὲν Κὴρ 
᾽Αμϕέχανε στυγερὴ, ἥπερ λάχε γεινόμενόν περ. 

Καὶ δέ σοι αὐτῷ μοῖρα, θεοῖς ἐπιείκελ ᾿Αχιλλεῦ, 80 

Τείχει ὕπο Τρώων εὐηγενέων ἀπολέσθαι. 

”Αλλο δέτοι ἐρέω καὶ ἐφήσομαι, αἴκε πίθηαι" 

Μὴ ἐμὰ σῶν ἀπάνευθε τιθήµεναι ὁστέ, Αχιλλεῦ, 
” ολ ς - ς ῴώ ΄ α] 5 ΄ / 

Αλλ᾽ ὁμοῦ, ὡς ἐτράφημεν ἐν ὑμετέροισι δόµοισιν, 
Εὖτέ µε τυτθὸν ἐόντα Μενοίτιος ἐξ ᾿Οπόεντος 86 
3 η, ΄ 1) 3 ’ ο Ν -- 

Ηγαγεν ὑμέτερόνὸ”, ἀνδροκτασίης ὑπὸ λυγρῆς, 
” - [έι - / ο] ΄ 

Ηματι τῷ; ὅτε παῖδα κατέκτανον ᾽Αμϕιδάμαντος, 
Νήπιος, οὐκ ἐθέλων, ἀμφ) ἀστραγάλοισι χολωθείς" 

3” Ένθα µε δεξάµενος ἐν ἑώμασιν ἱππότα Πηλεὺς 
3” Ας. ’ υ. κ / ν. ” Ξ 
Ετραφέτ ἐνδυκέως, καὶ σὺν θεράποντ ὀνομηῃνεν 90 

αρ) δὲ ο 9 , ---. ς Ν ν .) λύ 
ς οξε και Οστεα νωιν οµη σορος αμφϕικα υπτοι» 

µε' ὅττι τάχιστα κ.τ.λ. ὮΥ πΠΙοἩ ἴῑπε 
οοηβίγαςσΒοἩ νιοα]ά Ῥο ἴπε 5απΠε α5 ἵπ ΠΠ. 
Χ. 129. ΕΒαΐ έπετε ἵ5 πο πεεὰ οἳ απΥ α]ίετ- 
αΠοη. 

72. καµόντων. Ῥεπο]. τῶν τεθνηκότωγ. 
5ο ἶπ ΤΠ. Τ. 2768. Ο611ε ἀοοίτῖπε οοπί{αϊπεᾶ 
η {Π]5 Ραξξασε, 5εε οἩ 1]. Ε. 207. 

7ὸ. ὑπὲρ ποταμοῖο. Τήε ΥΣ. 
7δ. ὁλοφύρομαι. Γοφο οἵπι Πεμ. ἨἩΕΥΝΕ. 
Ἴ9. ἥπερ λάχε γεινόμενόν περ. Όοπι- 

Ρατο Τ. Ύ. 1271, αι {πε Ῥατσα]]εῖς (πετε 
οἶθεα. 

88. ἀμφ) ἀστραγάλοισι χολωθείς. Ιπ 
α φπαγγεῖ 06 ἴ]ιε ασε. Τπε αποϊεπί ἀῑσε 
ννετο οἳ ἔννο Κπάς, οἱ ν]ΠεὮ οπε Ίνα5 οἳ 
έλα πιοάετη εαΡίσα] Τοτπι απᾶά ἀεδοτίρίοη, 
οπ]]εά κύβοι, απᾶ ἵπ Τατ {εκεγῶ; ἴἶιε 
οἴμες, οα]]εά ἁἀστράγαλοι, [ιο]ίε-ῦοπεβ, 
ΤπἰΙπὸ, ἰαζ. ΟΕ ἴινοςε Ἰαΐδετ ἴἶιε εκίγε- 
τη]Ώθ5 Ἴπετε Ρ]αϊΠπ, ἴπε ἴοαν εἶάες Ρεΐπσ 
πιατκεά τεδρεσοΏνε]ν, 1 απᾶ 6, ὃ απᾶἀ 4, 
ορροβῖίε {ο εαο] οἴμεν. . Ο{ {πε ΠΙαηΠεΣ 
π ΥΠΙΕἩ {1εγ Ίνετε α5εᾷ ὮΥ ίμε ἄτεε]ς 
Πέηε ἵ5 Ίπονπ. ΈΠο Ῥοπιαης Ρ]αγεά ννή]ι 
{ητεο {εδεεγα, απᾶ ἴοιγ ἰαζῖ; απᾶ ἴε Ῥεςξέ 
Έπτονν ννα5 εα]]εά Ίεπιε. Έοτ οἴπες ραί- 
Ώπσπ]ατς, 5εε ΤΏεπιρείετ”5 5ιαρρ]επιεπί {ο 
Ῥοβῖπ. Απίϊα. Ῥοπι, Υ. 1: Έπταξπιας ἵπ 
Ἠὶ5 Ἠα]οσαε, ᾿Αστραγαλισμός. ἜΠε Ἱῃ- 
νεπίοπ οἳ ἀῑσε 8ΕΕΠΙ5 {ο Ἠανε Ώοεπ οἱ νειΥ 
θατ]γ ἀαΐε. ἨἩετοᾶοίας αδοτῖρες 16 {ο ἴε 
1ΨάἶαΠς, ἵπ έχε τεῖσηπ ο Αἴγ5, Ίοπς Ὀείογα 
ειπε Έτο]απ παν. Ἆεο Πῖ5 αεσοαπί {π Ῥου]ς 

1. 94. Ῥατπξαπίας αἰ]ραίεςῬ {με ἀἴδοονετγ 
{ο Ῥαϊαππεᾶεςδ: απᾶ Ῥ]αΐο, ἵπ η] Ῥμαάτιας, 
ἴο ἴιε Ἐσγρίίαη Μετοιτγ. ΑίπεπερΙ5 Ἠαβ 
α οπτίοα5 εγτογ τεβδρεείίπς {Πῖς Ῥα5δαρα. 
Ἠε οὔβεγγες (1. 16), ἵπ Π]αξίταᾶοι οἳ {πε 
ἀϊβεγεπορ Ῥείνπεει {πε Ῥαδί]πσ αρὶτίέ οἳ 
έλα ΤΗαἆ, απά ἴπε απἱεί οματασίεν οἱ {ια 
Οάγεςεε, ἐπαί α νατ]είγ οἳ απιαδεπιεηίς5 αγε 
ἀεδοτῖρεᾶ 1π {πε Ἰαΐέέετ; απἁ απιοηΏσ ΟίΠΕΣΒ 
Ἡε ποῖβσεδ ἴμε ἀστράγαλοι. Οἱ ἄπεςε, 
ἨούγεΥεΣ, ἴπε οπ]Υγ πιεηίίοη 5 ἃ 6απΠ16 ἵπ 
Ἠοππεν 15 Ίπ {Πῖ5 Ῥ]ασςο οἳ πε ΤΗαά. ΟΕ 
Ένα απ{ογέαπαίο ἀεαίῃ οἱ Ο]γ5οπγπαπς, {μθ 
5οπ ο! Απιρηιάστιας, {ο πνΠῖεὰ {πο σ]οςί 
Ἠεγαε α]]αᾶες, απά {πε εοπδεᾳποηί 50]ΟΙΣΗ- 
Ίπσ οἳ Ῥαίΐτοσ]ας νηία Ῥε]εα5, 5εε Αρο]]οά. 
ΒΙρ]. ΠΠ. 15. 

90. ἐνδυκέως. ΙἰπαΙη, Ἱοςεριαὐζη. Ῥο]ο]. 
ἐπιμελῶς. ΟΕ {λε νετῃ ἔτραφε, 56ε οἩ ΤΠ]. 
Ἐ. 6565. 

91. ὁμὴ σορὸς ἀμφικαλύπτοι. Τ]οα 
σορὸς ΥΥ35 α ο]εδί οὗ 13, ΙΠίο ὪΠΙΕἩ ἴμε 
α51ες Ίνεγο οο]]εσθεά, αἴτον {πε Ὀανπῖης οἳ 
ἔπο Ρίθ. Τμεςε πετο σεπετα]]γ ππαάε ο 
οεᾶατ, οἩπ αοοοιπέ οἳ 15 ἀαταβίμίγ απᾶ 
απί]-ουγγοβῖνε Ῥτορεγίος. Ῥεε ΚΙτεΗπΙΒΗ. 
αε Ιζωπεὺ. ᾖέοπι. 1. 8, Ὁ]ο οἴτος ἴ]ο Ῥσ]μο- 
Ἠαδί ον ΝΙσαπά. ΈπενΙας. ΡΗΠ. Ν.Η. ΧΧΙΥ. 
δ. α]επ. Φιπρ. Μεᾶ. Πο. ΥΠ. Ἰπ ια 
Ῥτεδεπί Ιπδίαπςρ ΤΠείϊ5 Ἠαςὰ σῖνεπ ΑοΠί]]ες 
8Ώ Πνη Οἱ σο]ἀ. Το Ἠανε {Πεῖν α5Ίες ἆθ- 
Ροβῖεθᾶᾷ ἵπ {πε 54Π1ε τη, απᾶ {ο νο Ῥατιεᾶ 
1η {λε 54Π16 σγανε, πι ἐλεῖν ΓΓ1επάς, ννα5 

αμ κ«λδ κι 
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Χρύσεος ἀμφιφορεὺς, τόν τοι πόρε πότνια µήτηρ. 
Τὸν ὃ) ἀπαμειβόμενος προσέφη πόδας ὠκὺς Αχιλλεύς 

Τίπτε µοι, ἠθείη κεφαλὴ, δεῦρ᾽ εἰλήλουθας, 

Καΐ µοι ταῦτα ἕκαστ᾽ ἐπιτέλλεαι; αὐτὰρ ἐγώ τοι 95 
Πάντα µάλ ἐκτελέω, καὶ πείσοµαι, ὡς σὺ κελεύεις. 

᾽Αλλά µοι ἆσσον στῆθι µίνυνθά περ ἀμφιβαλόντε 

᾿᾽Αλλήλους ὀλοοῖο τεταρπώµεσθα Ὑόοιο. 

Ὃς ἄρα φωνήσας ὠρέξατο χερσὶ φίλῃσιν, 
4 Οὐδ ἔλαβε' ψυχὴ δὲ κατὰ χθονὸς, ἠὔτε καπνὸς, 100 

Ἔιχετο τετριγυῖα" ταφὼν δ᾽ ἀνόρουσεν ᾿Αχιλλεὺς, 

Χερσί τε συµπλατάγησεν, ἔπος τ᾿ ὀλοφυδνὸν ἔειπεν' 
τὪ ΄ Σ.. Ἡς 3 Ν ντ 3 ε) τς ὃ ’ 

πόποι, ἦ ῥά τις ἐστὶ καὶ εἰν ᾿Αἴδαο δόµοισι 

Ψυχὴ καὶ εἴδωλον, ἀτὰρ φρένες οὐκ ἔνι πάµπαν' 

Παννυχίη γάρ µοι ΠατροκλΏος δειλοῖο 105 

Ψυχὴ ἐφεστήκει γοόωσά τε µυρομένη τε, 

Καΐ µοι ἕκαστ᾽ ἐπέτελλεν' Ἐϊκτο δὲ θέσκελον αὐτῷ. 
Όν , ῶν - π - ελ 5 , ας 
Ὡς φάτο' τοῖσι δὲ πᾶσιν ὑφ ἵμερον ὥρσε γόοιο 

Μυρομένοισι δὲ τοῖσι φάνη ῥοδοδάκτυλος ᾿Ἠὼς 
᾽Αμϕὶ νέκυν ἐλεεινόν' ἀτὰρ κρείων ᾿Αγαμέμνων 110 
Οὐρτάς τ’ ὤτρυνε καὶ ἀνέρας ἀξέμεν ὕλην 

Πάντοθεν ἐκ κλισιῶν' ἐπὶ ὃ) ἀνὴρ ἐσθλὸς ὀρώρει 
” - 

Μηριόνης, θεράπων ἀγαπήνορος ᾿δομενῆος. 

Α 5οιχσθ οἱ οοηβϊάεγαΡ]ε βαὐϊδ[ασίῖοη. Έπ- 
πρ. Οτεδί. 1051. καὶ μνῆμα δέξαιθ ἓν, 
κέδρου τεχνάσματα. Α]σερί, 916. Ἐν ταῖ- 
σιν αὐταῖς γάρ μ ἐπισκήψω κέδροις Σοὶ 
τούσδε θεῖναι, πλευρά τ᾽ ἐκτεῖναι πέλας 
Τ[λευροῖσι τοῖς σοῖς. Ονιᾶ. Μεί. ΤΥ. 154. 
οδἰοίο γοφαῖῖ, ὉὈί, φιιο οετίι απιογ, Φ1108 
Ίογα ποτϊεεῖπια πα], (οπιροπέ Ππιιίο Ίο 
ὀπιυϊάεαίϊς εοᾶειπ. Ιπδίαποες οἱ ἴἶια 84ΠΠθΘ 
Κῑπὰά ατα ποῦ ππ{γθαπεπῇ 1η {πε Ηο]γ βοτίρ- 
{1τεδ. ΟΌοπιρβτε 2 ΜΦ4ΠΙ, χὶκ. ο7. 1 Κίποβ 
απ. 91. 

93. ἀμφιφορεύς. Ἐτοροχ]γ, απ απιρ]ογα, 
ΟΥ Ίαγρε εαγίλεη Υεββα], νέ] (νο Παπά]ες; 
35 ἵπ 0Ο. Β. 290. 949. απᾶ εἰδεν]πεχο. 
Ἠεγποε {Πήπ]κΒ 1έ 5οατσε]γ Ῥοββῖβ]ε Μ]αί σορὸς 
απᾶ ἀμφιφορεὺς «8Ἠ βἰσηγ (ο βαπηε {Π]ηρ, 
απᾶ {πεγείογε βασσοδίς {μαί ἴ]ε Ἰαΐίετ νναβ 
3η αεκίετῖοτ τη, ἵη πνηῖο {πο σορὸς 1ναβ 
επε]οδεᾷ. Ἑαΐ {Πογο 56ΕΠΙ5 {0 Ῥε πο 1ΘΔΒΟΠ 
ΝΥ με {νο ποιΠΒ ΠΙΔΥ ποί Ῥε 1π ΑΡΡοΟ- 
5Ι1οἨ, ενεπ {ποαρῃ {πα Ἰαδίεν Ῥεαχ 15 Ῥχο- 
Ῥετ αἰσπίβοαίοἨ, 1 λε εχρ]απαίίοπ οἳ {λε 
Ῥε]ο]ῖαθί Ῥο αἀπιϊθίεά ; νο γε]αίες ἐλαί 
Ῥαοσ]μαδ, Ἠανίηπσ ΠοβριίαΡΙγ επίεγαϊπεᾶ 
Ὑπ]σαῃ, Ἱνα5 Ῥγοδεπίοά ὮΥ Ἠϊπι νί α 
ρο]άεῃ αππρπογα. ΤΗ15 απιρ]ιοτα Ίνα8 α[ἴγ- 
νατᾶς ρῖνεη {ο ΤΠες Ὦγ Ῥασεμαβ, απᾶ ὮΥ 
Τμε[ῖ5 {ο Ἠεχ 50η, Υπο 145 ποῦΥ ἀῑγεσίεᾶ {ο 

186 16 45 α 5ορι]εμτα] ασπ, {οΥ {πο πηπρ]εᾶ 
3511658 οἱ ἨΙπαβεΗ’ απά 5 ἀεπά. Ἔ]ο βαπιο 
Άη 15 ομ]]εᾷ χρυσέη φιάλη, Ἰηίτα ν. 245. 

94. ἠθείη κεφαλή. 3εο οἩ Ἡ. 7. 518, 
Θ. 281. 

99. ὠρέξατο χερσί. 30 Ἠεείοά. Τπευβ. 
178. πάϊς ὠρέξατο χειρὶ Σκαιῃ. 36 08 
11. Δ. ὀ015 απά να {πε Ῥαββαρο «οπΙρατθ 
γσ. Ἐπ. 11. 793. Υ. 740. ΥΙ. 700. 

101. τετριγυῖα. Ὀιεγῖπα α μἰεγοῖπα 
οἨ α]ίες. ΤΗϊΙ5 νετῃ 15 Ρτορετ]γ τιδεὰ οί 
ἴπε Βογεαπ]β οἱ ῬΙτ48. Ἐπδί. ληφθὲν απὺ 
νυκτερίδων. Όοπιραχε ΠΠ. Β. 914. 04. 9.8. 
Ἠεπεθ 48ο ΡεΠεγαΙΙΥ {ο ογεαῖ; 5 Ἰηίτα ν. 
Τ14. 

102. συμµπλατάγήσεν. 
1.6. απιαο]ο. 
εκρότησε. 

104. φρένεςο. 14 15 οἶθαν {Τοπ ἔῑπε πγ]οῖα 
{εποχ οἱ {πε Ῥαβδαρο {μα ἐς ννοτὰ 15 πετο 
τδεᾷ {ο Ιπρ]γ οογρογεαῖ ειὐείαπσε Τὸ 18 
επιρ]ογεᾶ ἵπ ἴε ρίανα] Ὦγ ΗΟΠΙΕΥ {ο αἱρ- 
πῇ{γ {1ο ἀἰαρ]ιγαφπι, ΟΥ ἨΘΙΥΟΙΒ5 ΙΠΕΠΙΡΤΑΠΘ. 
νΏῖεἩ βεραχαίες5 {Πο παίινα]ὶ απᾶ νυΙίαὶ 
Ῥούνεχβ. ες ΟΠ 1], Α. 108. Ἠεποο, ἵπ 015 
Ῥ]ασς, ἴ]ιε πιαἰεγίαί ὑοάψ σεπετα]1γ. Ῥομοι. 
φορένας λέγει οὐ τὸ διανοητικὀν», ἀλλά 
µέρος τι τῶν ἔντος τῶν σωμάτων, ὡς καὶ 
ἀλλαχοῦ. Όοπιρατε 1. ΠΠ. 481. 04. 1. 901. 

Αίγιο]; ἑοφεί]οι; 
Ἐπδίαίμ. τὰς χεῖρας συν- 
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Α .” ια ΄ 

Οἳ δ) ἴσαν, ὑλοτόμους πελέκεας ἐν χερσὶν ἔχοντες, 
΄ .) . .] -- - 

Σειράς τ᾽ εὐπλέκτους' πρὸ ὃ ἄρ) οὐρῆες κίον αὐτῶν. 115 

Πολλὰ ὃ᾽ ἄναντα, κάταντα, πάραντά τε, δόχµιά τ’ ἦλθον. 

᾽Αλλ) ὅτε δὴ κνημοὺς προσέβαν πολυπίδακος Ἴδης, 

Αὐτίκ ἄρα δρῦς ὑψικόμους ταναηκέὶ χαλκῷφ 

Τάμνον ἐπειγόμενοι' ταὶ δὲ μεγάλα κτυπέουσαι 

Πίπτον τὰς μὲν ἔπειτα διαπλίσσοντες ᾿Αχαιοὶ 120 

Ἔικδεον ἡμιόνων' ταὶ δὲ χθόνα ποσσὶ δατεῦντο, 

Ἑλδόμεναι πεδίοιο, διὰ ῥωπήϊα πυκνά. 

Πάντες ὃ) ὑλοτόμοι φιτροὺς φέρον’ ὣς γὰρ ἀνώγει 
Μηριόνης, θεράπων ἀγαπήνορος Ἰδομεν/ος. 

ο. ο 75 Κά 

Φράσσατο Πατρόκλῳ µέγα ἠρίον, ἠδέ οἱ αὐτῷ. 
ὃ) ἄρ᾽ ἐπ᾽ ἀκτῆς [άλλον ἐπισχερὼ, ἔνθ᾽ ἄρ ᾽Αχιλλεὺς 

126 
/ 

Αὐτὰρ ἐπεὶ πάντη παρακάββαλον ἄσπετον ὕλην, 

Ἐϊατ᾽ ἄρ᾽ αὖθι µένοντες ἀολλέες' αὐτὰρ ᾽Αχιλλεὺς 

Αὐτίκα Μυρμιδόνεσσι φιλοπτολέμοισι κέλευσε 

Χαλκὺν ζώννυσθαι, ζεῦξαι ὃ ὑπ ὄχεσφιν ἕκαστον 190 
ο 5, Απ νο. , μ Ίππους' οἳ δ) ὤρνυντο, καὶ ἐν τεύχεσσιν ἔδυνον. 
.) Αν ὃ ἔβαν ἐν δίφροισι παραιββάται, ἡνίοχοί τε" 

’ . ς -- Ν Ν / 5 ια Πρόσθε μὲν ἱππῆες, μετὰ δὲ νέφος εἴπετο πεζῶν, 
Μυρίοι' ἐν δὲ µέσοισι φέρον Πάτροκλον ἑταῖροι, 

/ ἂπ Θριξὶ δὲ πάντα νέκυν καταείνυον, ἃς ἐπέβαλλον 135 

Κειρόμενοιυ ὄπιθε δὲ κάρη ἔχε δῖος ᾽Αχιλλεὺς 
. / -- Ν ΕΙ, , ΑΔ / 
Αχνύμενος' ἔταρον γὰρ ἀμύμονα πέμπ᾽ ᾿Αϊδόσδε. 

116 πολλὰ δ’ ἄναντα, κ.τ.λ. ἵρ 11, 
απᾶ ἄοιοπ 11, ή εἰγαϊφιέ γοαᾶς απᾶ 6088 
φοαᾷς ΄ ΤΠε αἀ]εσίῖνε ἄναντα ἵ5 Τον ἀνάν- 
τεα, ἴ]πε πει{εσ Ρρ]ατα] οἱ ἀνάντης, πδεά α- 
νετρία]γ. Απά 5ο οΓ {με τεδί. ὨΏεπιείσίας 
Έμα]ετεις (ζε Εἰοη. δ 219) Ίας οἴιεά ἐῖς 
ΥΕΙ5ε 35 ΔΠ ΕΧΑΤΠΙΡΙεΕ οἱ {πε αἀαρίαίίοη οἳ 
5ουπᾶ {ο 56Π56; απᾶ 1{ πας Ῥεεπ τερεαίεᾶ]γ 
αἀπι]γεά {0Υ ἴ]πα ΠΙΑΠΠΕΣ ἵπ σΥΙΕἩ 15 ταᾶε 
απά αποοπίῃ βίγασίατε Πανπιοπίσπες να 
{ιο ἸαῬοτῖοα5 Ῥγοσγεςς οἳ έχε βοἱά1εσγ αἶοης 
έπε τοασΏ απά ἀῑλοι]6 ἵναγ». 

120. διαπλίσσοντες. ΤΠΙ5 επιεπάα{ῖοῃ 
15 ἀπα {ο Ἠεγπα, Ὢπο τεεονογθᾶ 16 {γοπι 
ἔλε βο]ο[α. ΤΠε νι]σαν τεπά]ης, διαπλήσ- 
σοντες, Ἠα5 αἱνιαγ5 Ώεοα 5αβρεσίεά; απᾶ 
ἘπδίαϊΠίαςδ ππεΠΠοης α νατίοι5 ]εοβοτ 
διαῤῥήσσοντες, ΥΠΙΕἩ 5εεπ]5 {ο Ῥε ποίμῖησ 
1Ποτο {Παπ απ εκρ]απαβίοπ οἳ {Πο οίμεσ. 
Ἠεγπε΄5 διαπλίσσοντες, γπιο Φγεβει ἴπος- 
ἄεπίες, 15 5αρροτίεά ὮΥγ 0. ᾱ. 918. αἳ ὃ) 
(5οἳ]. ἡμίονοι) εὖ μὲν τρώχων, εὖ δὲ πλίσ- 
σοντο πόδεσσι. Επαδίαίμῖα5 εκρ]αίΠ5 ἴε 
γετρ ὮΥ βηµατίζω, 1.6. μεταφέρω σκέλος 
παρὰ σκέλος. 

129. ἐλδόμεναι πεδίοιο. Ἡἱελίπα Που ἔ]ιε 

Ρ]αἶπ, 1. 6. ἀθεῖτῖπσ {ο ἀεδοεπᾶ Ἱπίο {πε 
Ρἰαῖη, ἐλαξ {ευ πιαΥ Ρτοσεεά πἹοτε οαβΙ]Υ 
νι ἐΠπεῖτ Ῥατάεπς. 

196. φᾠράσσατο. εείσπεῖ. Ῥεμο]. ἐβου- 
λεύσατο. ο Ο. Γ. 9241. ἀλλά οἳ ἤδη 
Φράσσαντ᾽ ἀθάνατοι θάνατον καὶ κῆρα 
μέλαιναν. 

197. παρακάββαλον. Περοεπεγαπῖ. Το 
ῬτεροβίΠοη παρὰ 15 βοπιεβῖππες τεάππάαπέ 
1η ΟΟΠΙΡΟΞΙΠΟΠ. Όοπιρατε . 685. ἘΕπρία- 
ας οἵίες ἔπο ποπ παρακαταθήκη ἃ5 απ 
Ιηδίαηςθ, 

190. χαλκὸν ζώννυσθαι, κ.τ.λ. 1 ἵδ 
ποῦ {ο Ὦε 5αρροςεᾶ (ναί ἐπῖ5 ννας α ϱεπετα] 
οπξίοπι αδεᾶ αἲ αἱ] {απειαί]ς; Ότπί Ῥαΐτοσ]α5 
Ρεῖηπσ α ναττῖος, Ἡε ἵ5 Ῥασ]εά Ἠ]κε α 5ο]ά1εν 
γην πηϊΠίαχΥ Ἡοποιχς. ἘΟΡΕ: {ποπι Επδία- 
θήα5, 

196. ὄπιθε δὲ κάρη κ.τ.λ. ΔΑοεΠῖ]]ες 
{ο11οἵν5 {πε «0ΓΡ5ε 5 ο]]εί ΠΊἹΟΠΤΠΕΣ, απᾶ 
βαβίαῖης {με Ἠεαά οἱ Ἰ]5 {πιεπά. Τὴή5 Ἰα5έ 
οἰγοιπαξίαπος 5ΕΕΠ15 {ο Ὦο σεπετα]. Τμα8 
Ἐπτῖρίάες 1Π ἴ]ιε Γαπετα] οἳ Επεςας, ν. 884. 
Τίς ὑπὲρ κεφαλῆς θεὸς, ὦ βασιλεῦ, Τὸν 
νεόκµητον νεκρὸν ἐν Χχειροῖν Φοράδην 
πέµπει ; ἘΟΡΕ. 



ὍὉΜΗΡΟΥ ἸΛΙΑΔΟΣ Υυ'. 

ὁ Ὁ ϱ -. ο / , 1.) 
Οἳ δ' ὅτε χῶρον ἵκανον, ὅθι σφίσι πέφραὸ ᾿Αχιλλεὺς, 

Κάτθεσαν, αἶψα δέ οἱ µενοεικέα νήεον ὕλην. 
Ἔνθ᾽ αὗτ᾽ ἄλλ᾽ ἐνόησε ποδάρκης δῖος ᾽Αχιλλεύς' 140 

Στὰς ἀπάνευθε πυρῆς ξανθὴν ἀπεκείρατο χαίτην, 

Τήν ῥα Σπερχειῷ ποταμφ τρέφε τηλεθόωσαν' 
2 θὴ νὰ 4 3 ἱδὼ ος ος ΄ . 
Οχ ΊἼσας αρα ειπεν», τοων επι οινοπα ποντον' 

Σπερχεῖ, ἄλλως σοί γε πατὴρ ἠρήσατο Πηλεὺς, 

Κεῖσέ µε νοστήσαντα φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν, 145 
’ 

Σοί τε κόµην κερέειν, ῥέξειν θ) ἱερὴν ἑκατόμβην' 
/ ὴΝς ι) . {ὴ -- -".ε / 

Πεντήκοντα ὃ) ἔνορχα παρ᾽ αὐτόθι μηλ’ ἱερεύσειν 
.) Ν ϱ , ό θ / 
Ες πηγὰς, ὅθι τοι τέµενος [νωμός τε θυήεις. 

9 3 - π.δ ’ 9. / κ 2 τν ο. 

Ὡς ἠρᾶθ᾽ ὁ γέρων, σὺ δέ οἱ νόον οὐκ ἐτέλεσσας. 

Νῦν ὃ ἐπεὶ οὐ νέοµαί γε φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν, 1560 
΄ λ 4 .. ΄ -- / θ 

Πατρόκλῳ Πρωϊ κόµην ὀπάσαιμι φέρεσύαι. 
ὀ Φε. 5 . ΄ ερ {λ 
Ὡς εἴπων ἐν χερσὶ κόµην ἑτάροιο φίλοιο 

Θἤκεν' τοῖσι δὲ πᾶσιν ὑφ᾽ ἵμερον ὦρσε γόοιο. 

Καΐ νύ κ᾿ ὀδυρομένοισιν ἔδυ φάος ἠελίοιο, 

Εἰ μὴ ᾽Αχιλλεὺς αἶψ' ᾿Αγαμέμνονι εἶπε παραστάς' 155 

᾿Ατρείδη,--σοὶ γάρ τε µάλιστά γε λαὺς ᾽Αχαιῶν 
Πείσονται µύθοισι;---γόοιο μέν ἐστι καὶ ἆσαι. 
Νῦν ὃ) ἀπὸ πυρκαϊῆς σκέδασον, καὶ δεῖπνον ἄνωχθι 

Ὅπλεσθαι τάδε ὃ ἀμφὶ πονησόµεθ’, οἷσι μάλιστα 
η οι) / ο ος . ’ 

Κήδεός ἐστι νέκυς παρα ὃ) οἵ τ αγοι αμµι µενοντωγν. 

199. αἶψα δὲ οἳ κ.τ.λ. «βεεθεγιωὲ 
ἴἶφπα : εαιαογιπέ γοφιπι πι αι, φαί 
ἔρεε νοζεραί, μενοεικῶς. Ῥαρτα ΤΙ. Η. 428. 
νεκροὺς πυρκαϊῆς ἐπενήνεον. ἨΕΥΝΕ. 

145. Ἄπερχειῷ ποταμῷ τρέφε. Τὲ 56εεπ15 
έλαί ἴΊχεγε ννεγε ἴννο Ο06ΔΒΙΟΠΒ πῬοη ν’Ἡ]ο] 
{πο ἄτεε]κ5 ου ο ἐεῖν Ἰαῖν. Τὲ ννας οπβ- 
{οπιατΥγ ἵπ {πε Πτδί Ἱπδίαπορ {ο ἀεά]σαίθ 
ἐλοῖσ Ἠαϊτ {ο έε τῖνετ-σοᾶς οἳ {]εῖν σουηίτΥ, 
ψ/μ]οῖ Ίνας βαογ]βοεᾶ {ο {επι νΊεη ΤΊΕΥ 
τεβο]εά {πε αρε οἳ πιαη]οοά. ΤΠ οί]εχ 
οσσβδΙΟΠ Ίνα5 ΙΠ 5ε85ΟΠ5 οἳ πιοασηΙηρ, ρα. {]- 
οσ]ατ]γ {ος έπο ἀθαί]ι οἳ {π]επάς. Ἐπδίαμίας 
Ἰας ἀϊθδήπσαίδμεά Ῥείνεεη {Ίεβε ἔννο οἱἱβ- 
{οπα5, οΏρευν]πςσ {Παί ἵπ πε Πγδί Ἰηβίαπορ 
Ένα Ἠαῖτ 5ο οιῦ οϐ νναδ σα]]οὰ πλόκαμος 
θρεπτήριος, ἵπ ἴπε οἴπεγ πλάκαμος πεν- 
θητήριος. Άεε ᾖἈΆδομ. ΟΠοερἩ. 6, απ 
ΒΙαΠΙΘΥ᾽5 ποίο {π ἶαο. Τῆε τ6αδοπ οἳ {ΠΒ 
ἀεάϊσαίῖοπ οἱ {πε Ἰαῖσ 15 ρῖνεπ ΡΥ (1ο ῷο]ιο- 
Παθέ οπ Ῥιπά. Ργίῃ. ΤΥ. 146. τὰς γὰρ πρώ- 
τας κόµας τοῖς ποταμοῖς ἀρχαῖοι ἀπεκεί- 
ροντο, σύμβολον τοῦ ἐξ ὕδατος εἶναι πάν- 
των τὴν αὔξησιν. Όοπιρατε Αίπεῃ. ΧΠΙ. 
Ῥ. 5628. ΟΕ Όιε Ἰαΐες οπβίοπι, 568 οἨ 1]. 
Σ. 27: απά {ο ἴἶια ααἰλοτ]1θῬ ο ιοά αάά ϱ. 
Βπιγτη. ΤΙ. 689. Ῥαπδαπ. Ι. Ρ. 225. Ονιά. 
Μεί. ΙΠΙ. 606. ᾖΤὲ 5εεπς, Ιπάραᾶ, {ο Ἠαγυθ 

160 

Ργοναϊ]εά απἹοπσ αἲὶ {πο παΐοπς ο απίῖ- 
απίγ, εχοερὀ {πε Ἐργρεαπϐ. Όοπιρατθ 
Ἠετοά. 11. 96. ΑἰΙεχαπάετ 15 5αἱά {ο Ἠανα 
Ἱπη]ίαίεά {πε Ῥταοίίος, Ίετο οΏβδεγνεά ὮΥ 
ΑΕΠΙεΒ, αἲ {πο {απεγα] οἱ Ἡερ]ερείίοη. 

145. κεῖσε µε νοστήσαντα. ΤΗΙΒ 16 τεπ- 
ἀεγεά 1πΠ {πε ΥεΓΒΙΟΠ5, Γ{ἴιο πιε γΕτΟΥΒΊΙΠΙ, ὮΥ 
ν/μΙο] πΊθαπ8 {πε γΥετρ κερέειν 15 τείεντεὰ 
{ο ΑΟΠΙ]165, Ἰπβδίομᾶ οἳ Ῥε]ειβ, νΥΠπῖο]ι {ιο 
οοηβίγαοδῖοα ση Ὦ ο {αίατε αονε εν]- 
ἀοπί]γ τοαιΙτθΒ. Τ116 ἐγαπε]αῖοι 5Που]ά Ῥα, 
11ἴμο πιο ΤετεγΕο; ἴλε ρανΠεαῖρ]ε ναστήσαν- 
τα Ρεῖης, 38 Ἐήπιδ]εγ ]α5ί]γ τεπιατ]ϐ (οπ 
Ἐπίρ. 1Η. Τ. 950. Μας. ΟπΙέ, νο]. ΤΙ. Ρ. 
299.) ἴπε αοοιβα{ῖνε αρβο]αίε. Ὀεο Μαϊ. 
αγ. αν. ξ 669. 5, απᾶ {]ιε ποίθ οη ΦοΡΗΠ. 04. 
ο. 1119. Ῥεηπέ, αχ. ρ. 171. 

157. γόοιο μέν ἐστι καὶ σαι. Βοπιθ 
ΡΙΡΡΙΥ ὕστερον, ἵηπ ορβοβΙΏοπ {ο νῦν δὲ 
Ἰη {ο Ἠεχέ πο. Ἑιαὸ με «5επΠ5θ οἱ {ια 
Ν/ΟΥά5 86ΕΠ15 {ο Ῥο απα]οροιβ {ο Τ]. Ν. 696. 
πάντων μὲν κόρος ἰἔστί. (Όοπιρατο 1]. Ώ. 
221. 04. Δ. 1089. 

1600. κήδεος. ᾖῬε]ο]. φρόντιδος ἄξιος. 
Ὀθε οἩἨ ΤΠ]. 7. 60. Ίπ ΤΙ. Τ. 994. ιο {οστη κή- 
δειος οσσασ5; απά έἶνας νο Ἰανε κάλχεος απᾶ 
κάλχειος, χρύσεος απᾶ χρύσειος, εἰ ἱπιία. 
Τε Βομομαςί 48ο εκρ]αῖπβ κηδεµόνες ἵπ ν. 

5 ἩὮ 
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Αὐ Ν 3 ς / Σ 34 / .) ὃ - .) , 

υταρ επει το ακουσεν ἄναξ ανορων Αγαμέμνων. 

2 -- τά 

Αὐτίκα λαὸν μὲν σκέδασε κατὰ νῆας ἐἴσας' 
/ τ 

Κηδεµόνες δὲ παρ αὖθι µένον, καὶ νήεον ὕλην. 

Ποίησαν δὲ πυρὴν ἑκατόμπεδον ἔνθα καὶ ἔνθα" 
Ἐν ὃὶ πυρῇ ὑπάτη νεκρὺν θέσαν. ἀχνύ ςἢ ν δὲ πυρῇ ὑπάτῃ νεκρὸν θέσαν, ἀχνύμενοι κηρ. 105 

Πολλὰ δὲ ἴφια μῆλα, καὶ εἰλίποδας ἕλικας [οῦς 
Πρόσθε πυρῆς ἔδερόν τε, καὶ ἄμφεπον' ἐκ ὃ' ἄρα πάντων 
Δημὸν ἑλὼν ἐκάλυψε νέκυν µεγάθυμος ᾽Αχιλλεὺς 
Ἔς πόδας ἐκ κεφαλῆς, περὶ δὲ δρατὰ σώματα νήει' 

Ἐν δὲ τίθει μέλιτος καὶ ἀλείφατος ἀμφιφορῇας, 170 
. η] 

Πρὸς λέχεα κλίνων᾽ πίσυρας ὃ ἐριαύχενας ἵππους 

᾿Εσσυμένως ἐνέβαλλε πυρῇ. μεγάλα στεναχίζων. 
Ἔ / - 3 ζη / ολ . 

ννεα τῳ Ύε ανακτι Τραπεσηες κυνες ησαν 

9 κ -- με -- ΄ Θ / - 
Καὶ μεν των ἐνέβαλλε πυρ] δύο οειροτοµΏησας 

Δώδεκα δὲ Τρώων μεγαθύμων υἶέας ἐσθλοὺς, 175 

Χαλκῷ δηϊόων' κακὰ δὲ φρεσὶ µήδετο ἔργα" 
Ἐν δὲ πυρὸς μένος ἧκε σιδήρεον, ὄφρα νέµοιτο. 
”/ ’ - 

Ω,μωξέ τ᾿ ἄρ᾽ ἔπειτας φίλον ὃ ὀνόμῃνεν ἑταῖρον' 
- - τς « Χαῖρέ µοι, ὦ Πάτροκλε, καὶ εν ᾿Αἴδαο δόµοισι. 

Πά 9 .. ωςέ ον / 0 : 3 
αντᾳ Ύαρ ΊοΟη τοι τελξεω» τα παροισεν υπεστην 150 

Δώδεκα μὲν Τρώων μεγαθύμων υἱέας ἐσθλοὺς, 
- [ο 3”! 

Τοὺς ἅμα σοι πάντας πῦρ ἐσθίε" "Έκτορα ὃ οὔτι 

Δώσω Πριαμίδην πυρὶ δαπτέµεν, ἀλλὰ κύνεσσιν. 
ο 2. / - 9 ) ϱ) η . , . 

Ὡς φάτ᾽ ἀπειλήσας' τὸν ὃ οὐ κύνες ἀμφεπένοντο 
᾽Αλλὰ κύνας μὲν ἄλαλκε Διὸς θυγάτηρ ᾿Αϕροδίτη 185 
” ες ΔΑ - Ηµατα καὶ νύκτας" ῥοδόεντι δὲ χρῖεν ἐλαίῳ, 
᾽Αμβροσίῳ, ἵνα µή µιν ἀποδρύφοι ἑλκυστάζων. 
Τῳῷ ὃ' ἔπι κυάνεον νέφος ἤγαγε Φοῖβος ᾿Απόλλων 

169, οἳ οδο οἷς μάλιστα προσήκει τὸ 
φροντίζειν. ΤΠεγ ατε ταίμεν {ιο οοπάμοίοτε 
ο) ἴ]ιε [μπεγαῖ. Όοπιραχε ν. 674. Ῥο Υ1ρ. 
Απ. ΧΙ ϐ60. ἰοίο ἰεσίον επ αφηιῖπε πι ιέ 
ΛΗ111ε τἶγον, φαΐ εργο οοπιϊ(επίγ Ίο 
πογΕ. Ἐοχ οἵ τ) ἀγοὶ, Εαδίιαμίας τενάς 
οἱ ταγοί. 59 4ο ἴπε Ηατ]είαπ ΜΕ. απἀ 
ΒΟΙΠ θά1ίίοπ5. Ἐιέ {1θ ννογά ἀγὸς ἵ5 πδεᾶ 
εοππια]]γ Ὦγ Ἠοπιες, Νο ΠΘΥΕΥ ΘΙΠΡΙΟΥ5 
ταγός. Ἐγποβί, Ποψενες, ἐπ]κ5 έλαί Εηῖ5 
15 οἳ πο ψεϊσηί ασαϊηδί τεαάῖηρ ταγοὶ Ἠεχοα; 
οὐβοεγνίπρ αἱξο, ἵπ 4ΠΡΝΕΣ {ο ἨΒαγΠςς, ἐ]αί 
ταγὸς οεσαΥ5 νν ἔπε Πτδί »Υ]]αῦ]ε 5ποτί 
1π ΑΤΙΦἴΟΡΗ. Ἐαπίε. 159, Πο ααἰλοσίίγ οἳ 
1115 εχατηΡρ]ο 15 ἀοαρέ{α]. 

168. δημὸν ἑλὼν ἐκάλυψε νέκυν. Τμε 
Ῥοάγ ννα5 Ιπο]οδοά ἵπ {αΐ, ἵπ οτάες ιαῦ 
ἰ6 τηϊσμέ Ὦε οοπδαπιεά ΠΠΟΥΟ 8ΡθεάΙ]Υ. 
Ὑεβεεῖς αἶδο ΕΣ] οἳ οἳἵ] απᾶ Ἠοπεγ Ίεταο 
Ῥ]αοεᾶ προπ ἴπα Ρ]α, {ος ἴπε Ῥάχροβ8ε 

οἳ {ορᾶΐπσ {ο Ἠαππθ». Ἠοπιεγ Ἠας Ἠογα 
Εἴνεη Ἡδ απ Ιπίετεβδῆησ ἀεβοπῖρίίοα οἳ 
ἴλε οεγεπποπῖες πΥμΙοἩ πγετε αδεᾶ ἵπ Ῥατῃ- 
Ίηπσ λε Π]αδίτ]οις5 ἀθαά, ἵπ ἴ]ε Πετοῖς αρθ5. 
Τη {ποῦ {Πῖς Ῥουῖς οἱ Ποπιεσ 15 α Ῥετρείια] 
οοπιππεηίατΥ οἩ {λε εατ]γ απθϊαιΙάες οἳ 
ἄτοςσθ, ἵπ τε]αίίοη {ο {απεγαὶ τῖζες απᾶ 
Ώπα Ἡοποατς ρα] {ο ια ἀεσεαςεά. 

169. δρατά. Γαφεᾶῖ, εκἰππεά. Ἀε]ο]. 
ἐκδεδαρμένα. Τ]ε ννοτὰ ἶ5 Ῥραί, ΡΥ ’815- 
Ροδῖηῃ {ο Ιείζενς, {ου δαρτὰ., Ίτοπα δέρειν. 

186. ῥοδόεντι ἐλαίῳ. ἨΓΙ]ν οί οἵ 0568. 
Ῥμπ. Ν. Η. ΧΧΙ. 10. [ζοξα οἴεο πιασεγαίαή; 
ἰάφιε Ίαπι α Ἰγο]απὶε ἐεπιροτίδις, ΗΟΊΠΕΓΟ 
ἐεδίε. Τπε Ῥοάγ ν/α5 αποϊπίεᾶ, πού οπ]γ {ο 
Ῥτεγεπίέ οοτταρίῖοη, Ῥαΐ, 5 16 ΑΡΡεαΙ5, {ο 
Κεερ 1ὲ {γοπι Ῥεῖης Ὀτιϊθεά απᾶ {οτη, ΝἨεΠ 
ἀγασσεά τουπ {πε Ρῆε ὮΥγ Αολί]]ες (1. Ω. 
16). Όοπιρατο 85ο Υ. 2]. 



μααδ 

ὉΜΗΡΟΥΧ ΙΔΙΑΔΟΣ γ’. 

Οὐρανόθεν πεδίονδε' κάλυψε δὲ χῶρον ἅπαντα, ϱ 
ο ν] - / 9 ο / .) ή 

Όσσον ἐπεῖχε νέκυς, μὴ πρὶν µένος ἠελίοιο 

Σκήλει ἀμφὶ περὶ χρόα ἴνεσιν ἠδὲ µέλεσσι». 
Οὐ δὲ πυρὴ Πατρόκλου ἐκαίετο τεθνηῶτος. ρη 

"Ενθ) αὗτ' ἄλλ᾽ ἐνόησε ποδάρκης οἵος ᾽Αγιλλεύς' η ρκης χιλλεύς 
Στὰς ἀπάνευθε πυρῆς δοιοῖς ἠρᾶτ᾽ ᾿Ανέμοισι, 

Ῥορέῃ καὶ Ζεφύρῳ, καὶ ὑπέσχετο ἱερὰ καλά’ 
Πολλὰ δὲ καὶ σπένδων χρυσέῳ δέπαϊ λιτάνευεν χρυσεῳ 
᾿Ελθέμεν., ὄφρα τάχιστα πυρὶ φλεγεθοίατο νεκρὸν μεν, ρ ϱ) 
6 ΄ / 5 ια) ’ .” 

Ύλη τε σεύαιτο καήµεναι' ὠκέα ὃ Ἶρις 

᾿Αράων ἀΐουσα μετ ἄγγελος ᾖλθ᾽ ᾽Ανέμοισιν. ρ µ ΥΥ ] µ 
Ν .] 

Οἳ μὲν ἄρα Ζεφύροιο δυσαέος ἀθρόοι ἔνδον μὲν ἄρα Ζεφύρ 
Εἰλαπίνην δαίνυντο' θέουσα δὲ Ἶρις ἐπέστη 

ῬΒηλῳ ἔπι λιθέφ' τοὶ ὃ ὡς ἴδον ὀφθαλμοῖσι, 
Πάντες ἀνήϊξαν, κάλεον δέ µιν εἰς ἓ ἕκαστος. 

Ἡ ὃ) αὖθ' ἔζεσθαι μὲν ἀνήνατο, εἶπε δὲ μῦθον' 
Οὐχ ἕἔδος' εἶμι γὰρ αὖτις ἔπ᾽ ΏὨκεανοῖο ῥέεθρα, 

. ε 
Αἰθιόπων ἐς γαῖαν, ὅθι ῥέζουσ᾽ ἑκατόμβρας 
2 / ϱ/ 9 κ ὦ Δ ὃ / ο ο 
Αθανάτοις, ἵνα δὴ καὶ ἐγὼ µεταδαίσοµαι ἱρῶν. 

᾽Αλλ’ ᾽Αχιλεὺς Ῥορέην ἠδὲ Ζέφυρον κελαδεινὸν 
.) - 3 - ας /΄ Ὁ Ν ΔΝ 

Ελθεῖν ἀρᾶται, καὶ ὑπίσχεται ἱερὰ καλὰ, 

ὌὌφρα πυρὴν ὄρσητε καήµεναι, ᾗ ἔνι κεῖται 

Πάτροκλος, τὸν πάντες ἀναστενάχουσιν ᾿Αχαιοί. 
Φ νν - ” 
Η μὲν ἄρ᾽ ὣς εἰποῦσ᾽ ἀπεβήσατο' τοὶ ὃ ὀρέοντο 

᾿Ἠγχῆῇ θεσπεσίῃ, νέφεα κλονέοντε πάροιθεν. χο ο ρ 
ο] 3 - - 

Αἶψα δὲ πόντον ἵκανον ἄήμεναι ὥρτο δὲ κύμα μ ρ μ 
- - π 

Πνοιῇ ὑπὸ λιγυρῆ. Τροίην ὃ ἐρίβωλον ἱκέσθην ο 2 
2 κ - / / .., 9 - Εν δὲ πυρῇ πεσέτην, µέγα ὃ ἴαχε θεσπιδαὲς πῦρ. 

Παννύχιοι ὃ ἄρα τοί γε πυρῆς ἄμυδις φλόγ᾽ ἔβαλλον, 
Φυσῶντες λιγέως' ὃ δὲ πάννυχος ὠκὺς ᾽Αχιλλεὺς 

Χρυσέου ἐκ κρητῆρος, ἑλὼν δέπας ἀμφικύπελλον, 

027 

190 

195 

200 

206 

910 

915 

Οἶνον ἀφυσσάμενος χαμάδις χέε, δεῦε δὲ γαῖαν, 220 

Ψυχὴν κικλήσκων ΠατροκλΏος δειλοῖο. 
ς τς 
Ὡς δὲ πατὴρ οὗ παιδὸς ὀδύρεται ὀστέα καίων 

199. μετ) ἄγγελος ἦλθε. Τπιεβίϐ, {ου 
µετῆλθε. Ῥοππις ψοπ]ά χοαά µετάγγελος, 
Ῥοΐ]ι Ἠετε απἀ 1π ΤΙ. Ο. 144: Ῥαῦ Ρτοβαβ]γ 
νη]οιέ ΤΘΆΒΟΠ. 

9200. Ζεφύροιο δυσαέος. Θεε οπ Τ]. Β. 145. 
208. κάλεον δὲ µιν κ.τ.λ. Ἐππεςίϊ 60Π]- 

Ῥαχες Οπ]πι. Ἡ. Ὠϊαπ. 168. Αὐτὴ δὃ' ἐς 
πατρὸς δόµον ἔρχεαι οἳ δὲ σ᾿ ἐφ ἕδρην 
Πάντες ὁμῶς καλέουσι. 

9056. οὐχ ἕδος. ο Τ]. Λ. 647. οὐχ ἕδος 
ἐστὶ, γέραιε. Ῥεε {ιο ποίο {Ίεγο. 

206. Αἰβιόπων ἐς γαῖαν, κ.τ.λ. 368 ΟἨ 
1]. Α. 425. 

990. οἶνον ἀφυσσάμενος κ.τ.λ. Τ1θ 
οπδίοπα οἱ τπα]κῖης Πηαίίοπ8 ΟΥ6Υ {ο Ρᾳο, 
απά ομ]]]ης {ε ἀεσοεηξεά Ὦγ παπηο, 15 ἆο- 
βογ]ρεά 1π Αἰππί]αχ ἔεπης Ιπ Ἴπγς. ἆπ. ΤΠ. 
68. 905. Υ. 98. ΟΕ ἴο Ἰραοπς σν]]ο]α 
Ψ/ΕΥΘ Ροπετα]]γ πια {ο {ια ἀεαᾶ, 5εο απ 
εχοε]]επό ποίο Ίπ Ἑ]οπιβε]ά5 (ἱοβ8. οἩἨ 
δε]μ. Ῥεν. 616. 

β5ὀ 
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Νυμφίου, ὅστε θανὼν δειλοὺς ἀκάχησε τοκῆας" 
οί) Λ λ Φ ες αλ δή 3 / ’ 

ς ᾽Αχιλεὺς ἑτάροιο ὀδύρετο ὀστέα καίων, 
ς .. 

Ερπύζων παρὰ πυρκαϊὴν, ἀδινὰ στεναχίζων. 226 

"Ἠμος ὃ ᾿Ἑωσφόρος εἷσι φόως ἐρέων ἐπὶ γαῖαν, 
συ 

Ον τε µέτα κροκόπεπλος ὑπεὶρ ἅλα κίδναται ἠὼς, 
Τῆμος πυρκαϊὴ ἐμαραίνετο, παύσατο δὲ φλόξ. 
Οἱ δ᾽ ἼΑνεμοι πάλιν αὖτις ἔβαν οἶκόνδε νέεσθαι, 

κ ν . δο 3 / 
Θρηΐκιον κατὰ πόντον᾿ ὃ ὃ ἔστενεν, οἴδματι θύων. 250 

Πηλείδης ὃ, ἀπὸ πυρκαϊῆς ἑτέρωσε λιασθεὶς, 

Κλίνθη κεκμηὼς, ἐπὶ δὲ γλυκὺς ὕπνος ὄρουσεν. 
ὃ ο 2 2 2 9 

Οἳ δ) ἀμφ) ᾿Ατρείωνα ἀολλέες ἠγερέθοντο, 
Τῶν µιν ἐπέρχομένων ὅμαδος καὶ δοῦπος ἔγειρεν. 

Ἔζετο ὃ ὀρθωθεὶς, καί σφεας πρὸς μῦθον ἔειπεν᾽ 255 

᾽Ατρείδη τε, καὶ ἄλλοι ἀριστήες Παναχαιῶν, 
-- ν ν ..Ν / 2 10 ” 

Πρῶτον μεν κατά πυρκαιην σ[ρέσατ αιυοπι οινῳ 

- ες ο ΕΦ 9 , δν Αα Πασαν, ὁπόσσον ἐπέσχε πυρὸς μένος αὐτὰρ ἔπειτα 
᾿Ὀστέα Πατρόκλοιο Μενοιτιάδαο λέγωμεν, 

Εὖ διαγιγνώσκοντες ἀριφραδέα δὲ τέτυκται’ 240 

Ἐν µέσσῃ γὰρ ἔκειτο πυρῇ, τοὶ ὃ ἄλλοι ἄνευθεν 
3 - / 9 9 / Ν 
Ἐσχατιῃ καιοντ ἐπιμὶξ, ιπποι τε και ἄνδρες. 

Καὶ τὰ μὲν ἐν χρυσέῃ φιάλῃ καὶ δίπλακι δημῷ 
Θ / ο ωό δν ο άμδον 1 [ ύθ 

ειοµεν, Σισοκεν αυτος εγων Αϊ ι κευσωµαι. 

Τύμβον ὃ οὐ µάλα πολλὸν ἐγὼ πονέεσθαι ἄνωγα, 245 

᾽Αλλ) ἐπιεικέα τοῖον' ἔπειτα δὲ καὶ τὸν, ᾿Αχαιοὶ, 

Εὐρύν ϐ) ὑψηλόν τετιθήµεναι, οἵ κεν ἐμεῖο 
Δεύτεροι ἐν νήεσσι πολυκλήϊσι λίπησθε. 

ὋὪς ἔφαθ” οἳ ὃ ἐπίθοντο ποδώκεῖ Πηλείωνι. 
ατά Ν Δ ..ἃ / 1” ” Πρῶτον μὲν κατὰ πυρκαϊὴν σβέσαν αἴθοπι οἴνῳ, 

296. ἐρέων. ἈῬσλο]. ἀπαγγέλλων. Όοπι- 
ρατε ΠΠ. Β. 48, 49. 04. Ν. 95, 94. 

92]. κίδναται. Φρτεαᾶς 1θείγ. 3ο Ἠετοά. 
ΥΤΠΙ. ἅμα ἡλίῳ σκιδναμένφ. πρ. π. 
ΙΥ. 584. Εί Ίαπι Ῥγίπια ποτο 5ρατρεβραί 
ζιηπΐπε {εγγας «4γοτα. Όοπιρασε 11ογςί, 
ΤΙ. 1495. Ῥο αραῖπ Ἡ. Ο. 696. 

940. ἀριφραδέα. Έαςν {ο δε ἀἰεπφαελες. 
ΤΠε Ῥοᾶγ ννας Ῥατηπῖ π {πε οεπίτε οἱ {πο 
Ρί]ε, ἐ]λαί έἶε α5]ες πηϊσ]έ τοπιαῖπ ἀῑδίῆποῦ 
{γοπα {1ος οἳ {πε νΙαπ]Β, νπ]ε]ι νετε «ΟΠ- 
βαπεᾶ νηέ]ι 1Ε. 

245. ἐν χρ. φιάλφ. Ῥεε οἨ νγ. 92. 270. 
--δημῳῷ θείοµεν. ἴπ οτάετ {ο οχο]αάο {πα 
ἲγ, απά Ῥτεγεπί οοτταρίίοη. 

946. ἐπιεικέα τοῖον. Τ1ε αἀ]εείῖνε ἐπι- 
εικὴς ἶ6 Ἠετε αδεᾷ {ο βἱσπΙ{γ πποάεταίέ; 5 
οβΡοδθεά {ο µάλα πολλὸν ἵπ {µε Ρτεσεάῖπς 
Ἰπο. Ῥ]αΐο ἱπ (ήοπ. Τ. 1. Ρ. 45. Α. ἔπιει- 
κῶς πάλαι. ΟΕ ἀεικὴς ἴπ α οοΠίΤΑΣΥ 5εη5ε, 

2560 

5ο οἩη ΤΙ. Κ. 489. Τπο αἀ]εοίῖνε τοῖον ἵδ 
αἀάεά, δεικτικῶς, ἴο 3Ηού πε τιαρπ]μᾶε 
οἳ έ1λε {οπηβΣ Αοβί]]ες ροϊηῖτηρ οαέ {0 ἔπεπα 
πε Ἠπιϊίς νυν ]]π ννΠΙοἩ Τε Ἱπίεπάεά 1 {ο 
Ῥε εοηρβπεᾶ. 

947. οἳἵ κεν ἐμεῖο κ.τ.λ. ο εἶαΙῖ ὃε 
76ῇὲ ὑε]ίπά πια, 1.Θ. πο 5811 Βαχνίνε πηο, 
αἱ Τγου. Ῥεμο]. Ὑεπ. δεύτεροι ὕστεροι. 
Οοπιρατε ΤΠ. Τ. 61. Τ1ε Ιπβπ]ῆνε τιθήµε- 
ναι ἵ5 Τοτ ἴλμε Ιππρεταίνε, βαρααά. µέμνη- 
σθε, α5 ἵη γερεαίεά ΙΠδίαης8Β, 

950. σβέσαν αἴθοπι οἴνῳ. 39εο οἩ Ἱ]. 
Α. 409. Τπετε νναδ α Ίαν οἳ ΝΙΠΙΗ, οἳ 
νπῖος Ῥ]πγ 5ρεακς ας, 1η Ν, Η. ΧΙΥ. 
19. πια γεφῖς ἴεα εδἰ, νἶπο τοραπα ηθ τε- 
ερειρ!ῖίο: φιοᾷ βαπαϊΐεο ἐζωπι ργορίεν ἴπι- 
ορίαπι γε πεπιο αιὐε. Τπαῦ 16 να αἩ 
εατ]γ Ῥτασίῖσε {ο ΕΠΙΡΙΟΥ νπε {ος 5 Ῥραν- 
Ῥοεε, 4Ρρεατς οπι τα. ἀπ. ΥΠ. 227 
1οζϊφιίας οἶπο εἰ ὑδιίαπι ἐαυεγε [ατιίαπι. 
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Ὅσσον ἐπὶ φλὸξ ἦλθε, βαθεῖα δὲ κάππεσε τέφρη" 

Κλαίοντες ὃ ἑτάροιο ἐνηέος ὀστέα λευκὰ 

”Αλλεγον ἐς χρυσέην φιάλην καὶ δίπλακα δηµόν' 

Ἐνν κλισίῃσι δὲ θέντες ἑανῷ λιτὶ κάλυψαν. 

Τορνώσαντο δὲ σῆμα, θεµείλιά τε προβάλοντο .] σοι οι 

᾽Αμϕὶ πυρήν’ εἶθαρ δὲ χυτὴν ἐπὶ γαῖαν ἔχευαν' 
Χεύαντες δὲ τὸ σῆμα πάλιν κίον. Αὐτὰρ ᾿Αχιλλεὺς 
τος ὃν αν ος 9 ϱ δα μα ψας 

ὐτοῦ λαὺν ἔρυκε, καὶ ἴζανεν εὐρὺν ἀγῶνα 

Νπῶν ὃ) ἔκφερ᾽ ἄεθλα, λέβητάς τε, τρίποδάς τε, 

Ἴππους ϐ’, ἡμιόνους τε, βοῶν τ ἴφθιμα κάρηνα, υ2 ον [ο] 

ον - .. 

 γυναῖκας ἐὐζώνους., πόλιόν τε σίδηρον. ᾿Ἠδὲ γυ ,πόλ ε σίδηρο 
ς - « - , ”. 
Ιππεῦσι μὲν πρῶτα ποδώκεσιν ἀγλά) ἄεθλα 

-- -- " - 

Θἥκε, γυναῖκα ἄγεσθαι, ἀμύμονα, ἔρΥ εἰδυῖαν, 
Καὶ τρίποὸ ὠτώεντα δυωκαιεικοσίµετρον, 
Τῷ πρώτῳ' ἀτὰρ αὖ τῷ δευτέρῳ ἵππον ἔθηκὲν 905 
{ . 

Εξέτε ἀδμήτην, βρέφος ἡμίονον κυέουσαν’ ον 
ο Ν ά ΄ ./ / / Αὐτὰρ τῷ τριτάτῳ ἄπυρον κατέθηκε λέβητα, 

κ / [ ’ 9 μα) 3 
Καλὸν, τέσσαρα µέτρα κεχανθδότα, λευκὸν ἔτ᾽ αὔτως' 

Τῷ δὲ τετάρτῳ θῆκε δύο χρυσοῖο τάλαντα" 
Πέμπτῳ ὃ) ἀμφίθετον φιάλην ἀπύρωτον ἔθηκε. 

209. ἑτάροιο ἔνηέος. ὮἈεοθ οπ Τ. Ῥ. 
204. 670. Σ. 28: απᾶ οοπιρατο Τ. 900. 
--ὀστέα λευκὰ "Αλλεγον κ.τ.λ. 6ο 0η 
Ἡ. Η. 905. 

2505. τορνώσαντο δὲ σῆμα. Τσ ἆε- 
φογδεᾶ, οἳ Γπαγ]εᾶ οιζ, {λε (οπιό; 1.6. 11ο αΤθα, 
Προ ν/ΠΙοἩ {πο πιουπά γναβδ {ο Ῥο ταϊδεά. 
Ῥπρίαίῃ. τορνώσασθαι δὲ κυρίως τὸ κυκλο- 
τερῶς διαγράψαι, ὡς ἀπὸ τοὺ τόρνου" 
λαμβάνεται δὲ καὶ ἀντὶ τοῦ ἁπλῶς περι- 
γράψαι. Οὲ ἴλο παίατο οἱ {λαο αποϊεπό 
{οπιβς 5εε οἩ ΤΠ. Β. 795. ΤΠ. 457. (0οπιραγθ 
35ο 04. Ἐ. 249. 

258. εὐρὺν ἀγῶνα. ες οἩ ΤΙ. Ἡ. 298. 
Το Γο]]ουνῖης ποσοαπέ οἱ {πο ΡαΠ16Β, ν]μ]ο]ι 
ΑοΏ]]ες ΙπβΠα{εά αἲ {πο {απεγα] οἳ Ῥαίτο- 
οἶας, Ἠα5 Ῥεεῃ Ἱπηίατεά ὮΥ Ὑἱτρι! ἵπ 8 
ΗΕ. Ἐπείῖᾶ, απά ὮΥ βίαίας ἵη Τπερ. 1. 
Τῃε Ἰαΐέετ ας {ο]]ονγεᾶ Ἠοππεν ἴπ Ἠ158 νΥ]ηο]ε 
οοπσ5ε οἳ {πο σαΠΠΕΡ, {ποιισῃ Το Ἠαβ νατῖοά 
{πε Ιποιάεηί5; απά Ψ1τρι] Πας ναχγ]εᾷ 80Π18 
οἳ ἔμε ΡαΠ16Ρ, Ραΐ{ 5ε]άοτη Ίο5ες βἱσ]έ οἱ Π18 
στεαί οτ]ριπα]. Τηβίειᾶ οἳ έλα ο]αγοί-γασε 
πρι] Ἰας ςαοθΗίαίεά {πο 5]ήρ-γασς, ἵπ 
ν/π]οἩ ἴε ΙΠποϊάθηίς συν] Ὦαο {ουπά {ο Ῥο 
αἰτ]απρ]ν βἰτηῖ]αχ {ο {Ίοβε ἵπ Ἠοπιεγ. Όοπι- 
Ῥαγε, {ου Ιηδίαησθε, {λε εποοιπί{ετ οἱ Ο]οα- 
ένας απά ἄγας να ενας οἱ Μεπε]αις απά 
Απιιοσμαςδ. ΤΠ ἴπε σαφίμ», ἴπα /οοί-γασε, 
Άπά {πο αλοοίῖπα, Ψηρὶὶ απά Ἠοππεγ «ϱ0- 
Ἰποϊάε; απά ννὮ ΗἨΕί]ε νατ]α(ἴοη 1π ἴπε οἵσ- 
ουπηβίαποθεΒ. Έον ο αγεβζίπφ, νε εἶπιφίε- 
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σοπιδαὀ, απᾶ ἴλα ἀΐομς, Ὑϊτσι] ας οπ]γ ἴια 
ἴμδις Ίο]; νλῖο] 15 Ῥαγε]γ οτῖρῖπα], απά 
Ά πποβύ εχαι]β]ίο ἀοβοτιρίοπ. Όοπιρατα 
α]δο Οπ]πί, πιγτῃ. ΤΗΥ. Νοπη. ἨΠϊοἨγ». 
ΧΧΧΝΥΤΙ. Βορμ. Ἐ]αοί. 6432. 5ᾳα. Οἱ πε 
θαΥ]Υ Ιηβα{Ίο οἱ Ρ4ΠΠΕΡ, ΟἩ νατίοι8 ο6ς8- 
8οΠ5 ο{ ρυΡ]]ο βο]επηπΙ{γ, 5εοοπ Ἡ. Λ 6909. 

9509. λέβητάς τε, τρίποδάς τε. θε ΟΠ 
ΤΙ. 1. 195: απά οἳ ἴἶιο ρεϊρῃγαςϊς ἵη {ο 
ηοχύ πα, οἩ ΤΙ. 1. 407. 

206. ἑξέτεα. οδίω Ίέαγε οἷά, απᾶ ἴ]ιογε- 
{οτε Ιπ . Ῥνίπης, Απϊδίοῦ. Ἡ. Απ. ΥΙ. 
29. ὃ. ἡ μὲν οὖν θήλεια (ἵππος) πέντε 
ἐτῶν τέλος λαμβάνει μήκους καὶ ὕψους, ὁ 
ὃ' ἄῤῥην ἓξ ἐτῶν' μετὰ δὲ ταῦτα ἐν ἄλλοις 
Ἑξ ἔτεσι τὸ πλῆθος λαμβάνει τοῦ σώματος, 
καὶ ἐπιδίδωσι μεχρὶ ἐτῶν εἴκοσι. 3ο ῬΙΠΗ. 
Ν. Η. ΥΠ. 65. Εαηιίπα φϊπφιοππῖο πεπο 
ογεβοεπάζ οαρίιπέ, πια, ἐ5 αππιο αἀαίίο. 

968. κεχανδότα. Ποιαϊπφ. ἘῬατε. Ῥεγί. 
ΠΤΟΠΙ χαίνω. ἈἨεπᾶον λευκὸν ἔτ αὔτως, 
ΕΙ φιῑία ὑγίσμί. ὙΝοίῦ Πανίπρ Ῥεεηπ γεύ 
Ῥ]ασεὰά οἨ {ια Ἠνο, 6 ννας α5 Ῥτὶρ]ιί α5 ν/]ιοη. 
165 Ἰο[ί {1ο πια]κον”5 Ἰαπάςθ. ΤΗϊ5 β6εής {ο 
ρε ἴ]ε Ἱπιροτί οἱ αὔτως. 

270. ἀμφίθετον φιάλην. «4 ἄοιδίε ορ: 
οἱ χε ΡΒα1Πε ἀεξοτ]ρίῖοη 45 {λοβε τπεπ{]οπεά 
π ΤΠ. Α. 6δ4. Επδίαίϊμ. ἑκατέρωθεν τίθεσ- 
θαι δυναµένην κατὰ πυθμένα καὶ κατὰ 
στόµα. Τ]ε {οσα 185 παμΙ{οβί]γ ἀϊβογεπί 
{νοπα (]ιαῦ οἳ {1ο γεββε], οἨ ασΏ, πηεπ(ίοηοά 
η ν. 245. 



0ὐ0 ὉΜΗΡΟΥ ἼΙΛΙΑΔΟΣ ν. 

Στῆ ὃ᾽ ὀρθὸς, καὶ μῦθον ἐν ᾿Αργείοισιν ἔειπεν' 

᾿Ατρείδη τε, καὶ ἄλλοι ἐὐκνήμιδες ᾽Αχαιοὶ, 

Ἱππῆας τάὸ ἄεθλα δεδεγµένα κεῖτ᾽ ἐν ἀγῶνι. 

Εἰ μὲν νῦν ἐπὶ ἄλλῳ ἀεθλεύοιμεν ᾿Αχαιοὶ, 
"Ἠτ' ἂν ἐγὼ τὰ πρῶτα λαβὼν κλισίηνδε φεροίµην. 275 

Ἴστε γὰρ, ὅσσον ἐμοὶ ἀρετῇ περιβάλλετον ἵππου 
2 , , ’ 3 δά ὰ 1” .) ” Ν Αθάνατοί τε γάρ εἰσι, Ποσειδάων ὃ ἔπορ αὐτοὺς 
Πατρὶ ἐμφ Πηλῆϊ, ὃ ὃ αὗτ᾽ ἐμοὶ ἐγγυάλιξεν. 
2 » - ο ών , 9 ’ 6 Β 
Αλλ᾽ ἦτοι μὲν ἐγὼ µενέω, καὶ µώνυχες ἵπποι 

” Ν / λ Δ 2 / ς αδ 

Τοίου γαρ κλέος ἐσθλὸν ἀπώλεσαν ηνιοχοιο, 250 

Ἠπίου, ὅ σφωϊῖν µάλα πολλάκις ὑγρὸν ἔλαιον 
Χαιτάων κατέχευε, λοέσσας ὕδατι λευκῷ. 

/ .. 

Τὸν τώ Υ᾿ ἑσταότες πενθείετον, οὔδεῖ δέ σφι 

Χαῖται ἐρηρέδαται, τὼ ὃ ἕστατον ἀγνυμένω κῆο. ρηρ 2 ) ς 
"Αλλοι δὲ στέλλεσθε κατὰ στρατὸν, ὅὕστις ᾿Αχαιῶν 285 
ϱ ’ ’ 4, :6χ . 
Ιπποισί τε πέποιθε καὶ ἅρμασι κολλητοῖσιν. 

Ν - 

ὋὩς φάτο Πηλείδης' ταχέες ὃ ἱππῆες ἄγερθεν. 
5 - ” - 

Ώρτο πολὺ πρῶτος μὲν ἄναξ ἀνδρῶν Εὔμηλος, 
3 / ’ (εν εν ς / 3 ο -ὰ Αδμήτου φίλος υἱὸς, ὃς ἱπποσύνῃ ἐκέκαστο 

Τῳ ὃ’ ἔπι Τυδείδης ὥρτο κρατερὸς Διομήδης, 290 
ο κ 9 / ν ϱ/ λε τς το 
Ιππους δὲ Τρφοὺς ὑπαγε ζυγὸν, οὓς ποτ ἀπηύρα 

. Φ, α Δ . Δ - ν ό . / λ . 

Αἰνείαν, ατὰρ αυτον ὑπεξεσάωσεν ᾽Απόλλων 
- νο ΄ - , 

Τῳ ὃ' ἄρ' ἔπ᾽ ᾿Ατρείδης ὥρτο ξανθὸς Μενέλαος 
Δ ν σε εν δὲ 9 5! 2 ’ 6’ 

ιογενης, υπὸ ὁὲ ζυγὸν Ίγαγεν ὠκέας ἵππους. 

Αἴθην τὴν ᾿Αγαμεμνονέην, τὸν ἐόν τε Πόδαργον. 205 

Τὴν ᾿Αγαμέμνονι δῶκ᾽ ᾽Αγχισιάδης ᾿Εχέπωλος 
Δῶ ια / -.. ϱ) ης) κ ϱ) ΄ ὤρ', ἵνα µή οἱ ἔποιθ' ὑπὸ Ἴλιον ἠνεμόεσσαν, 
᾿ Ἁλ. ε - / / Ξ / / ς ξὸ Αλλ᾽ αὐτοῦ τέρποιτο µένων μέγα γάρ οἱ ἔδωκε 
2 Δ 3”! - νὰ ϱ 1 3 ὼ ΄ ο. εὓς ἄφενος, ναῖε ὃ ὄγ᾽ ἐν εὐρυχόρῳ Σικυῶνι. 

. αἱ 951 9 - , ὃ ΄ ε] ’ 
Την ὃγ υπο ζυγὸν Ίγε µέγα ὀρόμου ισχανόωσαν. 300 

᾽Αντίλοχος δὲ τέταρτος ἐὔτριχας ὡπλίσαθ ἵππους, 

Νέστορος ἀγλαὺς υἱὸς ὑπερθύμοιο ἄνακτος 
Τοῦ Νηληϊάδαο' Πυλοιγενέες δέ οἱ ἵπποι 
Ξ) 9 { ο 9 νι πλ η 

Ὠκύποδες φέρον ἅρμα' πατὴρ δέ οἱ ἄγχι παραστὰς 

980. κλέος. ὙΥπ]σο σθένος. Τ]ε τεπάῖπσ 
οἳ {πε {εχίέ, ΠοἵΥΕΥεΣ, Ἠα5 εααα] απ(]ογ]έγ, 15 
ΤΠΟΤΕ αρρτορτῖα{ε, απά {ΟΥΠ15 α ΡΙΘΟΠΑΣΙΗ οἱ 
ΝΠΙσΠ {Πεταςδε ἵ5 {αν ππογε {γε πεηί Ιπ ἨοπΠοΡ, 

2859. λευκῳ. (παν, ρηγο. 
2584. ἐρηρέδαται. Φο]μο]. ἐρηρεισμέναι 

εἰσὶ, τῇ γῇ προσπελάζονται. φεο Ματ. 
ατ. αντ. ξ 90. 

285. στέλλεσθε. Ῥγερατε γοιγεεῖοε». 3εθ 
ο ΤΙ. Δ. 294. 

991. οὕς ποτ ἀπηύρα Αἰνείαν «.τ.λ. 
ὧρο Π. Ε. 920. εε 8ἱ60 ν. 266. 

9907. ἵνα µή οἱ ἔποιθ' κ.τ.λ. Τηΐ5 ραδ- 
5ασε αΠογᾶς απ Ἰηδίαπος οἱ α πο, 1π οτᾷες 
{ο ορέαῖπ α γε]εαδε ἔγοπα ππΠίατγ θετνῖσα. 
Φεε οπ Ἡ. Ν. 669. 

999. ἄφενος. 368 οἩ 1]. Α. 170: απᾶ οἳ 
Όλο αἀ]εοίνε εὐρύχορος, οη ΠΠ. Β. 398. 

900. µέγα δρόμου ἰσχανόωσαν. «Γεγε- 
σεγῖπη ἵτ έλα σοιγεο. Πο νετῦ ἰσχαναν 
5ιση]ῇος {ο Ρετεὶεί οὐείϊπαίεῖη ἵπ α ἐλῖπη. 
6ο 0, Θ. 258. ἰσχανόων φιλότητος. Όοπι- 
Ρατε ΤΙ. Ρ. 672. 



ὍὉΜΗΡΟΥ ἼλΛΙΑΔΟΣ γΥ. 

Μυθεῖτ᾽ εἰς ἀγαθὰ, φρονέων νοέοντι καὶ αὐτφ' 
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᾽Αντίλοχ), ἦτοι μέν σε νέον περ ἐόντ' ἐφίλησαν 
Ὃ 

Ζεύς τε Ποσειδάων τε, καὶ ἱπποσύνας ἐδίδαξαν 

Παντοίας' τῷ καί σε διδασκέµεν οὔ τι µάλα χρεώ. 

Οἶσθα γὰρ εὖ περὶ τέρμαθ᾽ ἑλισσέμεν' ἀλλά τοι ἵπποι 
Ῥάρδιστοι θείειν, τῷ τ᾽ οἵω λοίγι ἔσεσθαι. ϱ »τῳ γ 3510 

Τῶν ὃ ἵπποι μὲν ἔασιν ἀφάρτεροι, οὐ δὲ μὲν αὐτοὶ 
Πλείονα ἴσασι σέθεν αὐτοῦ µητίσασθαι. 

᾽Αλλ’ ἄγε δὴ σὺ, φίλος, μῆτιν ἐμβάλλεο θυμφῷ 
Παντοίην, ἵνα µή σε παρεκπροφύγῃσιν ἄεθλα. 

Μήτι τοι δρυτόµος μέγ᾽ ἀμείνων, ἠὲ [ίηφυ 
Μήτι ὃ᾽ αὗτε κυβερνήτης ἐνὶ οἴνοπι πόντῳ 
ΝῆΠα θοὴν ἰθύνει ἐρεχθομέ ανέ : ἣν ἰθύνει ἐρεχθομένην ἀνέμοισι 
Πήτι 8) ε , ’ Έ ΄ 

ή ἠνίοχος περιγίγνεται ἡνιόχοιο. 

"Αλλος µέν ϐ’ ἵπποισι καὶ ἅρμασιν οἷσι πεποιθὼς 

᾿Αϕραδέως ἐπὶ πολλὸν ἑλίσσεται ἔνθα καὶ ἔνθα, 320 

πποι δὲ πλανόωνται ἀνὰ δρόµον, οὐδὲ κατίσχει" 
Φ / / νο , 9 ο Ὃς δέ κε κέρδεα εἰδῇ, ἐλαύνων ἥσσονας ἵππους, 

λ Αἰεὶ τέρμ᾽ ὁρόων στρέφει ἐγγύθεν, οὐδέ ἑ λήθει, 
Ὡ 9 ρα / / ο ζα 

ππως το πρωτον τανυσῃ βοέοισιν ιμασιν, 
.) / Αλλ’ ἔχει ἀσφαλέως, καὶ τὸν προὔχοντα δοκεύει. 

9056. μυθεῖτ εἰς ἀγαθά. Ῥο Ἡ. 1. 109. 
εἰπεῖν εἰς ἀγαθόν. Ἀεε ἴ]ε ποίε {Ίεγο. 

907. ἱπποσύνας παντοίας. Έτοροτ]γ, 
απίές εφιεείγε οπιπίφεπας, ΙΙ] πι Ἰο9Υςβθ- 
πηαηβδΗϊρ οοηβϊῖβίῖηςσ ἵπ ο νατῖοίγ οἵ π]απ- 
ὤπντεβ απά ατγῆβσε». Ἠεπςεε, ἵπ {Πῖ5 Ἱπ- 
βίαπσθ, ἴλεο αλοῖε απ οἱ οιαγοίεεγίπς:; Ἱπ 
νΠΙ6Ἡ 5εηβε ἱπποσύνη 15 αδεᾷ ἵπ ΤΠ. Δ. 
908. Τη {Πο Β4Π1θ 8658 νε Ἠανε 1πν. 919. 
μῆτιν παντοίην, Ἱ. 6. ἔἶε πατίοις ἰαοί απᾶ 
ἑπφεπιϊέη, επιρ]ογεᾶ π ἀϊτεσοίίης α ε]ατῖοῦ, 
Βο α4ἱδο Ίπ Τ. Γ. 902. παντοῖοι δόλοι. Σ. 
281. παντοῖος δρόμος. Χ. 2608. παντοίης 
ἀρετῆς. Ἐππεβίϊ 15 οετίαϊη]γ Ιποοττεοῦ ἴπ 
Ἠϊ5 ο,ΏβετναίδίοἨ, ἐ]αῦ παντοῖος 18 Ἠετο 1π- 
οαραβ]ο οἳ 15 πδαα] Ιπιροσί, απᾶά {παί 1δ 
Αηοπ]ά Ῥε τεπάετεά 5ΙΥΠΡΙΥ φαΐᾷο ὀοπιβ, ἵπ 
χΘί6ΓΕΠΟΕΘ {ο {μα αἀνίοο ΠΙΟ Το 18 
αροπί {ο ρῖνο Ἠϊπι,. ΟΕ Οδ βαρροβίάοπ 
{1ο π95ο οἱ μῆτις ἵπ ἴο 1πες Ἱπηπηεα[αίε]γ 
{ο]ονῖπς 15 α υ{Πο]επό το[ηίμοη. Όοπι- 
Ῥα4γε αἱδο ν. 912. 

909. περὶ τέρμαθ᾽ ἑλισσέμεν. Ῥεῖ]. τοὺς 
ἵππουο. Ῥε6 οἩἨ Υ. 962. 

910. λοίγια. Ἐον λοιγὸς, 5αραπᾶ. ἔργα. 
ΟΌοπιραχε 1]. Α. 518. 

916. µήτι τοι δρυτόµος κ.τ.λ. Τῆΐ8 
βοπίΙπηεπξ Ἠαςδ Ῥοεεπ περοαίεά]γν Ἱππαίεᾶ. 
Τε 15 οἴεά ὮΥ ΟΙεπιεΠςδ Α]εχ. Ῥίτοπῃ. 6. {ο- 
ροΐιεν νηί α ρανα]]εΙ Ένοπι α [αρπιοπί 
οἳ Μαρς: ὡς αἰεὶ τέχνη μέγ ἀμείνων 

Τοΐΐογ Ῥγιάεπίία ἀεπίγα. 
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ἰσχύος ἐστίν. 9ο ΒΟοΡΗ. Α]. 19250. οὐ γὰρ οἱ 
πλατεῖς Οὐδ' εὐρύνωτοι φῶτες ἀσφαλέσ- 
τατοι' ᾽Αλλ᾽ οἱ φρονοῦντες εὖ κρατοῦσι 
πανταχοῦ. ἈἘπτὶρ. Ἑταρπ. αρ. οΦἱοῦ. 
«τοι. Ῥ. 907. ῥώμη ἀμαθὴς πολλάκις 
τίκτει βλάβην. Ἐ]Πουγ]άεβ: Βέλτερος ἆλ- 
κήεντος ἔφυ σεσοφισµένος ἀνήρ' ᾿Αγροὺς 
καὶ πολίας σοφίη καὶ νῆα κυβερνᾷ. Ἠο- 
ταί. 04. 1ΠΙ. 4. 65. Τε οοπεἰ[ῦ επρεγ πιοῖε 
φιῖέ δια Ύ ἴπι ζεπυρεγαίαπι «Ώί φποφμε Ώγο- 
Ῥε]αιπέ ἴπ πια]ις. Όϊσετο ἆε Φοπεοί. 6. Ίο 
οἴγίόιι5 αιί οε[οοϊαίϊῦις αιί οεἰογιίαίε ϱΟΥΡο- 
γπίπι Γέ πιασπ φεγιίιη, 9εᾷ οοπεῖο. Ονίᾶ. 
Μει. ΧΙΙ. 9569. ἈῬεοίογα κιπέ ροΐϊογα πια- 
πι; οἴφον οπιηῖς ἴπι ἠ1ΐ. Ὑαἱ. Ἐ]αο. ΤΥ. ποπ 
φοίμπι οἴρίδις αφιωπι (πεάσπε; εἄγρε αογὸ 

Οοππρατο αἱ5ο 
Ένσ]ε». Ιπ. 16. ἀγαθὴ σοφίη ὑπὲρ δύνα- 
µιν. Οἱ ἰλμε ἀαίνε ἔοχτα µήτι, 5εε Ῥτε]ίπα, 
05158. 5εοῖ. ΤΥ. 5 1. 

99]. οὐδὲ κατίσχει. Βεϊ]. αὐτούς. 
929. στρέφει ἐγγύθεν. ΊΤ]αέ 18, πεαν νο 

φοα[. 8εε ΟΠ ν. 902. 
924. τανύσῃ. Ῥοαῖ. τοὺς ἵππους. ΊΤ]ε 

Ῥτορεσ εχΡρτεβΒΙΟΠ 15 ἡνίας τανύειν, Ἰιαδε- 
πας ἠπίεπάεγε; Ἠεπσε ἵππους ἡγνίαις τα- 
νύειν ομδῖ]γ απῖδοδ. Όοπιρασε Τ]. Π. 976, 
415. 

926. τὸν προὔχοντα. Τι οἸαγοίοεν 
ἵπ αἄταποο. Ἠετο αραῖπ τοὺς ἵππους πιαθέ 
Ῥο 5αρρ]εά. Ἐπδίαίμ. τὸν προελαύνοντα 



005 ὉΜΗΡΟΥ ΙΛΙΑΔΟΣ ψ’ 

Σῆμα δέ τοι ἐρέω μάλ᾽ ἀριφραδὲς, οὐδέ σε λήσει. 

Ἕστηκε ξύλον αὖον, ὅσον τ᾽ ὄργυν, ὑπὲρ αἴης, 
Ἀ λ Ἂ 
Η δρυὸς, ἢ πεύκης, τὸ μὲν οὐ καταπύθεται ὄμβρῳ' 
Λάε δὲ τοῦ ἑκάτερθεν ἐρηρέδαται δύο λευκὼ 

Ἐν ξυνοχῇσιν ὁδοῦ:---λεῖος ὃ ἱππόδρομος ἀμφίς---- 350 
” σα - Β -- 
Η τευ σῆμα βροτοῖο πάλαι καγατεθνηῶτος, 

Ἆ ΄ ΄ , ων / 2 ’ 
Η τό Ύε νύσσα τέτυκτο ἐπὶ προτέρων ἀνθρώπων, 

Καὶ νῦν τέρματ᾽ ἔθηκε ποδάρκης δῖος Αχιλλεύς. 

Τῳ σὺ µάλ᾽ ἐγχρίμψας ἐλάαν σχεδὸν ἅρμα καὶ ἵππους, 
Αὐτὸς δὲ κλινθῆναι ἐὐπλέκτῳ ἐνὶ δίφρῳ, 3350 
Ἡ ο σι πα Ν ολιικς ὉΑ. ΝΑ 9 ὃ Ν ιν 

κ επ αριστερα τοιιν αταρ τον εξιὸν ιππον 

ο] { Κένσαι ὁμοκλήσας, εἶξαί τέ οἱ ἡνία χερσίν. 

Ἐν νύσσῃ δέ τοι ἵππος ἀριστερὸς ἐγχριμφθήτω, 
ά ”/ 

Ως ἄν τοι πλήμνη γε δοάσσεται ἄκρον ἱκέσθαι 

Κύκλου ποιητοῖο' λίθου ὃ) ἀλέασθαι ἐπαυρεῖν, 940 

Μήπως ἵππους τε τρώσῃς, κατά ϐ) ἅρματα ἄξῃς. 

Χάρμα δὲ τοῖς ἄλλοισιν, ἐλεγχείη δέ σοι αὐτῷ 
"Ἔσσεται' ἀλλὰ, φίλος; φρονέων πεφυλαγμένος εἶναι. 

νοοῦμεν, ἐπειδὴ καὶ "Εχειν λέγεται τὸ 
ἡνιοχίκῶς ᾿Ελαύνειν, κατὰ τὸ Ἔχε µώνυ- 
χας ἵππους. Όοπιρατε ν. 998. αἱ αἰιδὶ. 

920. σῆμα. Τ]ιε σοα. Υπ. Έπ. Υ. 199. 
{Πίο οἰίάεπι «Ίγπεας [γοπάεπέϊ εα ἐ[ίος πιείαπι 
(πεζή. ΤΠο Βο]ιο]αςί οἶίες ΤΠεοριταδ- 
ἐᾳς (Η]εί, Ῥ]απέ. Υ. δ.) {ο (πε εβεοί ναί 
Ώιε οα] απᾶ ο Πγ 4ο ποῖ εαδῖ]γ οοττοᾶθ 
(ν. 928). 

927. ὅσον τ᾿ ὄργυια. Τ1ε γετΏ γίγνεται 
παιδί Ῥο φαρρ]εά, α5 ἵπ Τ. Φ. 261. ἜΤ]α 
ὄργυια γναδ α ππεαξιτε οἱ αΡοιαέ εἷκ {οεί, 
Ῥεῖης {Πε ἀῑδίαποε Ῥοέσεεπ {πε εχἰτεπιϊεῖος 
οἱ έΊ1ε Ἠαπάς, νε {πε αγπῃς αγθ οχίεπἀεά 
αἲ 11] Ἰεπσίῃ. ῥΒεμο]. ἡ τῶν δύο χειρῶν 
εἰς πλάτος ἕκτασις. 1Πο9 ἀετιναίῖοη 15 ἔτοπα 
ὀρέγω, ἴο επεπ. 

950. ἐν ξυνοχῇσιν ὁδοῦ. Ῥομο]. ἐν ταῖς 
ξυμβολαῖς καθ ὃ μάλιστα ἐστένωται ἡ 
ὁδός. ΊΤ]ιας 16, αἲ ἴἶο ἔαγη οἳ έλα Ιήρρο- 
ἀτοπ1θ, ὙἨεγαο {1 8ρα08 οοπἰγασί, 35 ἵδ 
γετε, ὮΥ τεβδοη οἳ ἴπε Ίππο Ῥτο]εοίῖπσ 
ΒίΟΠ65; ἨἨογεας {19 τοδί οἱ ίπθ σοπχ5θ 18 
{γ6ε ἔτοτα βαε] οῬβίας]ες, α5 ἐχρἰαϊπεά ἵπ 
ἔπε Ῥατεπίπείίσα] εἸαιςε. Τε εχρτοδδῖοι 15 
Ππηέα(εά ἵπ Ομ]ηί. Ῥπιγτῃ. ΤΥ. 945. Αρο]]. 
Ἠλοά. ΤΙ. 18. ΤΝ. 6299. Ορρῖαπ. Ογπερ. ΠΠ. 
17. Παπειί, 1.596. Υ. 192. 

9δ]. σῆμα βροτοῖο πάλαι κατατεθνηῶ- 
τος. Ἠεηποε 16 8εεπ]5 {]λαί ἵπ {πο ταἆργ ασο5 
οἳ απθϊᾳαἴέγ, 6τανεΒ Ίεγε ππεγε!Ιγ πιατ]κεά 
ὮΥ α΄ νοοάεπ δίακε, ν α 5ίοπε αἲ ἴθ 
Ἠεαά απἆ {6εέ. Ἐπίέ κβεε οἩ ΠΠ. Π. 467. 

9092, νύσσα. Τ1ο φοαῖ, νυἉῖε ννας βχεά 
αό Όιε Ίούγετ επά ο {Πε οο15ε, οα]]εὰ αἱδο 

καµπτήηρ. 185 πιεαπῖηρ 15 ἀῑΠετεπί ἵπ 
ν. 758. Ἱπΐτα, Τ]ο ἀῑδίαπος Ῥείέννεεπ {]θ 
πρρεγ απά Ίούψετ σοα] ἵδ ποῦ ΠοἩ {ο Ὦθ 
ἀείεγπιῖπεᾶ. Ατδίατοῃας αἰΠτταεᾶ ἰπαί 16 
γ/α5 α ἀἰδίαπορ οἱ Βνε βίαᾶΐα, Ῥείνγεεπ {ο 
να] απά {πε {επί {οψατᾶς {Πο 5Ίογο. ΤΠ 
ἔπε ΟΙγπιρῖο σατηες {ευ {αγπεὰ βενεταὶ 
ἄπιες τουπᾶ {πε σοαἱς αἲ εαοῖ επἀ οἱ {1ο 
οοι5θ. ΟΙ {πε Ρτοποππ τόγε 5εε οἩ Ἡ. ΓΤ. 
409. 

957. εἶξαί τὲ οἳ ἡνία χερσίν. Ίε Ἰανε 
αποίπεν εχαπηρ]ε ο{ πε ααθῖνε οοπβίτασ(ῖοῃ 
οἳ ἐ]5 Υετὸ ἵπ ΒορἩ. 64. Ο. 1928. μῆνιν 
βαρεῖαν εἰκάθειν ὁρμωμένῳ Τῷδ' ἀνδρί. 
Βοππεν]λαῦ αἰπη]]ας 15 Ἠοταί. 1Η1. 5. 90. 
ἄτατες ἵγας ἸΤαγίὶ γεάοπαδο. 

909. ὡς ἄν τοι πλήμνη κ.τ.λ. Τηθ 
οοηβίγποίῖοπ ἶ5δ: ὡς πλήμνη κύκλου ποιη- 
τοῦ δοάσσεται ἂν ἱκέσθαι ἐπὶ τὸ ἄκρον 
(τῆς νύσσης). Ί]ιαί ἰ]α πανό οἱ ἴ]ιε ιο]ιεί 
πια αρρεαχ {ο αργρτοασὴ ἴνε εἶφε οἵ ἴ]ιε φοαῖ: 
αξί]ε 5.18 Εἴππς, Ἠοίγενεσ, λίθου ἀλέασθαι 
ἐπαυρεῖν, ατοἰᾶ εἰγκίπᾳφ αφαϊπεί ἴλε κίοπο. 
Βομο]. ἐπαυρεῖν' ψαῦσαι. Τ]ο οοπιπιεηέ- 
ΔἴΟΙ5 Ἠανε ἰειτῖρ]γ Ῥετρ]εχεά {ἔΠπεπιβε]νεβ 
ΡΥ Ιοϊπίης {πε ννογάς κύκλου ποιητοῦ νηί 
ἄκρον ἱκέσθαι. Τε πιεαπῖης οἱ Ηοππεσ 18 
εχαεί]γ εκρτγεςδεᾶ, α5 Ἠ/ακεβε]ἀ οΏβεσνες, 
1η Ηογ. Ο4. Ι. Ἱ. 4. πιεαφιε Τεγείαϊς Ενὶ- 
ἰαία γος; νετο {πα Υνλοὶο ἔοτος οἳ {ια 
5οπίεπος ε5 ἵπ {πε ρατΗοῖρ]ε: {δέ εδοαρεᾶ, 
Άπά ΠΟ ΤΠπογθ. Όοπιρατο Τ11ς. Ώπ. Υ. 109. 
170. ' 

949. πεφυλαγμένος εἶναι. 
τοῦ πεφύλαξο. 

Φο]ο]. ἀντὶ 
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Εἰ γάρ κ ἐν νύσσῃ γε παρεξελάσῃσθα διώκων, 
Οὐκ ἔσθ᾽, ὃς κέ σ᾿ ἕλῃσι µετάλµενος, οὐδὲ παρέλθῃ, 945 

Οὐδ) εἴ κεν μετόπισθεν ᾿Αρείονα δῖον ἐλαύνοι, 
2 ὃ / Ν 0 Φ Ε) θ , / π Αδρήστου ταχὺν ἵππον, ὃς ἐκ θεόφι γένος ᾖεν, 

.Η τοὺς Λαομέδοντος, οἳ ἐνθάδε γε τράφεν ἐσθλοί. 

ὋὪς εἰπὼν Νέστωρ Νηλήϊος ἂψ ἐνὶ χώρῃ 
ο 9 δι ας δι μμ ’ 9 9) 
Εζετ 2 επει ᾧ παιδὶ ἑκάστου πειρατ εειτε. 950 

΄ . ο ” ”. ιά ΄ ) ϱ) 

Ἰηριόνης ὃ ἄρα πέµπτος ἐὔτριχας ὡπλίσαθ' ἵππους. 

Αν ὃ' ἔβαν ἐς δίφρους, ἐν δὲ κλήρους ἐβάλοντο. 

Πάλλ᾽ ᾽Αχιλεὺς, ἐκ δὲ κλῆρος θόρε Νεστορίδαο 

᾽Αντιλόχου' μετὰ τὸν δὲ λάχε κρείων Εὔμηλος" 
Τῳ ὃ) ἄρ᾽ ἐπ᾽ ᾽Ατρείδης δουρικλειτὸς Μενέλαος" 3556 

Τῳ δ᾽ ἔπι Μηριόνης λάχ᾽ ἐλαυνέμεν' ὕστατος αὖτε 

Τυδείδης, ὄχ᾽ ἄριστος ἐὼν, λάχ᾽ ἐλαυνέμεν ἵππους. 

Στὰν δὲ μεταστοιχί σήµηνε δὲ τέρματ᾽ ᾽Αχιλλεὺς, 
Τηλόθεν ἐν λείῳ πεδίῳ’ παρὰ δὲ σκοπὸν εἶσεν 
᾽Αντίθεον Φοίνικα, ὀπάονα πατρὸς ἑοῖο, 360 
{ 2 

Ὡς µεµνέωῳτο δρόμου, καὶ ἀληθείην ἀποείποι. 
οἳ δ ο / »ὸλ}ο ν ” 

ἳ ὸ ἅμα πάντες εφ ἵπποισι μάστιγας ἄειραν, 
1] - ε) 

Πέπληγόν ϐ) ἱμᾶσιν, ὁμόκλησάν τ᾽ ἐπέεσσιν 
219 / - ὁ Ὁ 3 , δί, 
Εσσυµένως οἳ ὃ ὦκα διέπρησσον πεδίοιο, 

- / 

Νόσφι νεῶν, ταχέως ὑπὸ δὲ στέρνοισι κονίη 3656 
[ μα) 

Ιστατ᾽ ἀειρομένη, ὥστε νέφος ἠὲ θύελλα" 
- η 9 - . , 

Χαῖται δὲ ῥώοντο μετὰ πνοιῇς ἀνέμοιο. 

946. ᾿Αρείονα δῖον. 366 Αρο]]οᾶ. ΒΙ51. 
111. 6. δ; απᾶ οἱ πε Ἠοσβαος οί Τβοπιεάο, 
οἩ Π]. Β. 265. 

950. ἑκάστου πείρατα. 
ΡΙγ, ἕκαστον, εν πα. 
145. 

362. ἐν δὲ κλήρους ἐβάλοντο. ῥΒεῖ]. εἷς 
κυνέην. Όεε οἩἨ ΤΠ]. Η. 175. Τπε ογἀεσ ος 
πε οοπηραζαΠ{8 γνα5 5εί{]εά, 38 16 νναβ α{{εγ- 
νιαχάβ ἵπ {Πο Ο]γπαρῖο 641ΠΕΡ, ὮΥ Ἰοΐ5; Ῥαό 
Νηεί]ες {Π6γ νγετε ρἰαϊοπεά αμτεαςί οἱ 
οπε Ῥε]λῖπά αποίπετσ, Ἠαδ Ῥεεπ Ετεποηί]γ 
ἀϊεραίεά. ἘΕπδίαίμῖας ἵ6 ἵπ Ίανοισ οἱ ιο 
Ἰαΐέεν ορίπῖοἩ, 9ἶπος {ο Πτεί Ἰοῦ ενἰἀεπ{]γ 
6ανε α ἀεοϊθίνε αἀναπίασθ. Τ19 πιοάετης, 
Ἠονενετ, 4ἴο σεπετα]]γ αρτοεά ἐλαί ἔ]μο 
οἰατῖοίβ ν/ετε Ῥ]ασεά αργεαδί; ἵπ νη]ο]ι 
οτἀεσ, έπε οαπάϊάαίε ννο βίου Πτςί Ἰαἆ 5ο 
οἶεαν απ αἀναπίαρε οΥες Ἠῖ5 οοπιρεΒ{οτς, 
Εναί 16 να αἈβο]αθε]γ ΠεςΘΒΒΑΤΥ {ο βοέέ]ο 
{πο Ῥ]ασςβ ὮΥ Ἰοί. Έον 5 ἴΠεγ {ατπεά 
τουπά {9 σοα], ένα οἸατιοίθετς οἩ {]ε 1ε[ς 
Ἠαπᾶ ἸἨαά, ἵη 8Ησ6οββΒΙΟΠ, Α. Ί655 οἴτο]ε {ο 
τηθΚκο π ἐπγηϊηᾳς, απά Ἰλετείοτο Ίεβς β8ρᾶςθ 
οἳ ρτοιπά {ο ρᾶ5ς ουεσ οἨ {πε Ὑ]ο]ε, έπα 
ἤιοδο ατταπρεά οἩ ια τὶσ]Ώέ: 8ο ἐἶιαί ἰμθ 
θἀναπίαρε οἳ ο οοπιραίαπύ οἩἳ ἴλε ]ε[ί 

Τ]αί 15 βἴπι- 
Φεθ οἩ ΤΠ. 7. 

Ἠαπά να 1πογθαβδεᾶά Ἱπ Ῥγοροσίίοῃ {ο {πο 
ΏΙΠΙΡΕΣ οἱ οοπίοπάῖηπρ οἸατιοίβ. Τμε ἆϊδ- 
αἀναπίαρε, Ἠονίογετ, οἱ έποδθ νο ορίαϊπεά 
{πο Ἰαίεν Ἰοίδ, ννας {τεφπεηί]γ οοιπίεχ- 
Ῥα]αποεά ὮΥ ἐπεῖτ δαρετίος θΙΙ ἵπ {πε π]ᾶ- 
παρεπιεπί οἳ {εῖν Ἠοςδεβ; εβδρεοῖα]Ιγ 48 
{πο οἰατιοίθες ΠθΘαΓεΓ {ο {πε ῬΡί]αν ναβ 
{τεφπεπί]γ βἰγαϊίεπεᾶ {ος τοοπῃ αροπ {πο 
ύαχη, νἨῖο] τεπάστεά 16 α οΠΙεξ εκοε]]επος 
1η α οοπιραίαηί {ο ἑατη 1π 5 Ηθέ]ε οοπαρᾶβΒ 
Ά5 ῬοββῖρΙε. Φεο 4Ρονε ν. 909. Το 5 
Ροϊπῖ, ἐλετείοτα, Νεβίος, ἵπ {πο Ρτεσοεάῖπς 
8Ρεεο! {ο Αποσμας, ἀῑτεοίς Ἠῖ5 Ῥατίοι- 
Ίαν αἰθεπίίοπ ἐΠποισμοιί. Θ6ο ερ Ρἱ- 
Μεγίαίῖοτη οπι ἴιε Οἰψπιρίο «πάαπιερ θεοί. ΧΠΙ. 

36]. ὡς μεμνέφτο δρόµου. Τ]αί νε πιῖφ]έ 
οὗβεγοε {λα τας. ΤΠε Ρτεβεπέ ορία νο οἳ 
µεμνάομαι, ἵπ Χεῃ. ΟΥτ. Ι. 6. ὃ, ἵδ µεμ- 
γῴτο. Ἠεποε ἵη ειο Ηοπιετίο ἀῑα]εοί µεμ- 
μέφῳτο. 

966, ἵστατ. Ἔ]με νογβίοηβ τεπᾶογ {Πί8 
νετῦ ὮΥ σιγφεῦαί. Ἰπ τείετεποε, Ἰογγενετ, 
{ο 11ο {ἐΠ]α]ς ο]οιιά οἱ ἀπδέ ννΏ]ο]ι γγαβ ταἰεᾶ, 
Ἐγπεθᾶ οοστθοί]γ ἰαηβ]αίες Ἱέ ὮΥ είαδαζ. 
5ο Ὑϊτρ. ἆπ. ΧΠ. 407. )ιζνσε οζωπι 
σίατγε οἰαεξ. 

907. ῥώοντο. Ἠγεγε αφίαἰεῖ. πε νενῦ 
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ὍΆρματα ὃ ἄλλοτε μὲν χθονὶ πίλνατο πουλυ[βοτεἰρῃ, 
”ἝΑλλοτε ὃ ἀἴξασκε µετήορα" τοὶ ὃ ἐλατῆρες 
σ 

Βστασαν ἐν δίφροισι' πάτασσε δὲ θυμὸς ἑκάστου, 370 

Νίκης ἱεμένων' κέκλοντο δὲ οἷσιν ἕκαστος 
εν] δ δὲ / ’ δί 
πποις, οἳ δὲ πέτοντο κονίοντες πεοίοιο. 

᾽Αλλ) ὅτε δὴ πύµατον τέλεον δρόµον ὠκέες ἵπποι 
ἈΑψ ἐφ᾽ ἁλὸς πολιῆς, τότε δὴ ἀρετή γε ἑκάστου 

Φαίνετ’, ἄφαρ ὃ ἵπποισι τάθη δρόμος" ὦκα ὃ) ἔπειτα 3750 

Αἱ Φηρητιάδαο ποδώκεες ἔκφερον ἵπποι. 

ὰς δὲ µέτ᾽ ἐξέφερον Διομήδεος ἄρσενες ἵπποι Τὰς ὃ ἕ Διομήὸ 

Τρώϊοι, οὐδέτι πολλὸν ἄνευθ᾽ ἔσαν, ἀλλὰ µάλ᾽ ἐγγύς' 
/ πλ 

Αἰεὶ γὰρ δίφρου ἐπι[βησομένοισιν ἐίκτην, 
Πνοιῇ ὃ Εὐμήλοιο µετάφρενον εὐρέε τ) ὤμω 360 

Θέρμετ”. ἐπ᾽ αὐτῷ γὰρ κεφαλὰς καταθέντε πετέσθην. 
Καΐ νύ κεν ἢ παρέλασσ’, ἢ ἀμφήριστον ἔθηκεν, 

Εἰ μὴ Τυδέος υἳὶ κοτέσσατο Φοῖβος ᾽Απόλλων, 
ο ο ος, -- ”/ / / 
Ός ῥά οἱ ἐκ χειρῶν ἔβαλε μάστιγα φαεινήν. 

Τοῖο ὃ ἀπ᾿ ὀφθαλμῶν χύτο δάκρυα χωομένοιο, 
Οὕνεκα τὰς μὲν ὅρα ἔτι καὶ πολὺ μᾶλλον ἰούσας, 

Οἳ δέ οἱ ἐθλάφθησαν, ἄνευ κέντροιο θέοντες. 

0ὐδ’ ἄρ᾽ ᾿Αθηναίην ἐλεφηράμενος λάθ᾽ ᾿Απόλλων 

Τυδείδην, µάλα ὃ) ὦκα µετέσσυτο ποιμένα λαῶν, 
Δῶκε δέ οἱ μάστιγα, μένος ὃ' ἵπποισιν ἐνῆκεν. 390 

"Ἡ δὲ μετ) ᾿Αδμήτου υἱὸν κοτέουσα [εήκει, 

Ἴππειον δέ οἱ ἣξε θεὰ ζυγόν' αἱ δέ οἱ ἵπποι 

᾽Αμϕὶς ὁδοῦ δραµέτην, ῥυμὸς ὃ ἐπὶ γαῖαν ἐλύσθη' 

Αὐτὸς ὃ ἐκ δίφροιο παρὰ τροχὺν ἐξεκυλίσθη, 
᾽Αγκῶνάς τε περιδρύφθη, στόµα τε, ῥῖνάς τε" 9056 

Θρυλλίχθη δὲ µέτωπον ἐπ᾽ ὀφρύσι' τὼ δέ οἱ ὅσσε 

ῥώομαι βἰση]βςς, {ο πιοτυε γαρίαζη; α5 ἵπ πο 
Ῥγεδεπέ 5εηίεπσε: Ἠεπος, ἴο ἄαπος; α5 ἵπ 
Ἡ. Ω. 616: 3δο, {ο αἰίαοι Πιγοµείή; 5 ἵπ 
Ἡ. Λ. 50. 

9608. ἅρματα ὃ ἄλλοτε κ.τ.λ. ΟΌοπι- 
Ῥατε τς. ἄεουσ. ΤΤΙ. 108. 

976. ἔκφερον. αι]. ἅρματα, ΟΥ Ρ6ΤΠαΡ5 
ἑαυτούς. ο αραῖῃ ἵπ ἴα {ο]]ονίπς πα. 
Ὀθε οἨ ν. 769. 

979. αἰεὶ γὰρ δίφρου κ.τ.λ. Α. πιοτθ 
ποίαγα] Ίπιασε (Παπ {]]ς οοπ]ά ποῖ Ῥε ἐΠοισ]έ 
ο. ἜΠο Ῥοεί πηα]κες α5 ερεοίαίοτς οἱ {μα 
1468: Ύνε 5ε6 Ὠϊοπιεά Ῥγεδεῖησ προηπ Έπ- 
ΤΠΕΙΙ5 5ο 6οβε]γ, ἐμαί Ἠ]5 «Ἠατίοξ 58εΠΙ5 {ο 
εἰἴπιρ {λε εἸαχ]οί οἳ Ἐπππε]ας. ῬοΡΕ. Ὠο- 
πηθα]αβ ῬΗ. (ἆε Ἐ]οα. ο. 916) ας οἶμεά 
Έα Ῥαββασο α5 4η εχαπηρ]ε οἱ Ρρεγβρίοι{γ. 

980. πνοιῃ. ῥῬεῖ. τῶν τοῦ Διομήδεος 
ἵππων. Όοπιρατο Ἱπίτα ν. Ἴ65. Ρ. 509. 
Τ]αβ αἱδο γρ. ἄεοις. ΤΠ. 111. Ἠι- 

πιεβοιπέ αριπιῖς Παίπφιε δεηµεπίωπ. ΟΕ ἴπο 
οοη5ιπςίΙοη., 596 οἩ ΠΠ. Β. 146. 

982. καί νύὐ κεν ἢ παρέλασσ’, κ.τ.λ. 
Ὀθο οἨ γ. 626. Ἱπίγα, 

906. τὰς μὲν ὅρα. 
Ριε[ῖ. 

967. οἳ δε οἱ ἐβλ. Τ]ιο Πιογ8ε οί Πἱοπιε. 
Τ]με νετρ βλάπτεσθαι 15 Ἠογε αδεά ἵπ ἴμε 
5εη5ο οἱ σφάλλεσθαι, απά 5ο Ι]εινδε ἴπ. 
νν. 461. 545. 5Τ]1. 774. 7852. Οοπιρατο αἶ5ο 
1. 7. 99. Η. 271. Π. 901. 

988. ἐλεφῃράμενος. ΤΠο γΥετρ ἐλεφαί- 
ρεσθαι Εἰσπίῃες {ο ἀἱκαργμοῖπέ. Ἐπρίαίῃ. 
ἐλπίσιν ἀπατᾷν. 1ὲ 15 α5εᾷ ἵπ τείεγεποε 
{ο ἀεσεεϊί[α] ἆγεαπις, ἵπ 04. Έ. δθδ. Ἠεπσε 
1 Ἱππρ]]ες σεπεγα]]γ {ο {π]ηγο. Έμα5 Ηερίῖοᾶ, 
ο {1ο Νεπισρατ ΤΟΠ, ἵπ ΤΠεοσοῃ. 990. ἐλε- 
φαίρετο φῦλ᾽ ἀνθρώπων. 

996. θρυλλίχθη. Ίας εετεγεῖη ὑγιϊδες. 
Βο]ο]. συνετρίβη. ο αἶδο ΗοαβγομΙαβ, νο 

Τ]παί 15, εμας Έι- 
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Δακρυόφι πλῆσθεν, θαλερὴ δέ οἱ ἔσχετο φωνή. 

Τυδείδης δὲ παρατρέψας ἔχε μώνυχας ἵππους, 
Πολλὸν τῶν ἄλλων ἐξάλμενος' ἐν γὰρ ᾿Αθήνη 

095 

ου Ξ , ος αλ ο. 3! 
Ιπποις ἦκε µένος, καὶ ἐπ᾽ αὐτῷ κῦδος ἔθηκε. 400 

-- ”! στ 

Τῷ ὃ' ἄρ᾽ ἔπ᾽ ᾿Ατρείδης εἶχε ξανθὸς Μενέλαος. 
.) ίλ ὃ) 6 ων) λ Ν ς - 

Αντίλοχος ὃ ἵπποισιν ἐκέκλετο πατρὸς ἑοῖο" 
»” --.. 
Εµβητον, καὶ σφῶϊ τιταίνετον ὅττι τάχιστα. 

΄Ἠτοι μὲν κείνοισιν ἐριζέμεν οὔτι κελεύω, 

Τυδείδεω ἵπποισι δαΐφρονος, οἷσιν ᾿Αθήνη 405 

Νῦν ὥρεξε τάχος, καὶ ἐπ᾽ αὐτῷ κῦδος ἔθηκεν' 

Ἵππους ὃ ᾿Ατρείδαο κιχάνετε; μηδὲ λίπησθον, 

Καρπαλίµως, μὴ σφῶϊν ἐλεγχείην καταχεύῃ 

Αἴθη, θήλυς ἐοῦσα" τίη λείπεσθε, φέριστοι; 

ἵΩδε γὰρ ἐξερέω, καὶ μὴν τετελεσμένον ἔσται" 410 

Οὐ σφῶϊν κομιδὴ παρὰ Νέστορι ποιµένι λαῶν 
” - 3 ος ο 48. - σος. - Έσσεται' αὐτίκα ὃ) ὕμμε κατακτενεῖ ὀξέί χαλκῳ, 
Αἴ κ᾿ ἀποκηδήσαντε φερώμεθα χεῖρον ἄεθλον. 
2 - 

Αλλ᾽ ἐφομαρτεῖτον, καὶ σπεύδετον ὅττι τάχιστα" 
τ - ο Φον «4 / δὲ / αὗτα ὃ ἐγὼν αὐτὸς τεχνήσοµαι, ἠδὲ νοήσω, 416 
Στεινωπῳ ἐν ὁδφ παραδύµεναι, οὐδέ µε λήσει. 
ὋὪς ἔφαθ” οἳ δὲ, ἄνακτος ὑποδδείσαντες ὁμοκλὴν, 

Μαλλον ἐπιδραμέτην ὀλίγον χρόνον’ αἶψα ὃ' ἔπειτα 
Στεῖνος ὁδοῦ κοίλης ἴδεν ᾿Αντίλοχος µενεχάρµης. 
ε Ν / ’ τ ’ » 9 ϱ/ Ῥωχμὸς ἔην γαίης, ᾗ χειμέριον ἀλὲν ὕδωρ ο ΡΟ 
᾿Εξέρρηξεν ὁδοῖο, βάθυνε δὲ χῶρον ἅπαντα" 
ΤΠ ῥ εἶχε Μενέλαος, ἁματροχίας ἀλεείνων' 

β4ᾷ5, 5 αποίμοτ ΘΥΠΟΠΥΠΙ, ἀπεδρύφθη. 
56ε {ε Ῥγοσεάϊῖησ Ἰϊπο. Επδία(]ίας, Πον- 
6ΝΟΥ, οΏβεγνες, (]αί θρυλλίσσεσθαι Ἱπιρ]ιεβ 
Α ποτε βεγῖοις ον!] Παπ δρύπτεσθαι. Τ]ια 
ΕΤΓΑΠΙΠΙΔΤΙάΠΕ 56ΕΠΙ {ο ανα οοπ{οιπᾶεἆ ἐπ]5 
νετΏ γνίἩ θρυλλέω, {ο αο]ίδρον; νι ννΙοἩ, 
η αἰσπίβοαίῖοι αἲ Ἰεαςί, ἴΠοχο 15 πο 60Ἡ- 
πεχίοη νμαίενεν. Τ]με ἀετιγα[ῖοι 15 {γοπα 
θραύω, {ο ὄγεαιρ, 

409. Αἴθη. ἜΤ]Πο Ἠογβε ο{ ΑσΑΠΙΕΠΙΠΟΠ. 
5θο αβογε, ν. 290. 

419. ἀποκηδήσαντε φερώμεθα. ΤΗΙ5 εκ- 
Ῥτεδδίοι ἵ5 5οπιενγ]μαέ Ἠαγδ] ; εἶπορ 16 σςπ 
οπΙγ Ῥε τε[εγγοᾶᾷ Ῥτορετ]γ {ο {νε Ἠουςες, 
νεγρας Απιοσμις 15 αἱδο Ιπε]αάεᾶ ἵπ ο 
νετΏ φερώμεθα. Τί 15 εν]ἀοπί αἱδο [ποπι 
Όνε ρτϊποῖρ]ες οἳ σγαπΊπαΥ, λαέ έλα Ίουδας 
πλιβέ Ῥο οοηβϊἀετεᾷ α5 οπε ραῖΐγ; οὔλεγνῖςο, 
πο βγηίακ ν] ποί Ἰο]ά. σε ον Ἡ. Α. 
167. Θ. 185. ἘΤΠϊ8, Ποννεγετ, 68η 564ΤΟεΙΥ 
Ῥα αἀπι] θεά; οἴπσε 1π ἴἶιε {οἰ]ονῖηπς Ἰπα 
{1ο ραῖτ 15 εἸεαχ]γ βερατα(εά. Ῥετ]μαρς έλα 
Ώπο γοαά(ηπρ πιαΥ ο ἀποκηδήσαντες ἀρώ- 

µεθα. 39 κῦδος ἄρεσθαι, απᾶ κλέος ἄρεσ- 
θαι, Ραββῖτα. ΤΠ οΠ6 ΟΥ «νο οορῖθβ ἄποκη- 
δῄσαντες 15 Γοαπᾶ, απᾶ 5ο Πο Ραββασο 18 
οἵζεὰ ὮΥ Φαϊάαδ απά Ἠεδγοβίαβ, ἵπ [ασ ο 
{πο νΙο]αίίοπ οὗ πιείγθ, 

415. ταῦτα. Τ1ε τε]αίῖνο Ιπά]σαίες έπθ 
Ἰπέεπίῖοη εχρτεβδεᾶ 1π ία πεχί 1π6. Ῥεθ 
ο Π. Τ. 86. 

420. ῥωχμός. -4 Πβειγε; ἔποπι λα πῃ- 
πδεά γεχΏ ῥώσσω, Γπάο. ἨἘίγπι. Μ. ρ. 190. 
ῥώσσω"' σχίζω. Ἴμα Ὑεπείίααπ Ῥομο]ίαςέ, 
Ἡπροπ {πε α{ΠογΙέγ οἳ Ἠετοβᾶῖαπ, ΝΥΊ{6Β ἴ]ια 
πνοτὰ ῥωγμὸς, αἀάϊπςσ: ῥωγμὸς δὲ ἐστι τό- 
πος κεχαραγµένος ὑπὸ ὁμβρίου ὕδατος. 
ΤΗΙς 15, ἵπ αἲὶ ῬγοβαΡ]Πίγ, οογγοθεί. ὨἨἘϊοη. 
Έγας. ΧΙ. Ἐκ θαμινῆς ῥαθάμιγγος, ὅκως 
λόγος, αἰὲς ἰοίσας, Χἁ λίθος ἐς ῥωγμὸν 
κοιλαίνεται. ἘΒοῦι 101118, ΤιούΨ6εΥεΥ, ΠΙΑΥ 
ΡοββῖρΙγ Ἠανθ Ῥεεῃ ΙΠ 11δο. 

42]. ὁδοῖο. Ῥοαῖ. µέρος τι. Ἀεο οπ Π. 
Ῥ. 268. 

492. ἁματροχίας. Ί]ιο οοἰξείοη οἱ ἴἶνο 
τ]ισείς οἵ ἔο οιαγίοί. Ῥε]ιο]. τὰς τῶν τρο- 
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᾽Αντίλοχος δὲ παρατρέψας ἔχε µώνυχας ἵππους 
᾿ἘΕκτὸς ὁδοῦ, ὀλίγον δὲ παρακλίνας ἐδίωκεν. 

᾿Ατρείδης ὃ ἔδδεισε, καὶ ᾽Αντιλόχῳ ἐγεγώνει' 4250 

᾽Αντίλοχ', ἀφραδέως ἱππάζεαι" ἀλλ᾽ ἄνεχ) ἵππους,--- 

Στεινωπὸς γὰρ ὁδὸς, τάχα ὃ εὐρυτέρῃ παρελάσσεις----- 

Μήπως ἀμφοτέρους δηλήσεαι, ἅρματι κύρσας. 

ὋὩς ἔφατ” ᾿Αντίλοχος ὃ ἔτι καὶ πολὺ μᾶλλον ἔλαυνε, 
Κκέ .) ’ ς ε) »./{ .) ’ 
εντρῳ επισπερχων, ως ουκ αιοντι εοικως. 450 

σ -- 

Όσσα δὲ δίσκου οὖρα κατωμαδίοιο πέλονται, 
σ .] ώ α Σ - 9 ιά οἱ 

Οντ’᾽ αἰζηὺς αφῆκεν ανὴρ πειρώμενος ἤβης, 

Τόσσον ἐπιδραμέτην' αἳ ὃ ἠρώησαν ὀπίσσω 
Λ (ὸ ο ε) Δ Δ 4 Ν θέ ἐλ ΄ 

τρειοεω" αυ,τος Ύαρ εκων µεύεηκεν ελαυνείινν 

/ 2 οὃ -» ΄ 5 
Μήπως συγκυρσειαν οοω εγνι µωνυχες ιπποίν 4356 

η .. 

Δίφρους τ᾽ ἀνστρέψειαν ἐὐπλεκέας, κατὰ ὃ αὐτοὶ 
. 

Εν κονίῃσι πέσοιεν, ἐπειγόμενοι περὶ νίκης. 
χ 

Τὸν καὶ νεικείων προσέφη ξανθὸς Μενέλαος" 

᾽Αντίλοχ), οὔτις σεῖο βροτῶν ὀλοώτερος ἄλλος. 
Σ 1: ο . ” ΄ ΄ / . ’ 
Ἐρρ., ἐπεὶ οὐ σ ἔτυμόν γε φάμεν πεπνύσθαι Αχαιοί. 440 

. 

Αλλ᾽ οὐ μὰν οὐδ ὣς ἅτερ ὅρκου οἴσῃ ἄεθλον. 
ὀ νιν ας ιο 2 ’ , Ξ Ὡς εἰπὼν ἵπποισιν ἐκέκλετο, φώνησέ τε 

Μή μοί ἐρύκεσθον, μηδ ἕστατον ἀχνυμένω κῆρ. 
θὴ / , 9 - , 

Φ ησονται τουτοισι πόδες και γουνα καµοντα, 

"Η ὑμῖν' ἄμφω γὰρ ἀτέμβονται νεότητος. 445 

ὋὪς ἔφαθ” οἳ δὲ, ἄνακτος ὑποδδείσαντες ὁμοκλὴν, 

χῶν συγκρούσεις, τὰς ἀπὸ τῶν ἄλλων 
ἁρμάτων. Α αἴπηῖ]ας εοπιροππἀ, ἁρματρο- 
χι, {λε ἐγασ]ς οί ο]αγίοί-ιο]λοεῖς, οοσατς ἱπίτα 
ν. 506. Ἔ]ε ποαπ ἁματροχία πιὶρ]έ αἶβο 
βἰσπί[γ αἴπιρ]γ, α γηππίπφ ἑοφε]ε. Όοπι- 
Ῥατε 0. Ο. 450; απά 5θε Κπρίετ ο Β]άᾳα5, 
Ἰη ν. ἁματροχία. 

450. κέντρῳ ἐπισπέρχων. ἴΓγοῖπφ ει 
ορ] ἐῑνο [ατ]. παν νοκ ἐπι- 
σπεύδειν, ἐπείγειν. Τ1ε εΏβίαπίνο κέν- 
τρον 5 εκρ]αϊπεά Ὦ}γ μάστιξ, ὮΥ Επβία- 
{Ππῖας, ἵπ ννμῖοἩ 56ηΠ5ο 1 ἶ5 αἶδο δεά ἵπ 
Ειπίρ. Ῥμωῃ. 181. ὡς ἀτρεμαῖα κέντρα 
Καὶ σώφρονα πώλοις Μεταφέρων ἰθύνει. 
Ἠ]ρρο]. 1189. ἐπῆγε κέντρον εἰς χεῖρας 
λαβὼν Πώλοις ὁμαρτῇ. Ἠετο. Ἐ. 947. 
δίφρου ὅ’ εἰσέβαινεν ἄντυγα, Κ ἄθεινε, κέν- 
τρον δῆθεν ὡς ἔχων χερί. 8εε Υαἱεἶκπσν 
απᾶ Μοπ]ς οη Ἠ]ρρο]. ζοο. οἳξ. 

49]. δίσκου οὗὖρα. ΊΤΠε Πἱφ οἱ α φιοῖξ. 
9εο οπ ΤΙ. Κ. 951. ΕπδίαίΠ. οὖρα δὲ δίσ- 
κου οἱ παλαιοὶ τὰ ὁρμήματά φασι, παρὰ 
τὸ ὁρούω τὸ ὁρμῶ. Ἱπίτα ν. 699. νο Ἠανθ 
δίσκουρα ἵπ οπθ νοτᾶ. ΟΕ {πο αἄ]εσίῖνο 
κατωµάδιος, 5ε9 Ἱπίτα ν. 600, ῥΒε]ο]. ὃν 
ἀφιᾶσι κατὰ τῶν ὤμων τρέχοντες. 

499. ἠρώησαν. («ἴορρεά. εε ο ΠΠ. Β. 
179. 

44]. οὐ μὰν οὐδ' ὣς ἅτερ ὅρκου. Ίπ 
ἔπε οε]εὈταῖεά Ο]γπαρῖο 64ΠΠΕΡ, πο ἔτατά ος 
γίο]επςσε ν/α5 α]]οσγεά {ο Ῥε Ρρτασεϊθεά ὮΥ έπα 
οοπιρε(ϊίους {ο {Πε Ρτίζε: απά 16 ταΥ ο 
Ἰπ[εγτεᾶ ἔποτα {πε εκρτεξεῖοηῃ Ἠετε πιαάρ 
156 οἱ, ἐλαξ 5ποἩ νγας αἱδο ἴ]ιθ οπδε ΙΠ ΤΠΟΤΘ 
εατ]γ πας». ΑπιοσοΏας τε[αδες {ο ἴακο 
έε ομίἩ Ῥτοροξεά, Ἱπ[τα γ. 6δθ, απᾶ οοἩ- 
οεἆες {Πε Ῥτῖπε {ο Μεπε]ααπς. Τὲ ἆοες ποῦ 
ΑΡΡεαΣ, Πούγενεσ, (μαί ἴπεγε Ίνας αΠΥ τεκ]]γ 
ππ]ανν[α] ἀεοεῖέ ργασίῖθεά οἩ {5 οσσβδῖοῃ 5 
απᾶ Ἐτπεδᾶ 5πρροβδες {Παί {πε εχκρτεδδῖοῃ 
ἅτερ ὅρκου ἀποίσεσθαι Ίνα5 Ῥτονετβία]]γ 
αρρ]ίεᾶ {ο {Ἠο5θ, νο αξθεπιρίεά {ο βεπῖενε 
ΒΏΥ νετΥ στεαί ἀπβοπ]γ. 

448. ἐρύκεσθον. Ῥεε οἩ Π. Φ. 7. 
444. φθήσονται τούτοισι κ.τ.λ. Τῃο 

οτάετ 15: πόδες καὶ γοῦνα φΦθήσονται κα- 
µόντα τούτοις, (πρὶν) ἢ ὑμῖν. Ῥεε οἨ Τ]. 
Κ. 96086. Ὀοπιο Μ55, απά εἀϊίοπ5 τενά 
φθίσονται, οἳ νἨ]οἩ Ἠεγπε ἆοεδ ποέ ἀἱθ- 
ΆΡΡΤΟΥ6. ΕΒπαί ἴἶε ἐεχί 18 υπἀουρίεάΙΥ 
οουτεςί 
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Μᾶλλον ἐπιδραμέτην, τάχα δέ σφισιν ἄγχι γένοντο. 
᾿᾽Αργεῖοι ὃ ἐν ἀγῶνι καθήµενοι εἰσορόωντο 

ππους, τοὶ δὲ πέτοντο κονίοντες πεδίοιο. 

Πρῶτος ὃ Ἰδομενεὺς, Κρητῶν ἀγὸς, ἐφράσαθ' ἵππους' 450 
τἩ Δ ε] 9 ώ - « ’ ) - 

στο γὰρ ἐκτὸς ἀγῶνος ὑπέρτατος ἐν περιωπῇ. 
- ή - ] 

Τοῖο δ᾽, ἄνευθεν ἐόντος, ὁμοκλητῆρος ἀκούσας 
2 . ΄ ε/ 2 , / 
Έγνω' φράσσατο ὃ ἵππον ἀριπρεπέα προὔχοντα, 

ὴ 3 Ὃς τὸ μὲν ἄλλο τόσον φοίνιξ ἦν, ἐν δὲ µετώπῳ 
- 4 

Δευκὸν σῆμα τέτυκτο περίτροχον, ἠὔτε µήνη. 4056 

Στη ὃ᾽ ὀρθὸς, καὶ μῦθον ἐν ᾿Λργείοισιν ἔειπεν' 
ΊὮ φίλοι, Αργείων ἡγήτορες ἠδὲ µέδοντες, 

Οἷος ἐγὼν ἵππους αὐγάζομαι, ἠὲ καὶ ὑμεῖς : 
” / , 2 [η Άλλοι µοι δοκέουσι παροίτεροι ἔμμεναι ἵπποι, 
"Αλλος ὃ ἡνίοχος ἰνδάλλεται αἳ δέ που αὐτοῦ 460 

ν - - 
ἜὌἜβλαβεν ἐν πεδίῳ, αἳ κεῖσέ γε φέρτεραι ἦσαν. 
τ Δ Ν ο. δν Ν Ἰς / 
Ητοι γὰρ τὰς πρῶτα ἴδον περὶ τέρμα [αλούσας, 

- / / 

Νῦν ὃ οὕπω δύναμαι ἰδέειν' πάντη δέ µοι ὕσσε 
Τρωϊκὸν ἀμπεδίον παπταίνετον εἰσορόωντι. 
᾿Ηὲ τὸν ἠνίοχον φύγον ἡνία, οὐδὲ δυνάσθη 
Εὖ σχεθέειν περὶ τέρµα, καὶ οὐκ ἐτύχησεν ἑλίξας. 

4605 

”/ 3 / ».ῇ ας / 
Ένθα µιν ἐκπεσέειν ὀἵω, σύν θ᾽ ἅρματα ἄξαι' 

Αἳ δ᾽ ἐξηρώησαν, ἐπεὶ µένος ἔλλαβε θυµόν. 

᾽Αλλὰ ἴδεσθε καὶ ὕμμες ἀνασταδόν' οὐ γὰρ ἔγωγε 
Εὖ διαγιγνώσκω' δοκέει δέ µοι ἔμμεναι ἀνὴρ 
Αἰτωλὸς γενεὴν, μετὰ ὃ ᾽Αργείοισιν ἀνάσσει, 

Τυδέος ἱπποδάμου υἱὸς, κρατερὸς Διομήδης. 

Τὸν ὃ' αἰσχρῶς ἐνένισπεν ᾿Οϊλῆος ταχὺς Αἴας" 
. - ’ / , ν λε, 

Ιδομενεῦ, τί πάρος λαβρεύεαι; αἳ δέ τ᾽ ἄνευθεν 

Ἴπποι ἀερσίποδες πολέος πεδίοιο δίενται. 

447. σφισιν. Τ1ε Ἠογβες οἳ ΑπΙΟςΠΙΒ, 
450, ἐφράσαθ᾽. Ρὶἱεἰπφιϊειεά. ο αραῖπ 

η ν. 405. 
451. ἓν περιωπῇῷ. Ῥεο οἩ ΤΠ]. Ἐ. 8. 
462. τοῖο ὃ) ὁμοκλητῆρος. Ὠϊοπιεά. 
459. ἵππον προὔχοντα. Ἀεεθ 3Ρογο οἩ 

ν. 925. 
464. φοίνιξ. Ἐτορετ]γ, α ῥαΐπι-ίτεε; απᾶ 

ἴλεπορ {ο {γι ἰπετεοῖ, οα]]εά {με ἀαίε. 
1 15 Ἰετο τιδεῖ αἀ]εσίῖνε]γ, απᾶά ΤΙΥ ε 
τεπάετεά ο]εείπιιί-οοἰομγεᾶ. ὙἨΙΗι τόσον, 
1.6. ἐπὶ τόσον, νε πιἉδίύ πἀριδίαπᾶ, ἐφ᾽ 
ὅσον οὐκ ἐν µετώπφ. 

459. ἄλλοι. Ἐιππε]ας {οοῖς πο ]επά αἲ 
βἰατίτς, Ῥαό να αξιεγνατάς ραβδοά ὮΥ 
Τιοπιεά (αργα ν. 998), έΊνε οἸαν]οί οἱ {πα 
Τοπιες Ἠανίπρ Ῥθει Ῥτοκεπ, απά ΠἨϊπιβε]ε 
ἀαθλμεά προη {πο ρτουπᾶ, ὮΥ (ο Ιπίευ- 
{εχεποῬ οἳ Μίπεχνα. 

475 

46]. κεῖσέ γε. Τ]αί ἶ, 35 {τ 38 {1θ 
Ροδ]. 

466. εὖ σχεθέειν. Βε]]. ἡνία, ος ἵππους. 
ΑΤίεγ ἑλίξας 38ο τὸ ἅρμα, ος τοὺς ἵππους, 
τηαθί Ῥε 5αρρ]εά. Βο]ο]. συστρέψας περὶ 
τὴν κάµψιν τοὺς ἵγπους. 

474. τί πάρος λαβρεύεαι; ΑΡροὶ. Τιεχ. 
τί πρὸ καίρου πολυλογεῖς; ΤΠ9 νεχῦ λα- 
βρεύοµαι βἱρπϊβες, {0 εφεαῖς ἱπίοπρεγαίεῖψ, 
τοπι λάβρος. ὮῬεε οἩ Ἡ. Β. 1486. Ἐβ- 
ἴαίμ. λαβρεύεσθαι' τὸ λάβρως καὶ οὐ μετὰ 
σκέψεως λαλεῖν, ἢ στωµύλλεσθαι, ὅθεν καὶ 
λαβραγόρης, ὃ ἐν τῷ ἀγορεύειν λάβρος 
(ν. 479). «ἨΏδοεβγ]ας 11868 ο ΘΥΠΟΠΥΠΙΟΙΒ 
γεγῦ λαβροστομέω ἵπ Ῥτοπι. Υ. 936.--αἳ 
δέ τ᾿ ἄνευθεν. Θ66 οἨ ΤΠ. Χ. 248. 

475. δίενται. Ἐπδίαίμ. διώκουσι θέµα 
τὸ δίηµι ἐκ τοῦ δίω. Ῥεο Ῥτε]ίπι, 0989. 
ρεεί, Τ1Υ. 6 2. 
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: κ 
Οὔτε νεώτατός ἐσσι μετ ᾿Αργείοισι τοσοῦτον, 

Ἱ, -- 

Οὗὔτε τοι ὀξύτατον κεφαλῆς ἐκδέρκεται ὅσσε' 
ι) 

Αλλ’ αἰεὶ µύθοις λαβρεύεαι' οὐδέ τί σε χρὴ 
΄ ”! / 9 2 ’ ”/ 

Λαβραγόρην ἔμεναι' πάρα γὰρ καὶ ἀμείνονες ἄλλοι. 
τ ὃ 2 ὰ / Δ κ ΄ 
πποι αυται εασι παροιτεραι», αι το παρος περ; 450 

Εὐμήλου, ἐν ὃ αὐτὸς ἔχων εὔληρα βέβηκε. 

Τὸν δὲ χολωσάµενος Κρητῶν ἀγὸς ἀντίον ηὔδα" 

Αἶαν, νεῖκος ἄριστε; κακοφραδὲς, ἄλλα τε πάντα 
| 4 ῴ /’ σ / .) 5 2 / 

Δεύεαι Αργείων, ὅτι τοι νόος ἐστὶν απηνής. 

Δεῦρό νυν ἢ τρίποδος περιδώµεσθ’, ἠὲ λέβητος" 4550 
ο 9 

Ίστορα ὃ ᾿Ατρείδην ᾿Αγαμέμνονα θείοµεν ἄμφω, 
ε 

Οππότεραι πρόσθ’ ἵπποι, ἵνα γνοίης ἀποτίνων. 
ο .λ- 
Ὡς ἔφατ”. ὤρνυτο ὃ αὐτίκ) Οϊλῆος ταχὺς Αἴας, 

Χωόμενος, χαλεποῖσιν ἀμείψφασθαι ἐπέεσσι. 
ως ν / ” 23 , 5 , 

Καί νύ κε δὴ προτέρω ἔτ᾽ ἔρις γένετ᾽ ἀμφοτέροισιν, 400 
. .) - 

Εἰ μὴ ᾽Αχιλλεὺς αὐτὸς ἀνίστατο, καὶ φάτο μῦθον' 

Μηκέτι νῦν χαλεποῖσιν ἀμείβεσθον ἐπέεσσιν, 
Ξ 2 ὃ -- αν 9 ὑδὲ 1! . 

Αἰαν, Ιδομενεῦ τε, κακοῖς' ἐπεὶ ουδὲ ἔοικε 
.) η - - ιά 

Καὶ ὃ) ἄλλῳ νεµεσᾶτον, ὅ τις τοιαῦτά γε ῥέζοι. 

᾽Αλλ) ὑμεῖς ἐν ἀγῶνι καθήµενοι εἰσοράασθε 405 
ιό, ... ων δὲ ώς Ἀ .) πλ ΄ ο ” 

Ιππούς' οἳ δὲ τάχ αυτοὶ επειγόµενοι περὶ νίκης 

Ἐνθάδ’ ἐλεύσονται' τότε δὲ γνώσεσθε ἕκαστος 
ο . ” ΑΔ / ιο) / 

ἵππους ᾿Αργείων. οἳ δεύτεροι, οἵ τε πάροιθεν. 

Ὃς φάτο' Τυδείδης δὲ µάλα σχεδὸν ἦλθε διώκων, 
η] 

Μάστι ὃ) αἰὲν ἔλαυνε κατωμαδόν' οἱ δέ οἱ ἵπποι 

477. ἐκδέρκεται ὅὕσσε. Τὲ αρρεατς ἔτοπι 
{Πῖ5 Ῥαββασο, {Παέ ὅσσε, Ῥεῖπς Ἰοϊπεά νέα 
Ά γετῷῦ 1η {µε βἴπσα]αν, ἶ5 οἱ {πα πειίέετ 
δ6επάεν. θε οἩ 1. Ν. 495. Τ6 πιαγ Ὦα 
Ῥτορεχσ {0 οἨ56υνε, ἐμαί ἔπεγε ταιςί οτ]σῖ- 
πα]]γ Ἠανο Ῥεεπ ἔπγο {ΟΥΠΊ5: {Πα οπο Παδ- 
οπ]πε, ὅσσος, ὅσσου, ἔτοπι νγλῖσ]ι νο ανα 
ὅσσοις, ἵπ ΤΠ. 3. 94: απᾶ {πο οἴμεν πειίετ, 
ὅσσος, ὄσσεος, ἔποπι πν Πίο] ΕπαδίαζμΙα5 Ῥτο- 
ἄασες ἴ]α ἀαΐίῑϊνε ὅσσει, απᾷ {πε ἆπαὶ ος 
ν;Ἡ]ε] ἵ5 έχε Ἡοππετῖο ὅσσε, {0Υ ὅσσεε. Ὀεε 
Ματ. αν. αν. 91. 9. 

481. εὔληρα. Ί]ια φεῖπε. Έτοπι εἰλέω, 
φοῖτο. Τ]ε πνοτᾷ οσςαχ5 πο ν/ηετε εἶξο. 

455. ἢ τρίποδος περιδώμεσθ’, ἠὲ λέβη- 
τος. αοϊαπιις δροπείοπειι ᾖίφπογο γροδίΐο, 
ἐγῖροᾶε οεί ἰεῦαίο. ἨΗΕΥΝΕ. Απσ]ισὸ, {εί 115 
«αφεγ α ἐγῖροᾶ. Ἐπδίαίμ, συνθώµεθα, συµ- 
φωνήσωμεν, καὶ, ὡς οἳ πολλοί φασι, θῶμεν 
στοίχημα. Ῥο Οἆ. Ψ. Ἰδ. αὐτὰρ ἐγὼν ἐμέ- 
θεν περιδώσοµαι αὐτῆς. ΑτδίορΏ. Ἐαπῖθ, 
Ἴδ8. ἐθέλω περὶ τῆς κεφαλῆς περιδόσθαι. 
ΟΌοπιρατε Ναβ. 644. Ας]. 775. 1019. Ίπα 
.86Π56 βοπιαγλα{ βΙπ]ϊ]αγ ἐπιδόσθαι ἵ8 αδεᾶ 
1η Ἡ. Χ. 4564. Το νη]ρατ τελάϊἶπς 15 περι- 

500 

δώμεθον. Τὲ βΠοπ]ᾶ Ὦε τεπιατ]κεᾶ, Ἠοτ- 
6Υο5Σ, (λαί (]ς ἶ5 {λε οπ]γ Ῥ]ασς ἵπ Ἠοπιαν 
1η ννη]ο]ι {με Πγδί Ῥεγδοπ ἁπα] οσσασ5; απᾶ 
Μν. Ἐ]πιδ]εγ ας 5Ἡοννπ; ἵπ Ἠϊ5 ποίε οἩἨ 
Ατὶςέ, ΑοἨατῃ. 708. (μα ἴ]ιο {ογπι ἀῑά πού 
οχἰσέ, 6111 16 να5 Ἱπίγοάισεά ὮΥ ια σναπι- 
πηαγίαῃ5 οῇ Α]εχαπασῖα, Ἠετε,α]δο, 5εγετα] 
Μ98. γειά περιδώµεθα, ἴο υπο] Ἠεγπε 
απᾶ Ἐτπεδε ο͵]εοί, οἩ ασοοοππί ο {πε 
Ἠϊαίας.  ΤΗ8, Ἠούγετετ, 15 αἲ οπσθ αγοϊᾶεά 
ὮΥ {ο τεαάϊπσ αἀορίεᾶ ἵπ έ]ιε {οχίζ. Έπετα 
αγθ οπ]γ ὄννο οίμεν Ῥαξ5αρος {ο Ὦο {οππά ἵπ 
ΗΥ αρρτογεά νυτ]{ου, γΠῖο] πηϊΠέα{ε ασαϊηδύ 
Μν. Ἐ]πιδ]εγ’5 οΏδετγαίίοι; νΙ7. βορἩ. ΕΠΙ. 
1079. Ἐ]εει. 960. Απά ἵπ ίπεςε {πο Ρ]ατα] 
νη]] δίαπά εαπα]]γ α5 πγε]] α5 ἔμε ἁπα]. 

486. ἵστορα. θε οἩ ΤΙ. Σ. 501. 
499. διώκων. μΜεῖ]. τοὺς ἵππους. 
500. κατωµαδόν. 1 απ ρεγςιαᾶαᾶ έμαί 

ἴλα ΟΟΠΙΠΙΟΠ {παηβ]αίίοπ οἳ {5 ννοτὰ 15 
{απ]έγ. Τὲ 15 τεπάετεᾶ, {6 ζαε]ιεα ἐ]ιο ΊιογβεΒ 
σοππιαΙῖὴ οὖεν {ο ε]οι]ᾶεγα; ννπετεαθ 1 
{ΠΟΥ 1ὲ εποια]ά Ῥε ἐταπε]αίεά ἔπας, 4βείζιε 
εᾷιιος αφἹαδαί 5ομῖοα αὖ ΠἩηιεγο ἁμοία. ΤΠ18 
παίατα]]γ οχΡγεβ5ες {ἴ]ε ΥετΥ αοἴῖοη, απᾶ 
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Ὑψόσ᾽ ἀειρέσθην ῥίμφα πρήσσοντε κέλευθον' 
Αἰεὶ ὃ ἡνίοχον κονίης ῥαθάμιγγες ἔβαλλον' 
ὝΑρματα δὲ, χρυσῷ πεπυκασµένα κασσιτέρῳ τε, 
ο .) ΄ ο . »Ὁρ Ν Ίπποις ὠκυπόδεσσιν ἐπέτρεχον' οὐδέ τι πολλὴ 
Τί νὰ, ’ ζ ὰς ΄ θ 

ἴγνετ επισσώωτρων αρµατροχιη κατοπισύεν 5058 
ν λ - . ν δὲ ύδ ερ θ ν λεπτῇ κονίῃ' τὼ δὲ σπεύδοντε πετέσθην. 
δι -- δὲ / Ε) 2 -- λὺ ὃ ο) εξ ὸ Ν τῆ δὲ µέσῳ ἐν ἀγῶνι, πολὺς ὃ ἀνεκήκιεν ἱορὼς 
πτ ” νὰ ’ Αλ ΑΝ / 4 ππων, ἐκ τε λόφων καὶ ἀπὸ στέρνοιο χαμᾶδε. 
Αὐτὸς ὃ ἐκ δίφροιο χαμαὶ θόρε παμφανόωντος, 
σλ- / λ 
Έλιῖνε ὃ ἄρα μάστιγα ποτι ζυγόν' οὐδὲ μάτησεν 510 
απ ώ 

Ἴφθιμος Σθένελος, ἀλλ᾽ ἐσσυμένως λάβ᾽ ἄεθλον' 
ο) Ν ζ - : 

Δῶκε ὃ) ἄγειν ἑτάροισιν ὑπερθύμοισι γυναῖκα, 
ν η 

Καὶ τρίποὸ ὠτώεντα φέρειν' ὃ ὃ ἔλυεν ὑφ᾽ ἵππους. 
Τῳ ὃ' ἄρ᾽ ἔπ᾽ ᾽Αντίλοχος Νηλήϊος ἤλασεν ἵππους, 

/ Κέρδεσιν, οὔτι τάχει γε, παραφθάµενος Μενέλαον' δ15 
ο) ν αν εν Αλλὰ καὶ ὣς Μενέλαος ἔχ᾽ ἐγγύθεν ὠκέας ἵππους. 
ο 9 - 6 .) , ϱ ε/ λα Όσσον δὲ τροχοῦ ἵππος ἀφίσταται, ὅς ῥά τ᾿ ἄνακτα 
6 ’ / Ν ”/ Ελκῆησι πεδίοιο τιταινόµενος σὺν ὄχεσφι 
Τοῦ μέν τε ψαύουσιν ἐπισσώτρου τρίχες ἄκραι 
Οὐραῖαι, ὃ δέ τ᾿ ἄγχι µάλα τρέχει, οὐδέ τι πολλὴ 690 

Χώρη μεσσηγὺς, πολέος πεδίοιο θέοντος' 

Τόσσον δὴ Μενέλαος ἀμύμονος ᾿Αντιλόχοιο 
Δ / ο σι Δ -” να δί λέλ ο είπετ” ἀτὰρ τὰ πρῶτα καὶ ἐς ὁίσκουρα λέλειπτο 
3 5 ; ΛΑ. 

Αλλά µιν αἶψα κίχανεν' ὀφέλλετο γὰρ μένος ἠῦ 
[, -- 

ἵππου τῆς ᾿Αγαμεμνονέης, καλλίτριχος Αἴθης. 6956 
Εἰ δέ »3 / , ὃ , ) / ἰ δέ κ᾿ ἔτι προτέρω γένετο δρόμος ἀμφοτέροισι, 
τ -- / έλ ) ὐδ 2 / εθ ᾧ κέν µιν παρέλασσ’, οὐὸ ἀμφήριστον ἔθηκεν. 

2 ΔΝ ΄ / 21. 2 -- 

Αυταρ Μηριόνης, θεράπων εὺς Ί]δομενΏος, 
» -- 

Λείπετ᾽ ἀγακλῆος Μενελάου δουρὸς ἐρωήν. 

Ῥάρδιστοι μὲν γάρ οἱ ἔσαν καλλίτριχες ἵπποι, 680 

ννπ]τ] οἱ ἴ]πο ν/Πῖρ οΥογ {πε ἀπίνει5 5Που]- 
ἄεν, 1π ἴο αοἲ οἱ Ἰα5ηῖης {πο Ἠουδος, απά 
ΏΡγθ6εβΒ νη(Ἡ {με 5ο οἱ ἴ]λε Β4Π16 γγοτά ἴπ 
ν. 491. 81ργα, Ψηεγο οὗὖρα δίσκου κατωµα- 
δίοιο παιδί Ῥο ἰγαηβ]αίθᾶ, Ἰασΐμς αἱξοί αὖ 
ΊΗΠΠΕΥΟ οἰργαἰ. ἨῬοΡΕ. (ΟΟοΠΙΡΗΥΘ 3ἱ5ο Ἰ. 
Ο. 963. Βαϊάας Ιπιργορεχ]γ εχρ]αῖης μάστι 
ὮΥ 4ΡοσοΡε {ο ως. μο {οσα μάστις 
οεσατς ἵπ 04. Ο. 182. ἦ, καὶ ἐφ᾽ ἵπποιῖν 
µάστιν βάλε, 

509, ἔβαλλον. 6ο οἩ ΤΙ. Λ. 698. 
506. κατόπισθεν. ῬΒεῖ. Ῥε]ὶπᾶ ἴ]ιο οἷια- 

φοί. ΟΕ ια ποιπ ἁρματροχιὴ, 366 αρουθ 
οἨὗ ν. 422. 

508. λόφων, Ἀομο]. νῦν αὐχένων, τρα- 
χήλων. 6ο οἩ ΤΠ. Κ. 678. 

619. τρίποδ ὠτώεντα. Αίλεπερα5 (νΙ. 
4.) απᾶ Ἐπδια]ήμς Ἠανο Ῥγοδεχγεά {ιο 

{ο]]ονπςσ ερίσγατα οἩ Ες ἐπ]ροᾶ, πΙοΒ 
Τϊοπιθᾷ 56εΠΙ5 {ο Ἠανε ἀεδϊοπεά 1 {πο 
{ετηρ]ε αἲ «Ὠε]ρῃ. Χάλκεός εἰμι τρίπους, 
Πυθοῖ δ' ἀνάκειμαι ἄγαλμα, Καί μ ἐπὶ 
Πατρόκλῳ θῆκε τόδας ὠκὺς ᾿Αχιλλεύς' 
Τυδείδης δ᾽ ἀνέθηκε βοὴν ἀγαθὸς Διομή- 
δης, Νικήσας ἵπποισι παρὰ πλατὺν Ἕλ- 
λήσποντον. 

520. ὃ δέ. Θα]. ὁ τροχός, ΟΟΠΙΡΩΧΕ γ. 
504. 

520. ἐς δίσκουρα λέλειπτο. 
οἩ ν. 451]. 51Ργα. 

526. εἰ δὲ κ᾿ ἔτι προτέρω κ.τ.λ. Υχᾳ. 
ΤΠ. Ύ. 925. Εραΐΐα οἱ οἱ ρίυγα φιρογούηέν 
Ίγαπθεαί εἴαρκιδ Ργίου, απιθίφιποο γεζῖη- 
φαί. ΟΕ ἴἶνα οοπβίγισίῖοη 8εο Μαέ. ἄτ. 
αν. 5δ σ0δ. ΟΥΡΑ. 1. 

628, θεράπων. 

Φ66 ποίθ 

Φ6ο ΟΠ 1]. Α. 982]. 
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Μκιστος ὃ ἦν αὐτὸς ἐλαυνέμεν ἅρμ᾽ ἐν ἀγῶνι. 

Υἱὸς ὃ ᾿Αδμήτοιο πανύστατος ἤλυθεν ἄλλων, 
ιό, 6 9 3 / ΄ 6 Ελκων ἅρματα καλὰ, ἐλαύνων πρόσσοθεν ἵππους. 
Τὸν δὲ ἰδὼν ᾧῴκτειρε ποδάρκης δῖος ᾿Αχιλλεὺς, 

Στὰς ὃ ἄρ᾽ ἐν ᾿Αργείοις ἔπεα πτερόεντ᾽ ἀγόρευε" 585 

Λοῖσθος ἀνὴρ ὥριστος ἐλαύνει µώνυχας ἵππους 
᾽Αλλ’ ἄγε δή οἱ δῶμεν ἀέθλιον, ὡς ἐπιεικὲς, 

Δεύτερ᾽ ἀτὰρ τὰ πρῶτα φερέσθω Τυδέος υἱός. 
ο 

’ 

Καί νύ κέν οἱ πόρεν ἵππον;--ἐπῄνησαν γὰρ ᾿Αχαιοὶ;--- 

Ὡς ἔφαθ" οἳ δ ἄρα πάντες ἐπῄνεον, ὡς ἐκέλευε. 
540 

Εἰ μὴ ἄρ᾽ ᾽Αντίλοχος, µεγαθύµου Νέστορος υἱὸς, 
Πηλείδην ᾽Αχιλῆα δίκῃ ἡμείψατ᾽ ἀναστάς" 

ἸὮ ᾽Αχιλεῦ, µάλα τοι κεχολώσομαι, αἴκε τελέσσῃς 

Τοῦτο ἔπος' µέλλεις γὰρ ἀφαιρήσεσθαι ἄεθλον, 
Τὰ φρονέων, ὅτι οἱ [λάβεν ἅρματα καὶ ταχέ ἵππω, δ45σ 

Αὐτός τ᾽ ἐσθλὸς ἐών' ἀλλ᾽ ὤφελεν ἀθανάτοισιν 

Εὔχεσθαι τό κεν οὔτι πανύστατος ἦλθε διώκων. 

Εἰ δέ µιν οἰκτείρεις, καί τοι φίλος ἔπλετο θυµῷ, 
/ χ) 

στι τοι ἐν κλισίῃ χρυσὸς πολὺς, ἴστι δὲ χαλκὸς, 
.) 

Καὶ πρόβατ’, εἰσὶ δέ τοι ὃμωαὶ, καὶ µώνυχες ἵπποι 
- - οἱ - / 

Τῶν οἱ ἔπειτ᾽ ἀνελὼν δόµεναι καὶ μεῖζον ἄεθλον, 
2 Ν κ δρ ε. ο 2 ιού .) » 
Ηὲ καὶ αυτίκα νῦν, ἵνα σ αἰνήσωσιν Αχαιοί. 

699. ἕλκων ἅρματα κ.τ.λ. ΤΠἱ5 γετδο 
Ἰας ρῖνεπ οοηβιἀεγαῬ]ο ἀπΠοι]ί {ο πα 
οοπηπιεη{α{οσ5; απᾶά αοσοτάϊησΙγ Ἠεγπα 
απά Ῥ. Κπὶρ]ιέ, αξίες Ῥεπί]εγ, απί ἴ]ιο Ἰκπού 
3ξ οπςθ ΡΥ τε]εσίῖπσ 16 45 ἃ 6ΙΠΠΙ5Υ Ρῖεσα 
οἳ ἀἰαεσειακίίο ῬαϊολΏννοτ]. Αί Πτδί αἳσ]ί 
16 πνου]ά οεγίκΙπ]γ αΡρεαγ, ἐλαί Επππε]ας ἵ8 
τερτεδεπίεά 45 ἀτασσῖησ Ἠ]5 Ότοκεπ οἰιατ]ού 
Ῥεϊήπά Ἠϊπι, απά ἁτινίης Πῖ5 Ἠουβες Ῥείογο 
Ἠΐπη ; απά 6Υεπ Ἠεχο 16 56ΕΠΙ5 {Παί πρόσ- 
σοθεν, αἴέ]εν ἵπ {λε 8ΒΕΠ5Ε οἱ ἔμπροσθε», οΥ 
Φοε(ἱοὸ {ου πρόσωθεν, 15 αποί]εχ βέαπρΗς- 
Ῥ]οοἷ. ῬοββίιΏΙγ, ἨονεγεΥ, ἴε Ῥοεί, αἰ- 
ἔποιρῃ σταπιπιαθῖσα]]γ ης Ἠα5 γεζογτεά {πο 
ΡανβοῖρΙε ἕλκων {ο Ἐππε]αβ, απά (εγεὮγ 
ἐγαηβίογγθᾶ {ο ἐἶιο ἀτίνεν πγ]αῦ πε ἨοσβεΒ 
αἷά απάἀεν Ἠϊ5 σιϊάαπος, Ἰπεπάεά ὮΥ ἴα 
Ἠασθ] απιά ἀϊδ]οϊπίεά βίτασίαγε οἳ ἴ]ια πο 
έο ἴπιασο {πε 5Ιαίενεά απᾶά ππε]αηο]ο]γ 
οοπάΙῖοπ ῬοίἩ οἳ έἶνα ελατ]οί απά 195 ΟΠΟΥ. 
Τὲ πιαΥ Ῥε, ίοο, {]αῦ πρόσσοθε», α]ίποαρ] 
εἰβεν]ογα απθεᾶ, 15 πενοτίπε]εδς οοτγθοί, 
απᾶ {ο Ῥο αεχρ]αϊπεά ὮΥ {ο βαπιο 4Π8- 
106Υ 38 οἴκοθεν, Ἰλίοθεν, απᾶ {ιο Ἰϊκο. 
Ῥο]μίε΄5 επιεπάα{ΊοΏ, πρὸς ἔθεν, 1.6. πρὸς 
οἶκον ἔθεν, ἆοθβ ποῦ πιθεέ {ιο 6εΠ56. 

636. Λοῖσθος. Ίμαεί. Τε οοΠΙΠΙΟΠ {ΟΥΠΙ 
λοίσθιος 15 {τοαιεπ{]Υ ππεί νη(μ, Ῥαΐ ἐΠ15 18 
έπε ομΙγ Ῥ]αορ Ιπ ΝΠίοἩ λοῖσθος 9061118. 
Το θυρετ]ανθ, λοισθότατος, ἵδ ἴουπά ἴπ 

Ἠεείιοᾶ. Τμεοροπ. 921. Ἠεποο 18 ἀετῖγεᾶ 
{πο αἀ]εσίῖνο λαισθήϊος, Ἱπίτα ν. Ἴδ]. 

598. δεύτερ᾽. Ίπ{]ο εεσοπᾶ ᾖῬίασα Τ1θ 
ΤΙΟΣΟ πδιαὶ οοηβἰγαοίῖοη ν;οπ]άἀ Ἠαγε Ῥεεπ 
δεύτερον, ἵπ αΡτοεππεπέ νη(]Ἡ ἀέθλιον. Ἱπ- 
5ίεαᾶ οἱ μςδ, ἴπε Ῥοεί, ἔογ {πε 5αΚο οἳ 
{με πιείτε, Ἠα8 τιδεᾷ έλα πειίετ Ρ]ατα] αᾱ- 
γεχρία]]γ. Αεσοτάϊηρ {ο {λε Φο]ο]αςί, ἴ]α 
{νο {ο]]ονῖης ΥΕΙ56Β Ίν6χο Ίετο ΙΠίε- 
Ῥο]αίεᾶ :--- 

Τὰ τρίτα ὃ' ᾽Αντίλοχος, τέἔτρατα ξανθὸς 
Μενέλαος, 

ἨΠέμπτα δὲ Μηριόνης, θεράπων ἐῦς Ἴδο- 
μενῄος. 

049. δίκῃ ἡμείψατο. «ἴπδ αφεγε; 715 111- 
6εγε οαρῖί. ἘΕΝΕΡΤΙ. Τ]ε Ρτεροβίϐῖοπ σὺν 
16 ππάεγςδξοοά. 

544. ἀφαιρήσεσθαι ἄεθλον. 
566 οἩ Π]. Α. 182. 

646. αὐτός τ᾽ ἐσθλὸς ἑών. ΊΤἨπετο ἶ5 απ 
απασο]αίποα Ἰπ ΠΠ οοηδίγποβῖοΠπ, ὙΠΙο] 
5Ποι]ά Ἰαγε Ῥοευ αὐτῷ ἐσθλῷ ἐόντι, ἵπ 
γε{εγεησθ {ο οἱ. μπιῖ]ατ Ιπδίπποθβ η]! Ῥα 
{οιπά ἵπ ἴπο ποίε οἩ ΤΠ]. Β. 9689. ΌὈπ]οςς, 
Ρογ]ιαΡς, {πε ποπηϊπαίἶνε 15 Ἠεχο Ῥαέ αῇ5ο- 
Ια{ε]γ Ἱπείεαά οἳ ἴἶπε σεπ]ϊνε, α5 ἵπ ΒορἩ. 
Απῖ. 200. Θεο ποίε ἵπ ]οο. Ῥεπέ, αγ. Ρ. 250. 

648. καί τοι φίλος ἔπ. θ. 9ο ν. 556. 
Οοπιρατο Ο. Ω. 76 8αα. 

Φοῖ]. ἐμε. 
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Τὴν ὃ ἐγὼ οὐ δώσω" περὶ ὃ αὐτῆς πειρηθήτω 

᾿᾽Ανδρῶν ὅς κ᾿ ἐθέλῃσιν ἐμοὶ χείρεσσι µάχεσθαι. 

Ὃς φάτο µείδησε δὲ ποδάρκης δῖος ᾽Αχιλλεὺς, 

Χαΐρων ᾿Αντιλόχῳ, ὅτι οἱ φίλος εν ἑταῖρος" 
Καΐ µιν ἀμειβόμενος ἔπεα πτερόεντα προσηύδα᾽ 

᾽Αντίλοχ"», εἰ μὲν δή µε κελεύεις οἴκοθεν ἄλλο 

Εὐμήλῳ ἐπιδοῦναι, ἐγὼ δέ κε καὶ τὸ τελέσσω. 
Δώσω οἱ θώρηκα, τὸν ᾿Αστεροπαῖον ἀπηύρων, 

Χάλκεον, ᾧ πέρι χεῦμα φαεινοὺ κασσιτέροιο 
᾽Αμϕιδεδίνηται πολέος δέ οἱ ἄξιος ἔσται. 

΄Ἡ ῥα, καὶ Αὐτομέδοντι φίλῳ ἐκέλευσεν ἑταίρῳ 

Οἰσέμεναι κλισίηθεν' ὃ δ) ῴχετο, καί οἱ ἔνεικεν. 
Εὐμήλῳ ὃ ἐν χερσὶ τίθει' ὃ δὲ δέξατο χαίρων. 

Τοῖσι δὲ καὶ Μενέλαος ἀνίστατο, θυμὸν ἀχεύων, 

᾿᾽Αντιλόχῳ ἄμοτον κεχολωμένος' ἐν ὃ᾽ ἄρα κἠρυξ 

641 

σῦδ 

500 

56056 

Χερσὶ σκῆπτρον ἔθηκε, σιωπῆσαί τε κέλευσεν 

᾿᾽Αργείους" ὃ ὃ) ἔπειτα µετηύδα ἰσόθεος φώς' 

᾽Αντίλοχε, πρόσθε πεπνυμένε, ποῖον ἔρεξας ; 570 

"Ἠισχυνας μὲν ἐμὴν ἀρετὴν, βλάψας δέ µοι ἵππους, 
Τοὺς σοὺς πρόσθε βαλὼν, οἵ τοι πολὺ χείρονες ἦσαν. 

᾽Αλλ’ ἄγετ᾽, Αργείων ἡγήτορες ἠδὲ µέδοντες, 
ἛἜς μέσον ἀμφοτέροισι δικάσσατε, μηὸ ἐπ᾽ ἀρωγῇ, 

- / 

Μήποτέ τις εἴπησιν ᾿Αγαιῶν χαλκοχιτώνων ] Χ ϱ) 

56095. αὐτῆς. Τ1θ πιαγε ν] Ἰετ {οαι. 
Θεο ν. 265. 

500. τὸν ᾿Αστεροπαῖον ἀπηύρων. Ίπ 
11. Φ. 185. 

56]. χεῦμα. «4 ὑογάεγ; τοπ χέω. 
566. Εὐμήλῳ κ.τ.λ. Τη 5οπιοθ ΜΑΡ. {μ]5 

γεγςε ἵδ νναπῖης: απᾶ Τέ παν ο ΡοββίΡΙΥ, 
{ποαρ] ποῦ πεοθβεατ]]γ, Ιπέεγρο]αίεά. Όοπι- 
Ρατε νν. 6907. 624. 191. 

66δ. χερσί. ΤΠϊ5 16 Ίιε νι]σαν τεβά ης. 
Ἠεγπε τεαάβ χειρὶ 1η ἴπε βΙηρι]αχ προ 
ΝεσΥ 5]ἱσλί ργοππά5; {πο ρ]ατα] Ρεῖης {111Υ 
βαποίΊοπεά ὈΥ ν.682.ἱμάσθλην χερσὶν ἔχων. 
16 5εεπ5 {ο Ὠανα Ῥθεεῃ οΙβίΟΠΙΑΣΥ {ος {έ]α 
Ἠετα]ά, Ῥείοτο Το Ῥγοσ]αϊπιεά β1]επςς, {ο 
Ῥ]αςσε 5 Βοερίτε ἵπ ἴε Ἰαπά οἱ {1ο Ῥ6γβδοπ 
ἈΡοαί {ο βρεα]ς; εἰίμετ {οχ {λε Ῥιχροςδε οἱ 
Ἠχίηρ {1ο αἰθεμίῖοη οἱ ἐἶε αβδεπΙΡΙΥ προπ 
11ο ΒΡΘαΚΕΣ, ος {ο 5ἶον; (λαέ Ἶε Ὠαά τε- 
οαϊνεά απἰΠοτΙϐγ {ο αἀάτεξδς έἶεπα. Όοπι- 
Ῥαγε Ἡ. Σ. 605. Ο4. Β. 97. Ῥε]μο]. παρὰ 
τοῖς ἀρχαίοις οἱ δημηγοροῦντες σκῆπτρα 
ἐκράτουν. ΑΠΙΟΠΡ {πε 1ενι5 8ἱδο Ιέ αρρεατς 
έλα έλα βοερίτε Ίναδ α Ῥαάσε οἱ ααθ]ιοτ1έγ. 
ΤΠιΒ ἴπε ρασίατο] Ίαοορ 195 ἀεδοτίρεά α5 
Ἰθαπῖης προπ {με {ορ οἳ 115 5ἐαβ οΥ 5οθρίτε, 
ν]ε Ίε πας Ῥ]εβεῖηςσ {1ο 50πΠ5 οἱ ᾖοδαορ]ι 
(Πεν. κΙ. 21); 1 ππᾶεεά {θ]6 ο {πε οογγθοί 

δΤ5 

γοπάεγΊηρ οἳ {1ο Ῥάβδηρο. θε αἶδο οἩ 1]. 
Α. 254. 

674. ἐς μέσον. Ἐπβίαίμ. ἐξ ἴσου, ἵνα 
µέσοι γένησθε καὶ μὴ ἑτεροβαρεῖς ὥς 
φασιν οἱ παλαιοί. ΤΠε εκΡργεΒΞΙΟΠ ἐς μέσον 
ἀμφοτέροισι δικάζειν Ἠπρ[ες ἐεγείογα {ο 
ἄεοίᾶε ἵπραγίίαϊίγ θείτεεπ ὑον {ατίες. 
Αγὶςι, Ἐ{Π]ς, . 4. ζητοῦσι δικαστὴν μέσον, 
καὶ καλοῦσιν ἔνιοι µεσιδίους, ὡς ἐὰν τοῦ 
µέσου τύχωσιν, τοῦ δίκαιου τευξόµενοι" 
μέσον ἄρα τι τὸ δίκαιον, εἴπερ καὶ ὁ δικασ- 
τής. Αιριδίίπο οἩ Ῥεα]πι χ]ν]. δ. (ϱμἱά ελ, 
Ώοειβ ἵπ πηεᾷιο εδ ᾖῇοο εἰφπίβοαί, φιιοᾶ 
«φις εδὲ οπιῖδις Ίδει, εἴ Ρεγ0πας ποπ αοοῖ- 
ΡΙέ. Θμοπιοᾶο εγφο ἀίιιά, φιιοᾷ ἵπ Πιεᾶίο εδ, 
Ραγία ]αῦεί δραίία αἄ ΟΠΙΠΕ Ίπες, ία Ίειε 
πηραϊαβ έ59ε αἰοϊίιν, αφιαζίίεγ οπιπῖθιι ο0Ίι- 
βιῇεπ. Το ἴ]ιε βαππο εβοεί ατο ἔἶιο ννοχᾷς 
πάάεά ἴπ ορροβίήοα ; μηδ ἐπ ἀρωγῇ. 
Βο]ο]. μηδ’ ἑτέρῳ ἡμῶν βοηθεῖτε. Ἠεπορ 
αρωγοὶ, φαγίΐίσαπς, Γατομγογε, ἵπ 1]. ». 5602. 
ΤΗ νο βεπέϊππεπέ ουπιρατο Τ]εοον. ΤάγΙ. 
Ύ. 68. τὺ ὃ”, ὦ 'Ὑαθὲ, μὴτ' ἐμὲ, Μόρσων, 
Ἐν χάριτι κρίνῃς, µήτ ὧν τύ Ύα τοῦτον 
ὀνάσφς. ἘλΠουγ]ά. Ἐταρ. ΧΤΙΠ1. 7. πᾶσι 
δίκαια νέµειν, μηδὲ κρίσιν ἐς χάριν ἕλ- 
κειν. 

676. µήποτέ τις κ.τ.λ. Μεπε]αας 6Ρεβ]Β 
ολ ἡ 
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᾽Αντίλοχον ψεύδεσσι [ιησάµενος Μενέλαος 
Οἴχεται ἵππον ἄγων, ὅτι οἱ πολὺ χείρονες ἦσαν 
] δ ον δὲ , 3 - , 

πποι, αὐτὸς δὲ κρείσσων ἀρετῇ τε βίῃ τε. 
ε) ο . υ] Ν σα / ’ . 3”! 9 

Εἰ δ ἄγ», ἐγὼν αὐτὸς δικάσω, καί μ᾿ οὔτινα φημὶ 

”"Αλλον ἐπιπλήξειν Δαναῶν' ἰθεῖα γὰρ ἔσται. 550 
/ .) - 

᾽Αντίλοχ”, εἰ ὃ) ἄγε, δεῦρο, Διοτρεφὲς, ἡ θέµις ἐστὶ, 
Ν υ / θ Φε, μα, (φον. θλ Στὰς ἵππων προπάροιθε καὶ ἅρματος, αὐτὰρ ἱμάσθλην 

ΔΝ 1” ς ὃ Ν η Ν ΄ θ ἔλ Χερσὶν ἔχων ῥᾳαδινὴν, ἧπερ τὸ πρόσθεν ἔλαυνες, 
ππων ἀφάμενος γαιήοχον ᾿Εννοσίγαιον 
/ -- 

ἜὌὌμνυθι, μὴ μὲν ἑκὼν τὸ ἐμὸν δόλῳ ἅρμα πεδῆσαι. 
- ; 

Τὸν δ᾽ αὗτ' ᾽Αντίλοχος πεπνυµένος ἀντίον ηὔδα' 
ἄλ ὁ - λλὸ φας ’ ; 2 

Ψσχεο νυν» πο ον γαρ εγωγε νεωτερος εἰμι 

Σεῖο, ἄναξ Μενέλαε, σὺ δὲ πρότερος καὶ ἀρείων. 

0ἶσθ', οἷαι νέου ἀνδρὸς ὑπερβασίαι τελέθουσυὺ 

Κραιπνότερος μὲν γάρ τε νόος, λεπτὴ δέ τε μῆτις. 5ο0 

Τῳ τοι ἐπιτλήτω κραδίη' ἵππον δέ τοι αὐτὸς 

Δώσω, τὴν ἀρόμην' εἰ καί νύ κεν οἴκοθεν ἄλλο 
- 2 -- 

Μεῖζον ἀπαιτήσειας, ἄφαρ κέτοι αὐτίκα δοῦναι 
Ῥουλοίμην, ἢ σοί γε, Διοτρεφὲς, ἤματα πάντα 

δ- -Ξ . 
ἛἜκ θυμοῦ πεσέειν, καὶ δαίµοσιν εἶναι ἀλιτρός. 

4 

"Ἡ ῥα, καὶ ἵππον ἄγων μεγαθύμου Νέστορος υἱὸς 
Ἐν χείρεσσι τίθει Μενελάου' τοῖο δὲ θυμὸς 
στ’ ς / 9 / ... άνθη, ὡσεί τε περὶ σταχύεσσιν ἐέρση 

«Κ 3 

Δηΐου ἀλδήσκοντος. ὅτε φρίσσουσιν ἄρουραι 

Ὃς ἄρα σοι, Μενέλαε, μετὰ φρεσὶ θυμὸς ἰάνθη. 

ἤνας, ο ἴπαο 5αρροξ]οτ {]αί Ἡε ραϊπς Πϊ5 
Ροῖηέ. 

578. ἀρετῇ τε βίῃ τε. 
αι]ιογίέη. 

580, ἰθεῖα γὰρ ἔσται. οι. ἡ δίκη. 
1άΐοαπι {ᾷ, φιιοᾷ επ Ἰικίο εί «ηιο ες. ΗΕΥΝΕ. 
Τπο ε]Ηρείς 15 Β]]εά πρ ἵη Ἠοπι. Ηγπιῃ. ἵπ 
Οετετ. 1632. ἰθείῃσι δίκμσι. Τ1ε νετ) ἐπι- 
πλήσσειν Ίετε βἰση]πες {ο οοπέγααἰοί, ἴο 
οὐ]εοί. Ἠεδγοῃ. ἐπιπλήξειν' ἐπελθεῖν, ἔπι- 
τιμῆσαι, ὑβρίσαι. 

689. ῥαδινήν. ἴεπάεν. Ἐπξίαίι. ῥαδινή" 
λεπτὴ καὶ μακρὰ, καὶ διὰ ταῦτα καὶ λι- 
γυρά. ΤΠεοον. Τάγ]. Χ. 94. ῥαδινὰν 
παϊδα. ΧΙ. 46. ῥαδιναὶ κυπάρισσοι. /α 
ΤΙΑΥ 1Π{εν ἔγοπα {π5 Ῥαδεασοε, (]λαί οεγίαϊῖπ 
5υπιρο]ῖσα] {οΓΠ15 Ίγογο τδεά ἵπ αἀ]αταίίοι5 
Άπιοπς {ο εατ]γ ἄτεε]κς, νΠΙοἩ Ῥοχο α 
εἶοδε τε]αίῖοπ {ο {1ο παίατο απᾶ Ῥατροτί οἳ 
{πο οα{Ἡ. 

587. νεώτερός εἰμι Σεῖο. 
9 

1π ἱπῄιμεποε απ 

Φεο 0Ἠ ΤΠ. Α. 

589. οἶσθ᾽, οἷαι νέου κ.τ.λ. ΟΌἵοεγο 
ἄο Ῥεποοί. 6. Τεπιογίίας εδἰ οἰαε[ίοοί Πογεπίῖε 
σἰαῖῖς, ῥγιάεπέία Φεπεκοεπέϊθ. Ῥ]ατί. Μοβίε]]. 

60ο 

αοζέέίω ααοζεεοεπίέίαφιε εἶια ἴσποβοας: κοῖε 
βοἴεγε ῑίαπι αἰαίεπι {αζὶ [μᾶο Ιιᾶάεγε. Όοπι- 
Ῥαχθ 45ο 2 0Ἠτοῃ. κ. 19, 14. Ἐσοῖος. χι. 
10. 

590. κραιπνότερος νόος. ΘοΡΗ. (4. Τ. 
617. φρονεῖν γὰρ οἳ ταχεῖς οὐκ ἀσφαλεῖς. 

694. βουλοίµην, ἢ σοί γε, κ.τ.λ. Θιῤ- 
ΡΙΥ μᾶλλον. Ῥεε οπ Π. Α. 117. 

5956. ἐκ θυμοῦ πεσέειν. Το Γαϊῖ οἱ φοιγ 
ἸηεπάςΗρ. Ἠεποες {Πο εκρτεβΒῖοη, ἄπο- 
θύμια ἔρδειν, ΤΠ. 5. 961. Ἀεε 85ο οἩ ΤΠ. 
Α. 669. ΟΕ 41ο αἀ]εσεβῖνε ἀλιτρὸς, 88ε ΟΠ 
1]. Θ. 961. 

508. ὡσεί τε περὶ σταχύεσσιν ἐέρση. 
ΒοΙ]. ἰαίνει, Ἱ. 6. τὸ λήϊον. ΊΠσ Ἰεαγί οἱ 
2Πεπείαις ας επ]ηζαγαίεᾶ, ας έλε ἄειο επ]ῖ]α- 
γαἰό8 ΟΥ γΕγεΣ]ιες ἴ]ιε τἱρεπίπα οογπ. ΟΕ ία 
γετὺ ἰαΐνειν, 5εε οἩ ΤΙ. Ο. 1095: απᾶ οοπι- 
Ῥ4γο αἶδο Ο. Μ. 176. Αροϊ!. Ἐμοα. Τ1ΠΙ. 
1010. 

699. φρίσσουσιν. Ἀγίεῖε, 3ο Ἐππρ. 
Φαρρ]. 90. ᾿ἔνθα πρῶτα φαίνεται Φρίξας 
ὑπὲρ γῆς τῆσδε κάρπιµος στάχυς. Όοπι- 
Ρ8το Υτρ. 6εοΥρ. 1. 914. 



οι 
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Καΐ µιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα" 
2 / - / ε) Ν Γν , «κα Αντίλοχε, νῦν μέν τοι ἐγὼν ὑποείξομαι αὐτὸς, 

Χ ΄ ο . . ”/ ’ ὑδ᾽ . ’ 

ωόμενος' ἐπεὶ οὔ τι παρῄορος οὐδ ἀεσίφρων 
π /΄ -- π 

ἤσθα πάρος' νῦν αὖτε νόον νίκησε νεοίη. 
5 ο 

Δεύτερον αὖὗτ' ἀλέασθαι ἀμείνονας ἠπεροπεύειν. 605 
Οὐ γάρ κέ µε τάχ᾽ ἄλλος ἀνὴρ παρέπεισεν ᾿Αχαιῶν' 
᾽Αλλὰ σὺ γὰρ δὴ πόλλ᾽ ἔπαθες, καὶ πόλλ᾽ ἐμόγησας, 

Σός τε πατὴρ ἀγαθὸς, καὶ ἀδελφεὸς, εἵνεκ᾽ ἐμεῖο" 

Τῳ τοι λισσομένῳ ἐπιπείσομαι, ἠδὲ καὶ ἵππον 

Δώσω, ἐμήν περ ἐοῦσαν' ἵνα γνώωσι καὶ οἵδε, 610 
ς ας κα 2! θ 9 ς / λ ν 2 / Ως ἐμὸς οὔποτε θυμὸς ὑπερφίαλος καὶ ἀπηνής. 

"Ἡ ῥα, καὶ ᾿Αντιλόχοιο Νοήμονι δῶκεν ἑταίρῳ 
ο 

Ιππον ἄγειν' ὃ δ᾽ ἔπειτα λέβηθ’ ἕλε παμφανόωντα. 
΄ ο. Ά / / ο / 

Μηριόνης ὃ᾽ ἀνάειρε δύο χρυσοῖο τάλαντα 

Τέτρατος, ὡς ἔλασε' πέµπτον ὃ ὑπελείπετ᾽ ἄεθλον, 615 

᾽Αμϕίθετος φιάλη’ τὴν Νέστορι δῶκεν ᾽Αχιλλεὺς, 

᾿Αργείων ἂν ἀγῶνα φέρων, καὶ ἔειπε παραστάς' 
Τη νῦν, καί σοι τοῦτο, γέρον, κειµήλιον ἔστω, 

Πατρόκλοιο τάφου μνῆμ᾽ ἔμμεναι' οὐ γὰρ ἔτ αὐτὸν 
/ 

Όψει ἐν ᾿Αργείοισ" δίδωμι δέ τοι τόὸ ἄεθλον 690 
9 τμ 9 , ή ν / Αὕτως' οὐ γὰρ πύξ γε µαχήσεαι, οὐδὲ παλαίσεις, 

Οὐδέ τ) ἀκοντιστὺν ἐσδύσεαι, οὐδὲ πόδεσσι 
/ ο 5) Ν ΔΝ Ν - 3 / Θεύσεαι' ἤδη γὰρ χαλεπὸν κατὰ γῆρας ἐπείγει. 

ὋΩς εἰπὼν ἐν χερσὶ τίθει” ὃ δὲ δέξατο χαίρων, 
/ 

Καΐ µιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα’ 095 
Δ πα - / Ναὶ δὴ ταῦτά γε πάντα, τέκος, κατὰ μοῖραν ἔειπες. 

609. χωόµενος. «ἰίλοισὶι απφγη. Ἑπ- 
βἰαίἩ. εἰ καὶ χωόµενος. Οΐ ὧο αἀ]εοίίνες 
παρῄορος απὰ ἀεσίφρων, 5εε οἩ ΤΙ. Η. 166. 
Υ. 185. τεερεονε]γ. Τε {ογππες παιδί 
Ἠετο Ὦε τεπάεγεα γα. ἐπίοπιρεγαίς. 

604. νεοίη. Ῥολο]. νεότης. Ἐπβιπίῃ. ἀπὸ 
τοῦ νέος νεοῖος, οὗ θηλυκὸν ἡ «ψεοίη, 
ὥσπερ καὶ ἄλλος ἀλλοῖος ἀλλοίη, καὶ 
ἕτερα πολλά’ ἔστι δὲ ἡ νεοίη ἡ αὐτὴ τῇ 
πολλαχοῦ ῥηθείσῃ νηπιέῃ. Όοπιρατε 1]. 
1. 487. Ο. 968. 

0056. δεύτερον. Τμαο γυ]σαν τεαᾶϊῖηρ ἴ5 
βέλτερον. Τ]αί Ἱπ ἴ]πε θεχί 5 βαρροτίεά 
ὮΥ βεγεταὶ Μ95. απἀ {ο]]οπψεά Ὦγ Εαδία- 
Όήα5, αἴίεν νγηοπι Ἐπποδίϊ {Παδ τοπάεγβ 
{1ο Ῥαββαρο: ᾖοβέ Ίιῶο σατ6, πό ῥγωβίαπίῖογσθ 
ἀεοϊρίας; {ἴς Ῥγαδίαγε οµρία». Τ]μα Ἱπβη]- 
Ώινε ἀλέασθαι {ου Όιε Ιππρεγαάνοα. Πο νετΏ 
ἠπεροπεύειν βἱρηϊΠεβ Ῥτορετ]γ {ο Παίεν: 
απὰ ἔπεπος {ο ἀεοεῖοε 6ΕεΠΕΤΑΙ]Υ. 

608. ἀδελφεός. ἘΠγαξγιηεάςβ. 
616. ἀμφίθετος φιάλη. θε 49Ώογε ΟΠ 

ν. 270. 

618. τῆ. Ταἷε , Όεε οἩ ΤΙ. Α. 601. 
622. ἀκοντιστύν. Τ]ο γετβΙοηΒ τεηπἆος 

{ή ποπ ᾖασμίογιηι οείαπιοπ. Ἠεγπο, Ἱονν- 
6ΥοΥ, πνου]ά ταίμεχ ππάργδίαπά 1ΐ {ο βἰσπ!γ 
πο οοπιραπ οἵ οοπιὐαίαπίθ; 80 αί ἄκον- 
τιστὺν ἐσδύεσθαι «ν] Ῥο αἰπιῖ]αχ νι 
ἀγῶνα οἵ ὅμιλον δύεσθαι. 966 οἩ ΤΠ. Η. 
208. 

626. ναὶ δὴ ταῦτά γε πάντα, κ.τ.λ. 
Τηἱ5 ερεες]ι 15 αἀπι]γαΡβΙγ υνε]] αἀαρίεά {ο 
Ώιε εἸατασίεσ οἱ Ἰερίον. Ἠε αρσταηᾶϊζε», 
νι απ Ιπβτπϐγ Ῥεοι]ῖαχ {ο αρς, Ἠῖ5 ΟΥΝΗ 
οχρ]οῖίδ; απά οπο γγοπ]ά (Ηπ]ς Ἠογασε Ἰαά 
Ἠΐτη {π Π]ς ογθ,1π Α. Ῥ. 179. Γιαμάαίου {ει- 
Φογἱ9 αοἰῦ 96 Ῥιιέγο. ἸΝεϊχεν ἶ5 16 αηΥ Ὀ]ο- 
πλϊδἩ {ο έλα οἸαχασίεν οἱ Νθβίου, {ας {ο να 
8 Πθ]ε ἰα]καβνο αὐοιί 5 ονη αἨῖονο- 
ΙΠΟΠί5. Το Ἰανο ἀεβοπιρεᾶ Ἠϊπι οεγινῖθα 
πιου]ά Ἠανο Ῥεεπ απ οπίγαρε {ο ΠΤΙ ηΠᾶ- 
έαγς, παδπωιο] α5 {πο νηθεδέ ππαΠ Ἰνίης ἵΒ 
ποί {πεο Ίτοπα {πο Ππβγπαϊθες οἱ πΙἩ, απᾶ 
Ἀ5 ΕΥΕΣΥ 5ίαρε οἱ 1ῇε Ία5 5οππο ἵπιρεχ[θοίίοι 
Ρεου]ίαχ {ο 1159], ῬορΕ. 6ο οἩ ΤΠ]. Α. 204, 

τιςρ 
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Οὐ γὰρ ἔτ᾽ ἔμπεδα γυῖα, φίλος, πόδες, οὐδέ τι χεῖρες 
” . / ώ π4 ν ’ 

Ώμων ἀμφοτέρωθεν ἐπαΐσσονται ἐλαφραί. 

Εἴθ ὣς ἡβώοιμι, β2ίη τέ µοι ἔμπεξος εἴη» 
ε 

Ώς ὁπότε κρείοντ᾽ 

Ῥουπρασίῳ, παῖδες δὲ θέσαν [βασιλΏος ἄεθλα. 

1” } - "” . 

Οὐτ᾽ αὐτῶν Πυλίων, οὔτ᾽ Αἰτωλῶν µεγαθύμων. 
Πὺξ μὲν ἐνίκησα Κλυτομήδεα, Ἠνοπος υἱόν' 

Αγκαῖον δὲ πάλη Πλευρώνιον, ὅς µοι ἀνέστη' 
Ἴφικλον δὲ πόδεσσι παρέδραµον, ἐσθλὸν ἐόντα" 

/ 

Οἴοισί μ’ ἵπποισι παρήλασαν ᾿Ακτορίωνε, 

Οὕνεκα δὴ τὰ μέγιστα παρ) αὐτόφι λείπετ᾽ ἄεθλα. 
Α Ὁ } οὖν Π 

Οἳ δ᾽ ἄρ᾽ ἔσαν δίδυμοι’ ὃ μὲν ἔμπεδον ἠνιόχευεν, 
Ἔ ὃ ς ΄ .) ϱ/ 8) ” ΄ έλ 

μπεὸον ἡνιόχευ», ὅ ὃ) ἄρα µάστιγι κέλευεν. 
σ 7 - τσ . 

Ὡς ποτ᾽ ἔον νῦν αὖτε νεώτεροι ἀντιοώντων 

ἜὌργων τοιούτων, ἐμὲ δὲ χρὴ γήραϊ, λυγρῷ 

᾽Αμαρυγκέα θάπτον ᾿Επειοὶ 630 

1 α) 1” 5 - 2 Ν / 2 κ ω αν 3 -- 
Ενθ) οὔτις µοι ὁμοῖος ἀνὴρ γένετ’, οὔτ ἄρ᾽ ᾿Επειῶν, 

035 

Δουρὶ ὃ ὑπειρέβαλον ΦυλΏά τε, καὶ Πολύδωρον. 

Πλήθει πρόσθε [αλόντες, ἀγασσάμενοι περὶ νίκης, 

640 

645 Πείθεσθαι τότε ὃ) αὗτε µετέπρεπον ἡρώεσσιν. 

᾽Αλλ) ἴθι, καὶ σὺν ἑταῖρον ἀέθλοισι κτερέϊζε. 
Τοῦτο ὃ) ἐγὼ πρόφρων δέχομαι, χαίρει δέ µοι ἧτορ, 
Ὡς µευ ἀεὶ µέμνησαι ἐνηέος, οὐδέ σε λήθω 

Τιμῆς, ἧστέ μ’ ἔοικε τετιμῆσθαι μετ’ ᾿Αχαιοῖς. 

629. εἴθ᾽ ὣς ἡβώοιμι. 
919. Ἡ. 192. 157. Λ. 669. 

690. ᾽Αμαρυγκέα. ΤΗΙ5 ΑπιατγησεΒ. αο- 
οοτά(ης {ο Ρααδαπ]ας(ὗ.1)., αδεϊδίεά Ααπσεα», 
Ἰπ οοπ]αποίίοἩ η πε ΝΠο]ιοπῖάςς, ἵπ {πε 
νγασ γη Ἠετοα]ες. ἨΝερίος Ἠεγε δίαΐε5 
Ἠήτηξε]{ {ο Ἠαγε Ῥεεπ Ῥτγεσεπέ αἲ ἔλε σαϊπες 
Ἰης(αίεᾶ ὮΥ Ἠ15 560Π5, ἵπ Ἠοποασ οἳ Π]5 
{απετα] αἲ Βαρταξίαπι, α οΙίγ οἱ ΕΙΡ. Ῥεε ΤΠ]. 
Ῥ. 6156. Λ. Ἴδδ. Ἠϊ5δ 5οηπ Ώ]ογος 5 ΠΠεΠ- 
Ώοπεά 1 {πε οαΐα]οσαε (Τ]. Β. 629): απά 
Αρο]]οάυτας5 (ΒΙ01. Ι. 8. 6) 5ρεαζ5 οἳ αποί]εσ 
5ος, Ηἱρροξίταία5, πο Ἠαά βθεάασεά Ῥετί- 
θα, {πο ἀαασμίετ οἳ Ηϊρροποις, α{ἴετ- 
νιαγάς τηαττ]εά {ο (Ἀπεας. Ῥεε Ἠεγπο 0η 
Αρο]]οᾶ. ἴοο. οἳξ- 

655. ὅς µοι ἀνέστη. Ἠ/ Ίο είουά αν αφαϊπιοί 
πιο. 04. Σ. 954. µήτις τοι τάχα Ἴρου 
ἀμείνων ἄλλος ἀναστφ. ΟΕ{1ε σονετηππενέ 
οἳ ἀνίστημι νὮ α ἀαᾶνε, 5εε Μαίί, απ. 
αγ, 5 401.2. ἜΤ]ε 5εηςε 15 ἀῑπετεπί ἵπ ΤΠ. 
Α. 68. 101. απᾶ εἰδενπετε. 

659. πλήθει. ἩῬν με πιπδε. Τε 
ογ]σ5, α5 Ἐπδίαίβίας τεπΙατΚ5, Ἠανε Ἰα- 
Ῥουχθᾶ ἹἨατά {ο εκρ]αῖῃ {ὶς ἀϊβοι]έγ. 
Τηευ {ε]] απ5δ α {οτπια] 5ΐΟΥΥ, ἴπδί ν/πεῃ 
Νερίος νιας γενάγ {ο επ{ετ {πε Ἠδίς αραϊηςδέ 
ἔμεςε Ὀχοί]μους, πε οῬ]εείεὰ αραϊηδί ἔπεπα α5 

0οπιρατε ΙΤ. Δ. πη{αΙγ αἀγνετκατῖος.---ἴου Τέ πηαξδέ Ῥε ΤΕΠΙεΕΠΙ- 
Ῥεγεά {ναί πε νγεγε τιοπβίετς π/Πο στεν; 
ἑοσείμεν, απἀ, «οπβε(πεπ{]γ, Πας ἴοιτ Ἠαπάς 
{ο Νεξίοτ’5 ὤνο,---Ραΐέ ἴπε ]αάσες νγου]ά πού 
α]]ονν Ἠ5 Ῥ]εα, απᾶά ἀείετπηπεᾶ, ἐλαί 5 
{πεγ στεν; ἰορείμετ, 5ο {ευ ουσ]έ {ο Ὦε 
εοηβἰἀετεά 45 0Π6 ΤΣΗ, ΟίΠετς {ε]] α5 εἶλαέ 
{πευ ὈτοισΠέ 5ενετα] ελατίοί5 Ιπέο {πε είς, 
ν/ποβε ελαγ]οίεετς οοπιβῖπεᾶ {οσείμετ ἵπ {α- 
νοις ο Εατγίας απά Οἴεαίας, έλεςε Ὀτοίπεν 
ΠΙΟΠΡίΕΥΒ. (5ε6ε οἩ Τ.Λ.Τ08.) Οἵπετς εαγ 
ναί επλε πια]έαάε οἳ με 5ερεοίβίοςβ 6ο0π- 
αρῖγεᾶ {ο ἀϊξαρροϊπί ἈΝεείον. ἘῬοΡΕε. Θεε 
Ἠεγπε οἨ Αρο]]οά. ΒΙΡΙ. ΠΠ]. 7. 5.---πρόσθε 
βαλόντες. μΒεῖ]. τοὺς ἕππους. ΟΌοππιρατε 
ν. 672. Οἵ πε νετ ἀγάζεσθαι, 56ε οἨ Τ. 
δι. 

640. παρ αὐτόφι. Τμαΐ 185, παρ αὐτοῖς. 
Βοι]. τοῖς ἵπποις. Τη {πε ελατῖοί-γαος ίμε 
Ῥείσες Ίγετε οἱ σγεαίεγ να]αο μαι ἵπ {πε 
Ρασ]]ςῆςο απάἆ οἴπετ σοπ{εςίς. 

6459. ἔμπεδον ἡἠνιόχευ". ΟΕ πῖς τερε- 
Ώδομ, ος ἐπαναφορὰ, 5εε οἨ Η. Υ. 972. Χ. 
138. Ύγε Ἠανε αποίπες εχαπηρ]ε ἵπ Ὑ1χρ. 
Απ. ΥΠ. 586. Πε, οεῖιέ Ρε]αφὶ ταρες ἴπι- 
αποία, γεεϊκήέ: Ὁί γε]αφὶ Τ1γε8, ο. 

640, τιμῆς. Ιπ γεδρεσό οἱ ἴλε ᾖοποιγ. 
Ἐπδίαιπῖας ϱαρρ]ες διά. 
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Σοὶ δὲ θεοὶ τῶνδ ἀντὶ χάριν µενοεικέα δοῖεν. 

645 

[ο] οι ο] 

Ὃς φάτο" Πηλείδης δὲ πολὺν καθ ὅμιλον ᾿Αχαιῶν 

ὪὨιχετ', ἐπεὶ πάντ᾽ αἶνον ἐπέκλυε Νηλείδαο. 

Αὐτὰρ ὃ πυγµαχίης ἀλεγεινῆς θῆκεν ἄεθλα. 

Ἡμίονον ταλαεργὸν ἄγων κατέδησ᾽ ἐν ἀγῶνι 
Εξέτε, ἀδμήτην, ᾖτ᾽ ἀλγίστη δαµάσασθαι’ 055 

Τῳ ὃ) ἄρα νικηθέντι τίθει δέπας ἀμφικύπελλον. 
- η] - 

Στη δ᾽ ὀρθὸς, καὶ μῦθον ἐν ᾿Αργείοισιν ἔειπεν' 
.] .. 

Ατρείδη τε, καὶ ἄλλοι ἐὐκνήμιδες ᾿Αχαιοὶ, 
” - 

Άνδρε δύω περὶ τῶνδε κελεύοµεν, ὥπερ ἀρίστω, 
Πὺξ µάλ᾽ ἀνασχομένω πεπληγέµεν' ᾧ δέ κ᾿ ᾽Απόλλων 660 

Δώῃ καµµονίην, γνώωσι δὲ πάντες ᾿Αχαιοὶ, 

Ἡμίονον ταλαεργὸν ἄγων κλισίηνδε φερέσθω' 

Αὐτὰρ ὁ νικηθεὶς δέπας οἴσεται ἀμφικύπελλον. 
Φ 3’ αν η) επ ο ».ῇ / 
Ως εφατ’ ὤρνυτο ὃ) αὐτίκ ανηρ ηὺς τε μέγας τε; 

Εἰδὼς πυγµαχίης, υἱὸς ΠανοπΏος ᾿Επειός. 605 
ο - 

Άψατο ὃ ἡμιόνου ταλαεργοῦ. φώνησέν τε 
τ 3”! ο / 2 2 ΄ 5 Ασσον ἴτω, ὅστις δέπας οἴσεται ἀμφικύπελλον 

ε / - 
Ημίονον ὃ οὔ φημί τιν ἀξέμεν ἄλλον ᾽Αχαιῶν, 

- ’ 3 5 ον 3’ - 5! Πυγμῆ νικήσαντ’, ἐπεὶ εὔχομαι εἶναι ἄριστος. 
Η οὐχ ἅλις, ὅττι µάχης ἐπιδεύομαι; οὐὃδ ἄρα πως ἦν 670 
Ἐ / 1 ὃ κ -. / θ 

ν πάντεσσ᾽ ἔργοισι δαήµονα φῶτα γενέσθαι. 
στ Ὃν Δ » / Ν ν 9 / 5! 

Ωδε γὰρ ἐξερέω, τὸ δὲ καὶ τετελεσμένον ἔσται' 
η ν , ε/ ὰ ην ο 5 
Αντικρὺ χρόα τε ῥήξω, σύν τ’ ὁστέ ἀράξω 

Κηδεµόνες δέ οἱ ἐνθάδ ἀολλέες αὖθι µενόντων, 
6/! / . / ) πό ς Δ ὰ Ὁ ’ Οἵ κέ µιν ἐξοίσουσιν ἐμῇς ὑπὸ χερσὶ δαμέντα. 
ὋὩς ἔφαθ” οἳ ὃ) ἄρα πάντες ἀκὴν ἐγένοντο σιωπῇ. 

Εὐρύαλος δέ οἱ οἷος ἀνίστατο, ἰσόθεος φὼς, 

Μηκιστέος υἱὸς, Ταλαϊονίδαο ἄνακτος, 

Ὅς ποτε Θήβασὸ ἦλθε δεδουπότος Οἰδιπόδαο 

6562. αἶνον. ΤΗἱ8 16 πβδια]]γ τοεπᾶετεᾶ 
Ἰαπάαίίοποπι. Ἐτί νο ρτῖτπατγ βἰσπ]βοπ ο 
οἱ ἔπο ννοτά 15 βἴπαρΙγ πατγγαίίο; νΠΙΟἩ 16 
ενϊἀεπί]γ αἲ] ναί 16 πηθαπί ἵη 5 Ῥ]αοθ. 
9ο Ἱπ Οὰ. Ξ. 608. αἶνος μέντοι ἀμύμων, 
ὃν κατἐλεξας. Ὠθε ΑΠΙΠΙΟΠ {π οοσ. Τ1θ 
ο.βε ἵς ἀῑΠενεηί Ἱπίγα ν. 796. 

6560. πυγµαχίης ἀλεγεινῆς. Βοπΐπα, οὗ 
{ο οοπιραΐ οἳ ἴ]πε οακίς, Υνα8 3, ΥΕΥΥ τουσ] 
οχεγοῖςο, απά ρεπετα]]γ επὰεά ἵπ ΒΟΠ16 968- 
νετε ΙΠ]ΙΣΥ {ο οπθ οἱ ο οοπιραίαηίς. Τό 
νναβ Ἠε]ά 1η Ηέε]ε εβππαίῖοη οοπΙραγθ6ς σν](]ι 
οἵπεν αἰΠ]είῖο ΡαΠ16Β, απά {6]] Ιπίο ἀἴδαδε 
ΒΙοτί]γ α[ίον {ο Ἠετοῖο αραβ, 1] 16 νναβ 
γενῖνες ἴπ {πε 254 Ο]γπορ]αά. Έοτ α 60Π]- 
Ρ]6ίε ἀερδοτῖρίϊοπ οἳ 16, βεο ἸΓερίβ [)ἰδεογί. 
οπ ἐ]ιο ΟΙηπρίο 6απιε; ῬΒεοῦ. 10. 

660. Ἔμε βεπίοποε πιαβί Ῥο {λαδ 5ρ- 
ΡΙεά: πὺξ µάλα πεπληγέμεν ἀλλήλους 
ἀνασχομένω ταῖς χερσί. Όοπιραχο ν. 686. 
Αγο]]. Ἠλοάα. ΤΙ. 6Η, Ὑ]ρ. Απ. Υ. 9θὸ; 
Άπᾶ 596 Μαίΐ, ατ. ατ. 5 404. 6. 

661. καµµονίην. Ῥεε οἩ ΤΠ. Χ. 267. 
666. ἄψατο ὃ ἡμιόνου κ.τ.λ. 399 

Ἔασες, ἵπ Υ1ρ. Αὐπ. Υ. 980, οι ποίον ρμίαπα 
εποεᾶεγο ᾖαΐπια, Ίππι ἴστα ἰαιγιπι σοι 
ἴεπεί, αἴφμε ἴία αΐμγ: ὅτο. 

670. οὐδ' ἄρα πως ἦν κ.τ.λ. ΟΟΠΙΡΑΥΘ 
1. Ν. 729, απά πε Ῥρατα]]ε] {λογο οἶθεά. 
ΟΕ Πιο γετρ ἐπιδεύεσθαι, ἰο ὂε ἵπ]εγίογ {ο 
απη οπ6, [ο]ονγεᾶ Ὦγ α σεπ](ῖνε οἱ έ]λε 4111Πᾳ, 
5εο Μαϊ. αν. αγ. δ 958. Ἱ. 

079. δεδουπότος. Ἴϊε νοις δουπεῖν ἵδ 
πδεᾷ Ῥογρείπα]]γ ἵη Ἠοπιεν {ο εχκργε5ς {6 
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᾽ ” μι 
Ες τάφον' ἔνθα δὲ πάντας ἐνίκα Καδμείωνας. 

ν.. 

Τὸν μὲν Τυδείδης δουρικλυτὸς ἀμφεπονεῖτο, 

Θαρσύνων ἔπεσι, µέγα ὃ αὐτῷ [βούλετο νίκην. 
- λες -- / Ζῶμα δέ οἱ πρῶτον παρακάββαλεν, αὐτὰρ ἔπειτα 
- ΄ .. 

Δῶκεν ἑμάντας ἐὔτμήτους βοὺς ἀγραύλοιο. 
Ν δὲ / / .) / 5ο Τὼ δὲ ζωσαμένω [ήτην ἐς µέσσον ἀγῶνα, 

δν δ) 3 ’ ο. -- ϱ ο)» » 

ντα ὃ ἀνασχομένω χερσὶ στιβαρῇσιν ἅμ ἄμφω 
4) - - 

Σύν ῥ' ἔπεσον, σὺν δέ σφι βαρεῖαι χεῖρες ἔμιχθεν. 
Δεινὸς δὲ χρόµαδος γενύων γἐνετ’, ἔῤρεε ὃ ἱδρὼς 
Πάντοθεν ἐκ µελέων' ἐπὶ ὃ) ὥρνυτο θεῖος ᾿Επειὸς, 

650 

6055 

/ .. 

Κόψε δὲ παπτῄναντα παρήϊον, οὐδ ἄρ ἔτι δὴν 690 
« . . - 

Ἐστήκειν' αὐτοῦ γὰρ ὑπήριπε φαίδιµα γυῖα. 
ε .] .) 

Ὡς ὃ) ὅθ᾽ ὑπὸ φρικὺς Ῥορέω ἀναπάλλεται ἰχθὺς 

Θίν᾽ ἐν φυκιόεντι, µέλαν δέ ἑ κῦμα κάλυψεν' 
Ὢ λ .. . ’ λ δ ) ΔΝ “θ νο] ν Ν ς πληγεὶς ἀνέπαλτ᾽ αὐτὰρ µεγάθυµος ᾿Επειὸς 
Χερσὶ λαβὼν ὤρθωσε' φίλοι ὃ) ἀμφέσταν ἑταῖροι, 605 
Οἵ µιν ἄγον δι ἀγῶνος ἐφελκομένοισι πόδεσσιν, 

Αἷμα παχὺ πτύοντα, κάρη [βάλλονθ᾽ ἑτέρωσε" 

Κάδδ᾽ ἀλλοφρονέοντα μετὰ σφίσιν εἶσαν ἄγοντες. 

Αὐτοὶ ὃ᾽ οἰχόμενοι κόµισαν δέπας ἀμφικύπελλον. 
Πηλείδης ὃ αἶφ ἄλλα κατὰ τρίτα θῆκεν ἄεθλα, 70ο 

Δεικνύμενος Δαναοῖσι, παλαισμοσύνης ἀλεγεινῆς' 

Τῳ μὲν νικήσαντι µέγαν τρίποῦ ἐμπυριβήτην' 

Τὸν δὲ δυωδεκάβοιον ἐνὶ σφίσι τῖον ᾿ Αχαιοί" 

εοιμιζ οσοαδῖοπεά Ὦγ ἔἶε {α] οἳ α 5ο]άΐεν 
ΚΙεᾶ ἵπ Ῥαξῖο. Όοππρασε ΤΠ. Δ.᾽504. Ε. 
45. Ῥ. 50. Ύ. 9δδ. εἰ οεπέϊῖες αἰϊδι. Ἠεπεα 
1{ 5 Ἠογε τδεά 1Π {ε 5εη5ε Οἱ {ο ἄῑσ, πεπε- 
τα]ΙΥ. 9ο αἶξο ἵπ ΤΙ. Ν. 426. ἢ αὐτὸς δου- 
πῆσαι, ἀμύνων λοιγὸν ᾿Αχαιοῖς. Επδίαίῃ. 
δεδουπότος' ἀντὶ τοῦ πεσόντος ἐκ τοῦ 
παρεποµένου δούπου τοῖς πίπτουσιν, ὡς 
δηλοῖ τὸ Δούπησε δὲ πεσών. Ἔπε νετῃ 
Ῥεατς {Πο 5απΠΠε 8εΠ5ε ἵπ ΑΡρο. Ἠποᾶ, Ι. 
1904. ΙΥ. 657. Έτοπι {πε {αοῖ ιαῖ {απετα] 
δαππες5 ατε Ἠετα 5αῖά {ο Ἠατο Ῥεεπ οε]ε- 
Ῥταίεᾶ αἲ ἴπα {οπιβ οἳ ΟΡάΐρας αί ΤπεῬες, 
16 αΡΡρεατς {αέ ἔμε αἀνεπίαγες οἱ έἶε τῃ- 
ἨαβΡΥ πιοπατοἩ, 5 τε]αϊεά Ὦγ {πο «πασῖο 
Ῥοείς, Ίγεγε απ Ιπγεπίέίοη 5αΏεεαπεπέ {ο ἔπα 
Ώπιο οἳ Ἠοπιεν. Όεε Ῥαπξαῇ. Ι. 28. 90, 
γα]εκπ. αἆ Ἐν. Ῥπαῃ. Ρ. 569. 

685. ζῶμα. Τηϊ5 ννα5 α 5οατί Πεά τουπᾶ 
Έπε παϊάα]ε, υγ] πε εκοερᾶοη οἳ ννμῖσ]ι 
Έπευ {ουσΏέ πακοεᾶ. ῥῬε]λο]. πρῶτον ἔθος 
ἦν τοῖς παλαιοῖς περιζώµατα φέρειν περὶ 
τὰ αἰδοῖα, καὶ οὕτως ἀγωνίζεσθαι. μα 
5αΐης ομδεγναῖοη ση] αΡΡΙΥ {ο ἴῑιο εχεσ- 
αἴςε οἳ Ἠ/γεκζίπᾳ (νν. Τ10. 159) : απᾶ αἶξο, 
Ὢ5 Ἠοεγηε τεπΙαΥΚ5, {ο ἴοςε γιο σοπἑεπάθἁ 

Τη {πε ζοοΐξ-γασε Ργῖοσ {ο {πε 1411 Ο]γπιρ]αά. 
Φεε Τ]ασγνᾶ. Ι. 6. Ῥααξαῃ. Ι. 44. Ὠϊοι. 
Ἠα]. ΥΠΙ. 75. 

684. ἱμάντας ἐὔτμητους βοὸὺς ἀγραύ- 
λοιο. Τ1ε οασίας οοηβῖειεά οἳ ἴποπρς οἳ 
Ἰεαίπεν, ου ταν; Ἠϊάες, πουπά αροπέ ἴπε 
Ἠαπᾶς απἀἆ αππι5 πρ {ο {ηε εἶρον: απά 1ὲ 
56επι5 {ο Ἠατε Ῥθεηυ Ιπεπάεά αξ πνε]] {ος 
ἀεξεπσθ, α5 {ὸγ απ οβεηςίνθ ἹνθαροΠ. 66 
Ἠγεςίς Πιδεεγίαίῖοη, αδὶ αργα. Ιλ έπε 
νλο]ε ἀεεοτῖρίέίοη οἱ ἴπε οοπίεςέ, οοπιρατε 
ΑΡοΙ. Ἠλοά. ΤΙ. 69. 5ᾳᾳ. ος. Έπ. Υ. 
416. 5αᾳα. 

688. χρόµαδος. ΊΠιε εοιπᾶ οἵ ἔῑνε δῖοισα 
ον. ἴ]ο οἰεεί. Ἑπείπίῃ. κατὰ ὀὄνοματο- 
ποιίαν, ὁ ἐν ταῖς γένυσι ψόφος καὶ οἷον 
τρισμὸς, ὃς μάλιστα ἐν ταῖς πληγαϊῖς γί- 
νεται. εε οἩ ΠΠ. Γ. 969. Δ. 1256. 

691. ἑστήκειν. εε οἩ ΤΙ. ΓΡ. ὀ88. 
692. ὑπὸ φρικὸς Ῥορέω. ΛῬεμο]. φρίξ' ἡ 

ἐπιπόλαιος τοῦ κύματος κίνησις. ες 0Ἠ 
ΤΙ. Ἡ. 69. Οοπιρατε αἱδο ΤΙ. Φ. 126. 

696. ἐφελκομένοισι πόδεσσιν. Υ11ρ. Έπ. 
Υ. 468. φεπµα ἄφγα ἐγταλ]επίεπι. 

Τ01. παλαισμοσύνης. ΟΕ {πε πάλη, ος 
τογεδἴπᾳ, 5εο είς Πἱβεετίαίῖου ; Θεοί, ὃ. 
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᾽Ανδρὶ δὲ νικηθέντι γυναϊῖκ᾽ ἐν µέσσον ἔθηκε [ός 2 

Πολλὰ ὃ) ἐπίστατο ἔργα, τίον δέ ἑτεσσαρά[δοιον. 705 
Στῆ ὃ᾽ ὀρθὸς, καὶ μῦθον ἐν ᾿Αργείοισιν ἔειπεν' 

"Ορνυσθ’, οἳ καὶ τούτου ἀέθλου πειρήσεσθον. ρ 2 Ί 

Ὡς ἔφατ” ὥρτο ὃ ἔπειτα µέγας Τελαμώνιος Αἴας' 

Αν ὃ ᾿Οδυσεὺς πολύμητις ἀνίστατο. κέρδεα εἰδώς. 2 

” / 9) ”/ ’ ΄ } εν -- 
ωσαμενω αρα τω Ύε βάτην ες µεσσον αγωγαρ 7ι0 

᾽Αγκὰς ὃ ἀλλήλων λα[βέτην χερσὶ στιβαρῇσιν, 
Ὡς ὅτ᾽ ἀμείβοντες, τούς τε κλυτὸς ἤραρε τέκτων, 
Δώματος ὑψηλοῖο, βίας ἀνέμων ἀλεείνων. 

΄ 2 - ΄ 2» 9 - 

Τετρίγει ὃ) ἄρα νῶτα θρασε’άων ἀπὸ χειρῶν, 
ιό - ς 

Ἑλκόμενα στερεῶς' κατὰ δὲ νότιος ῥέεν ἱδρώς" 
Π 9 δὲ 0 Ας λὶ , α -ᾱψ 

υκναὶ δὲ σµώδιγγες ἀνὰ πλευράς τε καὶ ὤμους 

Αἵματι φοινικόεσσαι ἀνέδραμον' οἳ δὲ µάλ᾽ αἰεὶ 
Νίκης ἰέσθην, τρίποδος περὶ ποιητοῖο. 

- / 

Οὔτ᾽ ᾿ΟὈδυσεὺς δύνατο σφῆλαι, οὔδει τε πελάσσαι' 2 

Οὔτ᾽ Αἴας δύνατο. κρατερὴ ὃ ἔχεν ἓο ᾿ΟδυσΏος. ρατερὴ ὃ ἔχ 720 

᾽Αλλ) ὅτε δή ϱ᾽ ἀνίαζον ἐὐκνήμιδας ᾿Αχαιοὺς, 

Δὴ τότε µιν προσέειπε μέγας Τελαμώνιος Αἴας" 

Διογενὲς Λαερτιάδη, πολυμήχαν᾽ ᾿Οδυσσεῦ, 
” ο 9) /Α ο / Ν |) - Ἆν ΄ / 
ΗΒ μ ἀνάειρ, ἢ ἐγώ σε' τὰ ὃ αὖ Διὶ πάντα µελήσει. 

709. ἀν ὃ ᾿Οδυσεὺς κ.τ.λ. ῬεθῬ ΟΠ ΤΠ. 
Ῥ. 056. 

Τ10. ζωσαμένω. Ἀθο 3βοὺο οἩἨ Υ. 085; 
απᾶ οἱ ἴμο αἀγετρ ἀγκὰς, ἵπ ἴπε {ο]]ονήπς 
πο, οἩ ΤΠ. Ἐ. 71. 

712. ὡς ὅτ ἁἀμείβοντες, κ.τ.λ. Τηΐ6 
ΒΙπιΠίαάο νετ Παρρίγ τερτεδεηί5 {1ο 
ν/γθβί]θγς ἵπ {Πο Ροβίατο οἳ νγεβί]ίησ. 
Τμεῖν Ἠενάς Ίεαπ οπε αραϊηδέ {ο οἴ]αν 
Ί]κο χο τα[(ευς {]αῦ 5αρροχί ἴιο τοοξ οἱ α 
Ἠουβα ; αἲ {με {οοῦ {Π6Υγ απο ἀἱδ]οϊπίεά, απιά 
βίαπᾶ αἱ α ρτεαίεν ἀῑδίαπος, ννηίο]ι παία- 
τΆ]Ιγ ραϊηίβ ἴ]α αἰθίιάε οἱ Ίο Ῥοάγ ἴπ 
1θβε ἔννο νγοβί]ενς, Ι]α {παγ οοπεπᾶ 
{ΟΥ νΙοίοτγ. Ῥορε: ἔποπι Επιδίαζμίας. Το 
πνογάβ ἀλλήλων λαμβάνουσι, Ἰοἰά εαο]ν {ο- 
σεί]εγ,---Ἱ.6. ατα Ιπβδογίεά Ιπίο, απᾶ πηπ{α]- 
3Ι1Υ βαρροτίέ εαοἩ οἴπεν,---πιαδί ρε βαρρ]Ιεἆ 
{ποπα ἴπε Ρτεοθάίπς πιοπη νου οἳ {ἶιο σοπη- 
Ῥατίδοπ. ἨΠί πο Ῥαχβοῖρ]ε ἀμείβοντες 
Άδο, 8οπ16 βαυβίαπ{ϊνε, 45 στῦλοι, {07 1 1η- 
βίαποθ, πηιδύ Ῥε 5αρρ]ίθᾶ.  6[ο]. ἀμεί- 
βοντες' δόκοι μεγάλαι, ἀλλήλαις προσπίπ- 
τουσαι, ὥστε βαστάζειν τὴν ὀροφήν. ΤΗ48 
ε]]ρεῖς 15 ποῦ ποίῖσεᾶ π Ὦοβ. 

714. τετρίγει. 35ε6 Ἀρονο 0Ἠ ν. 101. 
720. ἔχεν. Βοῖ]. αὐτόν. Ιεβίες ᾖιῦπα. 
721. ἐὐκνήμιδας Αχαιούς. Τμο νγα]σαν 

τεαάϊπᾳ 6 ἐὐκνήμιδες ᾿Αχαιοί.  Βπρία- 
ἠµαδ πιεπίους {πο αοοιδανο 45 Πιογα 

Ρετβρίοποτ5, Ῥαΐέ 5αρροτίεᾶ Ὦγ {εννεν ΜΡΡ 
1ὲ 15 {οππᾶ, Πονενοῦ, ἵπ 1ο ἨΗατ]είαηπ απά 
8οπιθ οἴμετς, αι πιορίῦ οἱ ἴπο εατ]γ οἀ1ίομς, 
Ἐπί]πεν τεπᾶῖης 15 αἀπηὶρεϊρ]ο, αδ {αχ α5 ἴπο 
Εγπίαωα 15 εοποεγηθᾶά. ΤΠο νενγν ἄνιάζω 
Ἰα5 α Ῥαδρῖνε ἰσπ]βοαίον Ἱπ Ἡ. ». 00. 
απά εἱδεινπετο. 

724. ἢ μ’ ἀνάειρ’, ἢ ἐγώ σε. Ῥεῖ]. ἆνα- 
είρω. πει πεϊίμαγ οἱ ἰπο οοπιραίαπίς 
5οεπηθᾶ Ἰ]κεΙΥ {ο ραίΐη αΠΥ αἀναπίαρο 9Υ6Σ 
5 απἰασοπ]δί, 1π ογά6τ {ο Ῥγίπρ {Πε πηα{θεν 
{ο α οοπσ]αβδίοη, {16Υ πιαα]]γ αρτεες {ο α 
ἐπια]. οἱ βἰπεπσίι; ἰμαί οπο 5Ποπ]ά οαπ- 
ἀεανοιτ {ο ταῖξε {λε οίμεν ΓΟΠΙ {πο σγοιπᾶ, 
απᾶ Ὦ} ἰΠῖ5 παεαπς {Ἠνουυ λίπη. Τ]ης ν48 
σα]]οὰ ἀναείρειν. Ἐπρίαίμ. τὸ ᾿ἀναεῖραι 
δηλοῖ τὸ ἀναβαστάξαι" κυριωτάτη δὲ ἡ 
λέξις, διὸ καὶ ἐπιμένει αὐτῇ ὁ ποιητής. 
Φο Ηεβγο]ῖας αἶδο, ἵπ γείεγεποθ {ο ν. 726. 
ἀνάειρε' ἐπῆῇρεν, ἀνεβάστασεν. Ίπ 08 
σᾳ56, Πο οοπαρα(απί {ο Ῥε γαϊδεά Ρ]ασεᾶᾷ 118 
Ῥασ]ς ασαἰπςί έ]ε Ῥγεαδί οἱ Πῖ5 αἀνειδατγ. 
Πε Α]απ ἶ6 (πας 1π ἴμο αεί οἱ ταϊδῖης 
ὈψβῬες, {ιο Ἰαέίον οοπίγῖνθβ, Ὦγ ἀἁταννίπς 
Ῥαο]ς Ἠϊ5 Ἠοε], {ο βέτῖ]κο Ἠϊπα ἴπ {ἴ]πο Ῥοπά 
οἳ λε Ίκεα, ὮΥ., νο ΠἹεΠΡ ο Ῥτῖηρβ 
Ἠϊτηα {ο {11ο στουπά; {α]]ΐπᾳ, οἱ ουα158, Ἠϊπῃ- 
εο]{, νι 5 Ῥασ]ς αραϊπςί {λε Ῥχοαδί οἳ 
ΑἉ]ακ. ΤΗΙΒ πιαποραντο νγα5 οπ]]εὰ ἰγνυῶν 
ἀφαίρεσις, ᾖΤέ νι] Ῥο ταπεπαρετεά {λαέ 
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7256 

Κόψ’ ὄπιθεν κώληπα τυχὼν, ὑπέλυσε δὲ γυῖα" 

Κάδὸ ἔβαλ᾽ ἐξοπίσω' ἐπὶ δὲ στήθεσσιν ᾿Οδυσσεὺς 

Κάππεσε' λαοὶ ὃ αὖ θηεῦντό τε θάμβησάν τε. 

Δεύτερος αὖτ᾽ ἀνάειρε πολύτλας δῖος ᾿Οδυσσεὺς, 

Κίνησε ὃ ἄρα τυτθὸν ἀπὸ χθονὸς, οὐδέ τ᾽ ἄειρεν, 730 

Ἐν δὲ γόνυ γνάμψεν' ἐπὶ δὲ χθονὶ κάππεσον ἄμφω 
Πλησίοι ἀλλήλοισι, µιάνθησαν δὲ κονίῃ. 

Καΐ νύ κε τὸ τρίτον αὖτις ἀναῖξαντε πάλαιον, 

Εἰ μὴ ᾿Αχιλλεὺς αὐτὸς ἀνίστατο, καὶ κατέρυκε' 

Μηκέτ᾽ ἐρείδεσθον, μηδὲ τρίβεσθε κακοῖσι" 735 

Νίκη ὃ ἀμφοτέροισιν' ἀέθλια ὃ ἶσ᾽ ἀνελόντες 

Ἔρχεσθ’, ὄφρα καὶ ἄλλοι ἀεθλεύωσιν ᾿Αχαιοί. 

ὋὪς ἔφαθ” οἳ ὃ ἄρα τοῦ µάλα μὲν κλύον, ἠδὲ πίθοντο" 
Καΐ ῥ' ἀπομορξαμένω κονίην, δύσαντο χιτῶνας. 

Πηλείδης ὃ αἶψ ἄλλα τίθει ταχυτῆτος ἄεθλα, 740 
3 / - ’ . δο ὃ ”/’ ’ 

Αργύρεον κρητῆρα τετυγμένον’ ἓξ ὃ ἄρα µέτρα 

Χάνδανεν, αὐτὰρ κάλλει ἐνίκα πᾶσαν ἔπ᾽ αἷαν 
Πολλὸν, ἐπεὶ Σιδόνες πολυδαίδαλοι εὖ ἤσκησαν. 
Φ , ὃν ”’ 3” ὃ αν δέ ΄ 

οίνικες ὃ ἄγον ἄνδρες ἔπ᾽ Περοειδέα πόντον, 

Στῆσαν ὃ ἐν λιµένεσσι, Θόαντι δὲ δωορον ἔδωκαν. 

Ὑἷος δὲ Πριάµοιο Λυκάονος ὦνον ἔδωκε 

Πατρόκλῳ ἥρωϊ Ἰησονίδης Εὔνηος. 

Καὶ τὸν ᾽Αχιλλεὺς θήκεν ἀέθλιον οὗ ἑτάροιο, 

ἴπο επΊρετος Οαῖας Ἱπιρίουξ]γ αἀἆάτεςςεά 
ἴπεςε πνοτάς οἳ Αἶαπ {ο απρίζε, ν/οςδα 
Ώναπάεσ ε εξξεαγεά {ο Ἱπαϊίαίε. Ὀεε Ώ]ο 
855. ΤΙΙΧ. 28. Βπεί. 0α]ϊρ. ο. 22. Πα 
{πο Απεσεεᾶῖηπσ οἶπαςδο οοπωρατε 1]. Ῥ. 614. 
βαα. 

720. τυχών. ῥΜΦοῖ]. αὐτοῦ, 1.6. τοῦ κω- 
ληπος. ἘΕπδίαίΠ,. κώληπα" τὴν ἀγκύλην 
Γατὰ τοὺς παλαιοὺς, τὴν περὶ τὰς ἰγνύας. 
Απσηςὸ, ἔ]ιε δεπά οἱ ἐς Ίεπεε. 

9]. ἐν δὲ γόνυ γνάµψεν. Έοτ ἐνέ- 
γναμψε. «Ἠε θεπέ Πὶς Έπεε; 1.6. ἴπε Ίπεες 
οἳ [Ἴγβςες σατο νναΥ υπἆεν έ]ε πνεϊσμί ο 
Α]αχ. Τμετο 15 αἶδο αποίπετ Ἰπέετρτγεία- 
ποτ οἳ νΠΏῖοἩ {πε νονάς αἀπαῖε: νΙΣ. λαί 
Ὄψεεες, ὮΥ ταϊεῖπς Α]αχκ α Πεί]ε ἔγοπι έε 
στοιπᾶ, Ῥεπέ ἴε ἆπεε οἳ Πῖ5 αάνετεατγ, 
απᾶ {πας ασαῖη {ηγεουν Ἠϊπη. ΕΒαῖ, η 0115 
σᾳ5ε, Ὀ]γεεες ποπ] Ἠανε σαϊπεά α 5εοοπἀ 
πἀναπίασε, νη(Ὦ ννῖο] έπος 8ρεεσἩ οἳ ΑοΠ]- 
168, ἵπ Ραίῆπσ απ επ {ο {ἔπε οοπίεςί, 15 
ενιάεπί]γ αἲ νατῖαποθ. 

795. κακοῖσι. Γαϊϊφιο. οῬεῖ. τῆς πά- 
λης. ΤΗΠε τετῦ ἐρείδξεσθαι 15 εἰεσαπί]γ 
αΡρ]ιεᾶ {ο ἹΝΤΘΡΙΙΕΥ5, πγ]ιο πιπίπα]]Υ 5αρροτί 
ἐετηςεῖνεξ προη εας] οὔμεν. Τη οοππεχίοΏ 

νη(Ἡ ἐς 1άθα, 1έ πΙΔΥ ὃο τεπᾶετεᾶ, {ο ο0π- 
{επᾶ, {ο αἱγήτα. Ῥοππθ εορίες τεμᾶ ἐρίζεσθον. 

756. νίκη. Μο]. ἔστι. 
748. Σιδόνες πολυδαίδαλοι. 966 οἩ ΤΙ. 

7. 291. 
745. στῆσαν. Ἠεγπο εαρρ]ες τὴν νῆα. 

Ο6οπιρατε 0Ο. Δ. 682. 3. 258. Ῥε]ο]. ΥΠ]. 
προσώρµισαν. Επί ἔλπε οοηπεχίοη οἳ {πε 
Ῥᾶδξασε ενἰἀεπ{]γ τοῖίενς {Πῖς νετΏ, α5 γνε]] 
α5 {ηοξε Ῥτεσθᾶϊπσ απᾶ {οονΊπᾳ, ο κρη- 
τῆρα. Ἐτηεείϊ, {εγεί[οχθ, Ῥγορεσ]γ ππάετ- 
είαπᾶ5 {πε νετρ στῆσαι ἴο καἰπηϊγ, ἴο 
ΕηΡοΡε {ο δαζε; ἃ 5εΠ58 ν/η]ε]ι ἶ5 πεατ]γ α]Ιεᾶ 
{ο οπ6 ν/πΙοἩ 1ὲ {γοααεπί]γ Ῥεασς, 1Π τε]α- 
Ποπ. {ο οοπηπηοά1ξῖες τοεῖσ]εᾷ οι {ος 5α1θ. 
Ὀεε οἩ ΤΠ]. Ν. 74δ. Ειξία(ήας οΏδεσνες, 
Επαῦ 16 γνας Ῥγεδεπίεά {ο μου, Ἰῑπσ οἳ 
Ίμεπηπος (ΤΠ. 5. 990.), διὰ τὴν ἐν λιμένεσσι 
στάσιν. Τ1ε σοβ]εί αξξετγνατά5 απ1ε Ιηίο 
έπε Ῥοββεςεῖοη οἳ Έππεις, {τοπ Ἠ]5 τ]αΤ- 
τῖασε ψί] ἨΗγρεαίργ]ε, ἀαασ]μίεσ οἱ ΤπουςἙ; 
οἱ νΥποπι, απά οἱ {πε (αάοε Ῥεινθεῃ 1,επι- 
ηΟ5 απά {ο ἄτεεκς αἲ ΤτοΥ, 5εε οἩἨ Τ]. Η. 
467. 

746. Λυκάονος ὦνον. Φεε ΤΙ. Φ. 41: απᾶ 
ποίε {π ἴοο. 
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Όστις ἐλαφρότατος ποσσὶ κραιπνοῖσι πέλοιτο' 

Δευτέρῳ αὖ [βοῦν θῆκε µέγαν καὶ πίονα δημ: 750 

Ἡμιτάλαντον δὲ χρυσοῦ λοισθήῦ ἔθηκε. 
Στῆ ὃ᾽ ὀρθὸς, καὶ μῦθον ἐν ᾿Αργείοισιν ἔειπεν' 

2/ ϱ) ΑΔ 9 / 3 / 

Ορνυσθ’, οἳ καὶ τούτου ἀέθλου πειρήσεσθε. 

ὋὩς ἔφατ"” ὤρνυτο ὃ αὐτίκ) ᾿Οἶλῆος ταχὺς Αἴας, 

Αν ὃ) Οδυσεὺς πολύµητις, ἔπειτα δὲ Νέστορος υἱὸς 756 
2 αχ δν Ν αφ / 9 / Εμ 
Αντί οχος ο γαρ αυτε νεους ποσι πανγτας ενικα. 

Στὰν δὲ µεταστοιχί' σήµῃνε δὲ τέρματ’ ᾽Αχιλλεύς. 
Τοῖσι ὃ ἀπὸ νύσσης τέτατο δρόµος' ὦκα ὃ ἔπειτα 

"Εκφερ᾽ Οϊλιάδης' ἐπὶ ὃ ὥρνυτο δῖος ᾿Οδυσσεὺς 
”/ Πα Ἡ) 4 ϱ/ , Ν ... ’ 

ΑΥΧΙ µάλ’, ὡς ὅτε τίς τε γυναικὸς ἐὐζώνοιο 760 
5 0 ΄ ώ Ν ϱ λοιεχ άλ 9 / 
τΊισεος εστι κανγων, οντ ευ μα α χερσι τανυσσΏ» 

Πηνίον ἐξέλκουσα παρὲκ µίτον, ἀγχόθι ὃ' ἴσχει 
Στήθεος' ὣς ᾿Οδυσεὺς θέεν ἐγγύθεν' αὐτὰρ ὄπισθεν 
/ / , , ΄ τ.) -- 
Τχνια τυπτε πόδεσσι, παρος κόνιν ἀμφιχυθῆναι. 

Κάδὸ ἄρα οἱ κεφαλῆς χέ ἀὐτμένα δῖος Οδυσσεὺς, 765 
ιά 

Αἰεὶ ῥίμφα θέων' ἴαχον ὃ ἐπὶ πάντες ᾿Αχαιοὶ 
Νίκης ἱεμένῳ, µάλα δὲ σπεύδοντι κέλευον. 
ἸΑλλ’) ὅτε 

Ἴδἱ. λοισθήϊ ἔθηκε. ῥΦοῖ. ἄεθλα. Τηϊ5 
χεπάῖπς, νε] 15 ἆπε {ο Ἠεγπε, ἵ5 ΑΠΙΡΙΥ 
βιρροτίεά ὮΥ ν. 7δδ. Ἰπΐνα, Ὢπετο {πα 
ε]Ιρεῖς ἵ5 5αρρ]εά. ΑΙ ἴ]ε οορίθβ Ἠανα 
λοισθη!ϊ, νμ]ο]ι πιαδί Ῥο {ιο ἀαΐϊνο οΓ λοισ- 
θεὺς, α ἴοτπα πνηΙο] οοσατ5 πο νηετε εἶδο, 
απά ῬτοβαβΙγ πενετ οχῖδίεά. Έετ]αρ», 
ἨονεΥοΥ, νε 5Ποπ]ά Ργείεχ, 45 Ῥοΐπσ πΊοτθ 
Ἰοπῖς, λοισθήία θῆκε. 

Ἴ5δ. ἄν δ' ᾿Οδυσεὺς π. Τ]αῖ 15, ἀνῶρτο. 
Ἴ58. ἀπὸ νύσσης. ΤΠ ια οἹατιοί-τασε, 

βυρτα ν. 902, ἴλε νύσση νιαδί]ε σοα] αἱ ἔ]α 
βαγίλεν επ οἳ ἶχε «οἩ56, χοιπᾶ νΥμΙοἩ {Ππεγ 
{ατηεά, Ἠετο, Ἠούννενεν, Ιέ βἰση]ῇες {Πε 
ὐαγγίεν, ος 5ίαγιιπρ-Ρροδί; βἶπος {ο 5ἰαάαπα 
να οἳ α οετίαϊπ Ἰεησίῃ, πιαχκεά ὮΥ α 
6οα] αἱ {μα {ατίμεσ οπᾶ, νηῖο] Ππαδ]ιεᾶ ια 
χαςθ. ο 4ἱ5δο ἵπ Ωπαϊπό, Φπιγτη. ΤΥ. 198. 
οἳ δ ἀπὸ νύσσης Καρπαλίµως οἴμησαν. 
ΈΠο γεγΏ τέτατο 18 αβεᾷ 5ΙπαρΙΥ {ος ἦν, 1π 
τείεγεποε {ο {πο Ἰεπσί] οἳ ἴο οοα156. 

759. ἔκφερε. Ῥοῖ]. ἑαυτόν. Όοπιρατα 
5αρτα ν. 976. Α5ο ΒορΗ. (4. Ο. 1454. 
απά ποίε ἔπ οο. Ῥεπί. γ. Ῥ. 187. Ἠεποε 
Ώιο αἀ]οοίῖνε ἔκφορος, ταρίᾶ. Ἐ]αΐ. Τα]. 
Ῥ. 200. Ὦ. ἔκφορος λόγος. 

761. κανών. ὮἘτορετ]γ, α ᾖἶπε, οἳ γηζε, 
απά (πεποε νατ]οιβ]γ αρρ]ιεᾶ. Ἠετο 1έ δἶσ- 
π]ῇθ8 α εἰωιῖε. Πιν στήθεος Ὑο πιυδύ 
5αρρ]γ ἄγχι ἴτοπα {πε Ρτεοεάῖπσ Ἰπο. 

762. πηνίον. Τ]ε 9ου οἳ τοεῖ. Ντι 
1Π15 µίτον 18 αἀάςὰ Ἱπ ΡΙεοπαδίίο αρροβὶ- 
Πομ ; Βἶποο παρὲκ, Ὑ]οι 1ὲ ἵς ῬΡαί {ον ἐξ, 

δὴ πύµατον τέλεον δρόµον, αὐτίκ ᾿Οδυσσεὺς 

ΡΟΥ6ΤΗ5 α σεπ]έϊνο, απά παιδί ἐπετείογο Ῥε 
ἐ]κοπ αἀνετρια]]γ. πι απ αεοιδαίῖνα 
παρὲκ 15 Του παρὰ, α5 ἵπ Ἡ. Ώ. 949. σῆμα 
παρέκ. Ὅαπιπι εκρ]αῖπς πηνίον 5 απ 
π]θείῖνο, απᾶ τεηάετς πηνίον µίτον, Πζωπι, 
φιιοᾷ 15ο οἵγοιππτοϊτϊζιγ. ΦΕΕΡΊΕΠΒ, ἵπ Τ1ΕΡ. 
ντ. ν. πῆνος, τεεοτᾷβ µίτου, 38 α νατίοιβ 
τεαᾶϊπς οἵ οπο ΜΑ. ἘππεβΗ 86επ]5 ταίμος 
{ο {ανοιτ {Πῖ5 τεαάίηπς, απά (Ἠά5 Τεπάς)Β 
πα ραββασε : ειδίεπιει επίγα]νέτς 6 {ἱοῖο γαάτῖ, 
5ειι, 6 γαάΐο οἴγοιπιτοζμίο Π119. 

65. αὐτὰρ ὄπισθεν κ.τ.λ. ἸΜαστο. 
Βαΐιτη. Υ. 19. Πε Ίπι]ις ΕΤΕΙ Ἰῖο 8ΕΊΦΙ8: 
αἱ Ῥογ φοἶωπι ριζοσγειαι }]ογίε οιγγαίζωγ, δὲ 
068 επί ἄε ἴευγα α οιγγεπίε ειὐίαίις, 9εδ- 
ἐἰφίπιπι κἶπε απιθίο κἰφπαίτπι ἰάείιν, εἴ ἔαπισπι 
οεἰεγῖις οοφἹαίίοπε {ριζτῖς, φιῖ ἰοί {είς 
΄Πιεγαί οπσεβαις, Ῥεδϊφίο φιρετ/ωπαϊίαν. -«4ἴξ 
6Υύο ἀῑοίπις Ῥοεία, ία ῥγουηπιηι Γμΐςε φιιῖ 
κεφιολαίιτ, πα οὐσµραγόί απίεσεαεπές εδίῖ- 
σἶωπι, απίεφιατι ριζτῖς εἴ ειρεγ]ωπάεγείιγ. 

705. κάδδ’ ἄρα οἱ κεφαλῆς κ.τ.λ. Όοπι- 
Ρρατε 5ρτα ν. 990. 

768. πύµατον τέλεον δρόµον. Τὴ8 15, 
Ἠ λε εν αρργοασ]ιεᾶ {ια επᾶ οἵ ἴ]ιο σοιγβ». 
Βο Ὑ]ᾳ. «π. Υ. 957. «απιφιε Πεγε «ραίίο 
επίγεπιο, εβεῖφιιο εωῦ ἴρειπι Εἴπεπι αἀοοπία- 
ὑαπί. Τπε πο] Ῥαββαδε, α5 Ἰπάοθεά {ια 
ν/]ο]ο ἀθβοτ]ρίίοπ οἱ πο ρατΏεΒ, ἵ5 α οἶοδθ 
πα οι ο{ ΗΟΠΙΕΣ; {ΟΥ πν]]σ]ι ΤΟΔΒΟΠ ΡαΓ- 
εσπ]αχ Ῥατα]]ε]ς Ίιανε Ῥεεπ Ἰε5ς {γεαπεπ{]γ 
οἶίοᾶ. 66 4Ώογνο οἩ γ. 258, 



650 ΟΜΗΡΟΥ ἼΙΛΙΑΔΟΣ Υ’. 

Εὔχετ' ᾿Αθηναίῃ γλαυκώπιδι ὃν κατὰ θυµόν' 
Κλύθι, θεά ἀγαθή µοι ἐπίῤῥοθος ἐλθὲ ποδοῖιν. 770 

Ὃς ἔφατ᾽ εὐχόμενος' τοῦ ὃ ἔκλυε Παλλὰς ᾿Αθήνη" 

Γυῖα δὲ θῆκεν ἐλαφρὰ, πόδας καὶ χεῖρας ὕπερθεν. 
᾽Αλλ) ὅτε δὴ τάχ᾽ ἔμελλον ἐπαῖξεσθαι ἄεθλον. 

Ἔνθ' Αἴας μὲν ὄλισθε θέωνι---λάψε γὰρ ᾿Αθήνη:--- 
Τη { -- » θ 2 ’ Ε) ΄ 
η ρα βοῶν κεχυτ ονύσος αποκταµενων εριμµυκων, 775 

Οὓς ἐπὶ Πατρόκλῳ πέφνε πόδας ὠκὺς ᾿Αχιλλεύς. 

Ἐν ὃ᾽ ὄνθου [βοέου πλῆτο στόµα τε ῥῖνάς τε. 

Κρητῆρ) αὗτ᾽ ἀνάειρε πολύτλας δῖος Οδυσσεὺς, 

Ὡς ἦλθε φθάμενος" ὃ δὲ [βοῦν ἕλε φαίδιµος Αἴας' 

Στῆ δὲ κέρας μετὰ χερσὶν ἔχων βοὺς ἀγραύλοιο, 780 

Ὄνθον ἀποπτύων, μετὰ ὃ ᾿Αργείοισιν ἔειπεν' 
5 5 τν ἳ Ὢ πόποι, ἦ μ’ ἔβλαψε θεὰ πόδας, ἣ τοπάρος περ, 

Μήτηρ ὣς, Οδυσηϊ παρίσταται, ἠδ ἐπαρήγει. 

ὋὪς ἔφαθ” οἳ ὃ ἄρα πάντες ἔπ᾽ αὐτῷ ἡδὺ γέλασσαν. 

᾽Αντίλοχος ὃ ἄρα δὴ λοισθήϊον ἔκφερ᾽ ἄεθλον, 755 

Μειδιόων, καὶ μῦθον ἐν ᾿Αργείοισιν ἔειπεν' 
- - 

Εἰδόσιν ὕμμ᾽ ἐρέω πᾶσι, φίλοι, ὡς ἔτι καὶ νῦν 
. - 

Αθάνατοι τιμῶσι παλαιοτέρους ἀνθρώπους' 
/ Ν - 

Αἴας μὲν γὰρ ἐμεῖ ὀλίγον προγενέστερός ἐστιν' 
Οὗτος δὲ προτέρης γενεῆς, προτέρων τ᾽ ἀνθρώπων" 790 

᾿Ὡμογέροντα δέ µιν φάσ᾽ ἔμμεναι ἀργαλέον δὲ 
Ποσσὶν ἐριδδήσασθαι ᾿Αχαιοῖς, εἰ μὴ ᾿Αχιλλεῖ. 

ὋὪς φάτο κύδῃνε δὲ ποδώκεα Πηλείωνα. 

Τὸν ὃ’ ᾽Αχιλεὺς µύθοισιν ἀμειβόμενος προσέειπεν' 
Α {λ .) » , έλ ο πώ -- 

ντι ΟΥ» ου µεν τοι μελεος ειρησεται αινος» 705 
᾽Αλλά τοι ἡμιτάλαντον ἐγὼ χρυσοῦ ἐπιθήσω. 

774. ὄλισθε. ΦΙἱρρεῖ. Ἠεπερ {ο αᾱ- 
1εείῖνο ὀλισθηρὸς, εἴρρενη, Ῥϊμά. Ῥγίμ. ΠΠ. 
175. Ἔπο {ογπῃ ὀλισθαίνω οεοατ5 ἵπ ΜΠι- 
βερυ5. 

7δ4. πάντες ἐπ᾽ αὐτῷ ἡδὺ γ. ΥΠ. 
«π. Υ. 67]. Ι επι] ᾖῖς αἰοίς Γαοἴεηι 
οδίεπίαναί, εἰ αάο Τητρία πιεπιύγα Ίπιο: 
γἱεῖέ ραΐ{εγ ορέῖηιιις ἐῆῆῖ, δια. 

Ἴδδ. ᾽Αντίλοχος ὃ' ἄρα κ.τ.λ. ΊΤμετε 
16 πο α ΠΙογο απιαβ]ο εἸαγασίαυ ἵπ {ια 
Ἠ]αᾶ Όιαη Απί]οσμας. ΤΠε σταςο νηέ]ι 
νῖε]ι Ἡε εοπσεᾶες {1ο Ρρτῖσο {ο Μεπε]αις, 
βαργα γ. 6δθ, απᾶ 5 Ῥεμανίοιτ προπ ἐΠῖ5 
οεσαδίοη, ατα ἐγα]γ ἀε]ισΙήα]. 

787. εἰδόσιν Ὁμμ᾽ ἐρέω. 
905. 

758. ἀθάνατοι τιμῶσι π. ᾱ. ΤΠοτερρεοί 
{οτ ο]ἆ αρε,νν λίαν ρτενα!]εά απποης {Πο ατ]Υ 
ἄΤεεΚςβ, Ἠαβ Ῥεεπ ποἰςαθᾶ οἩη ΤΠ. Α. 959. 
Τι βαποίίοη, πο] 185 Ἠετε βίνεη {ο (ἶα 

Ὅθο οπ ΤΙ. Α. 

{θε]Ίπς, ΠΙΥ Ῥο οοπιραγεᾶ νη(Ἡ {πε ἀῑνῖπε 
Ππ]αποίίοη οἱ {πε 1 ενήδῃ Ίανν, ἵπ Πον]1έ, χἰκ. 
2, 
790. οὗτος δε. Ὄ]γεςες. 
791. ὠμογέροντα. Ῥο]ο]. µήπω πάνυ 

γέροντα, ἀλλὰ πλησίον τοῦ γήρως. Ῥο 
Ὑπσ,. Απ. ΥΠ. 904. Οπιᾶα ἄεο (0ατοπ(1) 
εἶγίαίεφιιο φεπεοίµε. Ἰπ 04. Ο. 956. Όπε εχ- 
Ῥτεβδείοη ὠμὸν γῆρας οεοιΣ5 1Π ἴλε 8εη58 
οἳ α ῥγεπιαίαγε οἷά ἀφε. 390 3ἱδο ἵπ Ἠεείοά. 
ΟΡ. Β. 925. Άεο Υαἱοκηεργ οἨ ΑΠΙΠΙΟΠ. 
Ῥ. 64. ἜΤμε εοπβίγασίῖοπ οἱ {πε {οµονῖπς 
εεπίοποο πιαςί Ρα ἐἶνας αρρ]εᾶ: ἀργαλέον 
δὲ (τοῖς ἄλλοις) ᾿Αχαιοῖς, εἰ μὴ ᾿Αχιλλεῖ, 
ποσσὶν ἐριδήσασθαι, β86ἳ]. τῷ ᾿Οδυσσεῖ. 

7906. µέλεος. Όεε οἩπ Ἡ. Κ. 480. Τι 16 
Ἠετγο αδεᾷ αἀνετρία]]Υ : ἵπ οαΐπ, ο πο ρι- 
08. Ὀεε ΟΠ ΤΠ. Α. 414: απᾶ οἵ Όιε 5π)- 
βίππγο αἶνος, 5αρτα ν. 6562. 
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ὋὩς εἰπὼν ἐν χερσὶ τίθει' 
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ὃ δὲ δέξατο χαιρων. 

Αὐτὰρ Πηλείδης κατὰ μὲν δολιχόσκιον ἔγχος 

Θηκ’ ἐς ἀγῶνα φέρων, κατὰ δ ἀσπίδα, καὶ τρυφάλειαν, 

Τεύχεα Σαρπήδοντος, ἅ µιν Πάτροκλος ἀπηύρα. 800 

Στη ὃ ὀρθὸς, καὶ μῦθον ἐν ᾿Αργείοισιν ἔειπεν' 
Ἱ -- 

”Ανδρε δύω περὶ τῶνδε κελεύοµεν, ὥπερ ἀρίστω, 
Τεύχεα ἑσσανένω, ταμεσίχροα χαλκὸν ἑλόντε, 
.] - 

Αλλήλων προπάροιθεν ὁμίλου πειρηθῆναι. 
Ὁππότερός κε φθῇσιν ὀρεξάμενος χρόα καλὸν, 805 

Ψαύσῃ ὃ᾽ ἐνδίνων, διά τ᾿ ἔντεα καὶ μέλαν αἷμα, 
Τῷ μὲν ἐγὼ δώσω τόδε φάυγανον ἀργυρόηλον, 

λ .{ η - Ἡ) 
Καλὸν, Θρηΐκιον, τὸ μὲν ᾿Αστεροπαῖον ἀπηύρων' 

Τεύχεα ὃ) ἀμφότεροι ξυνήϊα ταῦτα φερέσθων' χ µ ϱ ρ 
Καΐ σφιν δαῖτ ἀγαθὴν παραθήσοµεν ἐν κλισίμσιν. 510 

Ὃς ἔφατ” ὥρτο ὃ ἔπειτα μέγας Τελαμώνιος Αἴας, 

Αν ὃ ἄρα Τυδείδης ὥρτο κρατερὸς Διομήδης. 

Οἳ δ᾽ ἐπεὶ οὖν ἑκάτερθεν ὁμίλου θωρήχθησαν, 
2 / ε / / -. / 
Ες μεσον αμφοτέρω συγνιτην μεμαωτε μάγεσθαι, 

Δεινὸν δερκοµένω’ θάμβος ὃ ἔχε πάντας ᾿Αχαιούς. 

δὴ σγεδὸν ἦσαν ἐπ᾽ ἀλλήλοισιν ἰόντες. χ 
Σο 
οτε Αλ 

.. ς 

Τρὶς μὲν ἐπήϊξαν, τρὶς δὲ σχεδὸν ὠρμήθησαν. 
” ι) .”! « ο , ζ” » ο. 

Ενθ)᾽ Αἴας μὲν ἔπειτα κατ ἀσπίδα πάντοσ᾽ ἐἴσην 

Νύξ’, οὐδὲ χρό᾽ ἵκανεν' ἔρυτο γὰρ ἔνδοθι θώριξ. 
Τυδείδης ὃ ἄρ᾽ ἔπειτα ὑπὲρ σάκεος µεγάλοιο 820 

Αἰὲν ἐπ᾽ αὐχένι κῦρε φαεινοῦ δουρὸς ἀκωκῇ. 
Καὶ τότε δή ῥ) Αἴαντι περιδδείσαντες ᾿Αχαιοὶ 

Παυσαμένους ἐκέλευσαν ἀέθλια ἶσ᾽ ἀνελέσθαι. 

Αὐτὰρ Τυδείδῃ δῶκε µέγα φάσγανον ἥρως, 

800. τεύχεα Σαρπήδοντος, κ.τ.λ. 986 
ΤΙ. ΠΠ. 6659. 

805. ὀρεξάμενος χρόα. ΤΠ ε]Ιρείς ἵπ 
{μῖ5 Ῥαβδασο 15 απαθσ]]Υ Παγδῃ: ὀρεξάμε- 
νος σὺν ἔγχει κατ αὐτοῦ ἐπὶ τὸν χρόα. 
Ὅθο οἩ Τ]. Δ. 907. 

806. ἐνδίνων. Ἐτορετ]γ {ιο δοιεῖ. ἘῬτί 
35 {Π]5 βΙσπίΠορ6ίοη νγου]ά αὔ1κ α ἀερταε οἱ 
Ῥατρατϊιγ {ο νε Ῥαβδασο, 56ΔΥΟΕΙΥ οοη- 
βἰδίεηί υγ]έ] α ππετο ἱτ]α] οἱ ΒΙ111, ννπ]ΙοἩ ἔα 
οοπηραῦ Ίνα5 Ιπίεπάθά {ο οχ]Ιρῖέ, πο οοπι- 
πεηία{οτς Ιπίογργεί {πα πνογά {ο βἱρπΙ{γ 
ἴ]ιε ὑοᾶψ τοὐ(λιίπι ἴ]ιο αγηιοἩ; 1. 6. ΒΙΠΙΡΙΥ, ο 
ρΐπ. ἨἘπβίαίμ. ἔνδινα" κατὰ μέν τινας 
ἔντερα, παρὰ τὸ ἐντὸς εἶναι ἰνῶν, ἢ ἐντὸς 
δινεῖσθαι' κατὰ δὲ ἑτέρους, ἡ ἔνδον τῶν 
ὅπλων σάρξ. Ἠεγπο ἵ5 ῬτοβαβΙγ οοντεσί 
1η βαρροδίηρ θιαί ἴ]λο νεγςο 15 ποῦ σοππ(πο, 
16 λοι]ά Ἀθοπα, αἱ αἲ] εγοηίς, ἴπαί ἴ]ο 
εκργεβδίοη5 {τοιρ]ιοιί {ἐἶνο ἀεβονίρίίοη οἳ 

05 οοπ{εςί 4γ9 {ο Ῥε Ππαϊέεά {ο {ο εβεοίβ 
ἴλαί ννοι]ά Όο ρτοᾶασας, ΙΓέ]1ο οοπιραί Ίνετο 
16α]1Υ Ποβ8]θο. ὨὈϊοπιεᾶ {ου Ἱπβίωπος, ἵπ γ. 
851, ἀἷά ποῦ Ἰπίεπᾶ {ο 1 Αἷασ, Ῥαῦ 
ΏΙΘΥΘΕΙΥ {ο 81ο’ 5 ἀαχίοτίίγ ἵπ αἰπιπς 
Ἠϊ5 8Ρρεαγ. 

808. τὸ μὲν ᾿Αστεροπαῖον ἀπηύρων. 
Θεό Π. Φ. 185. 

809. τεύχεα. ᾖῥῬοι]. Φαηρεζοπίς: ν. 800. 
821. ἐπ) αὐχένι κὔρε. Ῥομο]. ἤγγιζεν, 

ἐπετύγχανεν. 3ο Ἡ. Γ. 295. µεγάλῳ ἐπὶ 
σώματι κύρσας. Αεοοτάῖπσ ἴο ἴἶιε Ἰαίετ 
{αρυ]1είς, Α]ακ Ίνα5 Ἱπνα]πεγαβρ]α εχοερί 1η 
ἴπο πεοῖς; αθλλοισ] ἵπ α]] ἐῑιο θατ]1εΥ αο- 
οουπ{5 Ίο 15 βαἱᾷ {ο Ἰαγε Ἰ]]οά Πήπαδε]{ ὮΥ 
α βία) ἶπ {ο βἰἀ6. Ὀεε Ρἰπά, Τ5ίμπι, ΥΙ. 51. 
ΒΟΡΗ. Α]. 884. Αγροϊ. ΒΙΡΙ. ΤΠ. 19.6. Τ]ο 
ΏΊΟΥΘ τεσεπί {αΡ]ο τπαΥ Ἠανο Ῥεοι ἀετὶνεά 
ἔτοπα {πο {αοί, (ναί ἑμτοιρλοαί ο Παπά Ἡθ 
16 πΘΥεΥ νοππάσἀ. 
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Σὺν κολεῳῴ τε φέρων καὶ ἐὐτμήτῳ τελαμῶνι. 

ὉΜΗΡΟΥ ἸλΛΙΑΔΟΣ Ψ’. 

8256 

Αὐτὰρ Πηλείδης θηκε σόλον αὐτοχόωνον, 

Ὃν πρὶν μὲν ῥίπτασκε µέγα σθένος ᾿Ἠετίωνος" 
ἸΑλλ’ ἦτοι τὸν ἔπεφνε ποδάρκης δῖος ᾽Αχιλλεὺς, 

Τὸν ὃ ἄγετ ἐν νήεσσι σὺν ἄλλοισι κτεάτεσσι. 
- - ”! . 

Στῆ ὃ ὀρθὸς, καὶ μῦθον ἐν ᾿Αργείοισιν ἔειπεν 850 

Ὄρνυσθ., οἳ καὶ τούτου ἀέθλου πειρήσεσθε. 
Εί οἱ καὶ µάλα πολλὸν ἀπόπροθι πίονες ἀγροὶ, 
"Ἔξει µιν καὶ πέντε περιπλοµένους ἐνιαυτοὺς 

Χρεώμενος' οὐ μὲν γάρ οἱ ἀτεμββόμενός γε σιδήρου 
Ποιμὴν, οὐδ ἀροτὴρ, εἶσ᾽ ἐς πόλιν, ἀλλὰ παρέξει. 

ἔφατ” ὥρτο ὃ ἔπειτα µενεπτόλεμος Πολυποίτης, ὋὩς 

Αν δὲ 

Ἂν ὃ 

8556 

Δεοντῆος κρατερὸν µένος ἀντιθέοιο, 

Αἴας Τελαμωνιάδης, καὶ ὃτος ᾿Επειὸς, 

'Ἐξείης ὃ ἵσταντο' σόλον ὃ ἕλε ὃτῖος ᾿ΕἘπειὸς, 

κε δὲ δινήσας' γέλασαν ὃ ἔπι πάντες ᾿Αχαιοί. 840 

Δεύτερος αὖὗτ᾽ ἀφέηκε Λεοντεὺς, ὄξος "Αρπος" 

Τὸ τρίτον αὗτ᾽ ἔῤῥιψε μέγας Τελαμώνιος Αἴας 

Χειρὸς ἀπὸ στι[αρῆς, καὶ ὑπέρβαλε σήµατα πάντων. 

᾽Αλλ) ὅτε δὴ σόλον εἷλε µενεπτόλεμος Πολυποίτης, 

ὝὍσσον τίς τ᾿ ἔῤῥιψε καλαύροπα [βουκόλος ἀνὴρ, 
δε ϐ) ἑλισσομένη πέτεται διὰ βοῦς ἀγελαίας, 

Τόσσον παντὸς ἀγῶνος ὑπέρβαλε' τοὶ ὃ ἐ[βόησαν. 
ε) ΄ » ϱ [4 -- Ανστάντες ὃ ἔταροι Πολυποίταο κρατεροῖο 

820. σόλον. «4 φιοῖῖ, ος ἄἶκο, ἴτοπα σέλλω, 
αηϊο; απᾶ (Πετείογε οἱ βἴππ]]αν ἀετὶναίῖοῃ 
πνέ δίσκος, ἔτοτη δίκω. Ῥε]ο]. διαφέρει δὲ 
σόλος καὶ δίσκος, ὅτι ὁ μὲν δίσκος πλατύς 
ἐστι καὶ κοιλότερος, ὁ δὲ σόλος στρογγύλος 
καὶ σφαιροειδής. Τ]ιε εκεγοῖβο ος ἐἠγοιοῦπφ 
ἔ]ια ἀἶθο Άπποηα {πε ἄτεε]κς ἀῑἴεγεά εἰίεβγ 
Ίτοπα πποάετη αποϊὔης, ἵπ Ῥείΐης α ἐτῖα] οἳ 
Ῥοά11γ αἰτεησί]ι ταίμεν (Παπ οἱ ϱΚΙΗ. ΈΤπε 
οοπαραίαηίς ἀῑά ποῦ επάεανοισ {ο βίτῖκε α 
Εῖνεπ τηατ]ς, Ῥαέ πιεχε]γ {ο {]τουν Ῥεγοπά 
{πείς οοπιρεΒίογ5; αἲἱ οἳ νΊοπι πδεά {ε 
Β4Π19 ἀῑδο, νηΙο] 1π Ἠοπιεσ 15 αξεῖσπεᾶ α5 
{παθ Ῥτῖσε οἱ {πε «οπαπετο. Τμε ἀῑδο 
16εΙ ννα5 α τηλββῖνε Ῥίεσο οἳ ππεία], εκ- 
{Πεπιε]γ Ἠεανγ, απᾶά σεπετα]]γ {Ἡπονπι Ὦγ 
ΠΠΕΔΠΒ οἳ Αα δί]ο]ς ος ἴποησ Πχεά Ιπίο α Ἰο]ε, 
πηαάε {πετεῖπ οΥ {Πο Ῥαγροβθ. Ἔ]ε σόλος 
Ἠετε πιεποποᾶ νγα5 οἳ τοῦ, ππητοιςΗέ ; 
νεποε {πε ερ]ίπεί αὐτοχόωνος, [ογπιεᾶ ὃὴ 
Τιείοπ οπ{η, ιοζ]ομί απ αγιβοϊαζ απογ]πιατι- 
«Πρ. Ἔπε Ῥχοποιη αὐτὸς ΊἸα5 {πο 5αΠ18 
προτί Ιπ ένο οοπιρουπά αὐτόξυλος (Βορῃ. 
ῬΠΙ. 356) απά 5οπιθ οίμει5. Τμε να]αθ 
αἰίασ]εά {ο {Πῖ5 ἀῑδο ατοβε ΊΤοπι ἴ]ιε εχ- 
ἔχεπιθ ΒοατοῖΏγ οἱ Ίτοῃ, απᾶ 15 πδε απᾶ 

Ιπιροτίαπσος ἵπ αστ]ου]ίατα] οπιρ]ογτπεπί5, 
Όοπιρατε ν. 8892. 

892. εἴ οἱ. ῥῬεῖ]. οἰσογπ. ΤΗε αἄνετρ 
ἀπόπροθι ἄοες ποί Ἠετε ἵπιρ]γ αἱ α ἀῑείαπου; 
Ῥαέ, 35 Ἠεγπο οΏδετνεΒ, φηζ ἴοπφε επίεπίος 
πεα Μαδεαπί; απτὶ ζαμΐε Ππῖύις. 

895. ἀλλὰ παρέξει. ἸΙπε]ήσε: ὁ χρώ- 
µενος, φαΐ αεοερεγῖΐ Ίταπιῖο, ᾖροζετέ ἐπᾶα 
ΊΏγαύεγε 5ηῖς αἆ 1ί5ις γιβῖοος. ἘΒΝΕΡΤΙ. Τμε 
6εΠ5θ οἳ {πα Ῥηξξᾶσε 5εεπ]5 {ο Ῥο, {μαί ἴπε 
Ίαροιτετς οἳ ἴε πιαπ γἩο β]οαπ]ά ορίαϊῖπ 
{115 ΙΠΠΠΙΕΠΕΕ Τηα55, υου]ά ποῖ Ἠαγε {ο Ίεανα 
Οχεῖτ επιρ]ογππεπέ 1Π {πε οοαπίσγ, ἵπ οτάετ 
{ο Ῥατε]μαςε ἴγοι ἵπ ἔ]πε οἵέγ, 5ἶποε Ἡε γγου]ά 
Ῥε αὖΏ]θ {ο 5αΡΡΙΥ ἔπεπα (Ἰλεγείγοπῃ. 

845. καλαύροπα. - εἰορ]εγά ογουί. 
Ἐπρίαίῃμ. ῥόπαλον ἐπικαμπὲς ἐν ἄκρῳ, οὗ 
τὸ κἄλον, ὅ ἐστι ζύλον, αὖ ῥέεπει. Όοπιρατε 
ΑΡοΙ. Ἐποά. ΤΥ. 974. 

847. παντὸς ἀγῶνος. Ἠετε ἀγὼν πιπδί 
Ῥο πάεγδίοοά οἳ ἴπε 5ραος πιαγκεᾶ οι ΤΟΥ 
Ἠιγοιοῖπᾳ {]ιο ἀῑξο; 1.6. ἴ]ιε Ῥίασε οἱ ἴλιε σοτι- 
ἐεεί. ὢθε οἩ ΤΙ. Ἡ. 298. Ἡαπιπ 5αρρ[ίεΒ 
σήματα, ἃ5 ἵπ ν. 845: ν]οἩ Ἰϊπε ου- 
ΕΥεΥ, εἴπορ πάντων γγοπ]ά 5οαΥσε]γ Ὦε αδεᾶ 
{ον ἀμφοτέρων, 5 α πια] εδὲ Ιπίετρο]αίίου, 
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Νῆας ἐπὶ γλαφυρὰς ἔφερον [βασιλΏος ἄεθλον. 
ο] δ [κ 

Αὐτὰρ ὃ τοξευτῇσι τίθει ἰόεντα σίδηρον, 850 

Κάδδε τίθει δέκα μὲν πελέκεας, δέκα ὃ ἡμιπέλεκκα. 

Ἱστὸν δὲ στῆσε νηὸς κυανοπρώροιο 

Τηλοῦ ἐπὶ ψαμάθοις' ἐκ δὲ τρήρωνα πέλειαν 
Δεπτῆ μηρίνθῳ δῆσε ποδὸς, ἧς ἄρ᾽ ἀνώγει 

. Α Τοξεύειν' ὃς μέν κε [2άλῃ τρήρωνα πέλειαν;--- 
/ ον 

Πάντας ἀειράμενος πελέκεας, κλισίηνδε φερέσθω" 
Ὁ δέ / θ / ”/ θ ς 9 

ς δέ κε µηρίνθοιο τύχη, ὄρνιθος ἁμαρτὼν;--- 
ο Ν Ν - ο Ὁρ ”/ ς / 

Ησσων γὰρ δὴ κεῖνος,---ὅδ οἴσεται ἡμιπέλεκκα. 
ἀπ ! .] - 

ὋὩς ἔφατ” ὥρτο ὃ ἔπειτα [ίη Τεύκροιο ἄνακτος, 

Αν ὃ) ἄρα Μηριόνης, θεράπων ἐὺς Ἰδομενῆος. 860 

Κλήρους ὃ ἐν κυνέῃ χαλκήρεϊ πάλλον ἑλόντες" 

Τεῦκρος δὲ πρῶτος κλήρῳ λάχεν' αὐτίκα ὃ ἰὸν 
1 ϱ) , ὃς » Ὁ) ὁ Π ”’ 
Ηκεν ἐπικρατέως' οὐ ὃ) ἠπείλησεν ἄνακτι 

.] - ΄ ε, Ἀ ς ΄ 

Αρνῶν πρωτογόνων ῥέξειν κλειτὴν ἑκατόμβην. 
Ὄρνιθος μὲν ἅμαρτε, µέγῃρε γάρ οἱ τόγ᾽ ᾿Απόλλων, 
Αὐτὰρ ὃ µήρινθον βάλε πὰρ πόδα, τῇ δέδετ᾽ ὄρνις 
2 Ν 5 9 Φ Ν ».. , 
Αντικρὺ ὃ ἀπὸ µήρινθον τάµε πικρὸς ὀϊστός. 

θ 9 3”! » 2. Ν ο) ον ων 9 , 

Ἡ μὲν ἔπειτ ἤϊξε πρὸς οὐρανὸν, ἣ δὲ παρείθη 

Μήρινθος ποτὶ γαῖαν' ἀτὰρ κελάδησαν ᾿Αχαιοί. 

Σπερχόμενος ὃ ἄρα Μηριόνης ἐξείρυσε χειρὸς 870 

Τόξον' ἀτὰρ δὴ ὀϊστὸν ἔχε πάλαι, ὡς ἴθυνεν. 

ἀει]νεᾶ, 35 16 86εΠ;5, ἴτοπι Θ4. Θ. 192. Αί 
ἔε 5419 πια, ὑπερβάλλειν {ο]]ονεά ὮΥ α 
Ρεπί(ῖνε ἶ5 απιβα]. 

850. ἰόεντα σίδηρον. Ῥ]αεῖ ἴγοπ. Ῥο]ο]. 
Τεπεῖ. τίνες ἰόεντα τὸν µέλανα, ὡς Ἴοει- 
δέα πόντον. ΤΠϊ5 15 απαπθβίιοπαΡΙγ ἔπο 
οοττεοί Ιπίεγργείαίίοηι. Τ]16ε οἰίαίοῃ οἱ {μα 
Ὀε]ο]ϊαςδύ οεσατ5 ἵπ ΤΠ, Λ. 998, ἵπ νΥμΙο] {πο 
αἀ]εείῖνε ἰοειδὴς 15 ΘΥΠΟΠΥΠΙΟΣΡ ΥΙ ἠερο- 
ειδὴς, 8αρτα ν. 744. Οοπαρατε ποίθ οἩ ΤΙ. Έ. 
87. ἘΒ]οπιβε]ά.οπ 3βοΠ. Ῥετς. 467. /Βεηςιιβ 
Ίηζπιατῖμς τοῦ ἸΤὸς Πέ πϊσεν, εάε πἰφγιτι 
ΟΊΙπΕ βιδίπάε κὶο ἀῑοεδαίμη, «φια[ῖ εγαπί 
νίο]ες, {ευτπα, ἑοχίοιπη. ΒορΏ. Τταςῇ. 719. 
ἰὸς αἵματος µέλας. Ἀεο αἱδο Ίπεοον. Ιάγ]. 
Χ.28. Υ11ς. ο]. Χ.59. Τη ἴο {ο]]ονῖπς Ππο 
ἴμθ πνογάβ πελέκεας απᾶ ἡμιπέλεκκα 37θ η 
ΑΡΡοΡΙΙοπ γη] σίδηρον, 8ο ἰλαῦ ποἰῃμῖπς 
ΤΟΤΕ ἶ5 πηθαΏ{ {απ ασε απᾶ Ἰιαίο]εί πιαᾶε 
ο ἴγοη. 

851. ἡμιπέλεκκα. Ἐπδίαίμ. µονοστόµους 
πελέκει. ἘῬτορετ]γ, Ἠονενετ, πέλεκκον 
βἰσηίβες πιεγε]Υ ἔλε απᾶ[ε οί απ απο. Ὦθθ 
οἳ Ἡ. Ν. 612. 

865. πέλειαν δῆσε ποδός. Ο8 5 οοἩ- 
βἰγισοοΠ, 5ε6 οἩη Τ. Α. 197. οῥῬβιπή]ατ]γ 
ἵη Ἰ. Ω. 615. γέροντα δὲ Ἀχειρὸς ἀνί- 
στη. 

856. ὃς μέν κε βάλῃ κ.τ.λ. ες οἩ ΠΠ. 
Ο. 948. 

869. ἄνακτι. ΑΡο]]ο (ν. 865). Ῥετ]μαρ», 
Ἡούἵ6ΥεΥ, αΠΥ σοᾷ νἸοπηβοενοετ. ΟΙ ἴἶιο 
νετΏ µεγαίρω, Ἰπ ν. 865, 5εο οἩ ΤΙ]. Ν. 665. 

870. ἐξείρυσε χειρός. Ῥοαῖ] Τεύκρου. Πο 
απαίε]εᾶ ἰῑε Όοιυ Ίγοηι νε Ἱαπᾶ οἳ Τεισσ. 
Ασοοτάᾶῖηπρ {ο 115 τεαᾶῖπς, 16 56εΠΙ5 (λαύ 
οπ]γ ος Ῥου” Ίνα5 επιρ]ογαᾶ, ἐαί πεϊίπετ 
οξ νε εοπιραίαπίς πηρ]έ Ἠανο ΑΠΥ αάνατ- 
ίσο ογοχ {λε οίπεν. ῷῬοπιθ οορῖθς {ος χει- 
ρὸς τεαὰ Τεύκρου. λετε ἵ5 3ἱδο αποίπεν 
χεαᾶῖης τεοοτάθὰ ὮΥ Εδία(αβ, 45 ναί οἳ 
ἴπε Ματεεῖ]]ες οἀ{δοΠ, νΠΙοἩ οοπαρ]είε]ν 
]ίος {μα 5εη5ο οἱ λε Ρ8ββασε: Σπερχόμε- 
νος ὃδ ἄρα Μηριόνης ἐπεθήκατ' ὀϊστὸν 
Τόξῳ' ἔν γὰρ χερσὶν ἔχε πάλαι, ὡς ἴθυνεν. 
Αοοοτάῖηρς {ο 018, εαεὮ εοπιραίαπέ Ἠαά α 
βοραταίε Ῥον. Όοπιρατο 04, Φ. 74. Β8ᾳ4ᾳ. 
Ῥού] τεπάῖησε Ἠανο ἐ]λαῖτ ἀϊβμοι]άες. Τ]ηα 
Πχςί 15 Ῥεδί, ας 10 βἰωπάβ; ο Ἰα5ύ πνου]ά 
ΡοββῖρΙγ Ῥε Ῥτοίεταῦ]α, 1 15 Ἓετε Ῥγας- 
Ώσαβ]ε, 45 Ἠεγπε ῬΓΟΡΟΒΕΒ, {ο εχριηρε ίΠο 
Ἰ18: οἱ ἴα (πνο ΗΠεβ. 

871. ὡς ἴθυνεν. «Γιςδέ αξ ]ιε αἰπιεᾶ ἐἱ; Οιαῖ 
18, {πε ΑΥΤΟΝ να5 τοαᾶγ ἴο Ὦο Εχεα Ιπιπωε- 
ἀἴαίε]γ, ἐλαῦ πο ἐἴπηε πηὶρΏέ Ῥο ]ορέ ἵπ ἑαἰῖπᾳ 
αἶπῃ, 
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Αὐτίκα ὃ ἠπείλησεν ἑκηβόλῳ ᾽Απόλλωνι 
. - ” εκ .. ες ΄ 

Αρνῶν πρωτογόνων ῥέξειν κλειτὴν ἑκατόμβην. 
Ὕψι 

ΤΠ ῥ' ὅγε δινεύουσαν ὑπὸ πτέρυγος [βάλε µέσσην' 

ὃ) ὑπὸ νεφέων εἶδε τρήρωνα πέλειαν, 
875 

᾿Αντικρὺ δὲ διῆλθε βέλος' τὸ μὲν ἂψ ἐπὶ γαίῃ 

Πρόσθεν Μηριόναο πάγη ποδός' αὐτὰρ ἡ ὄρνις, 
ε -Ὁ ’ 9 ΄ 

Ιστῳ ἐφεζομένη νηὸς κυανοπρώροιο» 

Αὐχέν ἀπεκρέμασε, σὺν δὲ πτερὰ πυκνὰ λίασθεν' 
ἸὨκὺς ὃ ἐκ µελέων θυμὸς πτάτο' τῆλε ὃ ἀπ᾿ αὐτοῦ 8860 

Κάππεσε' λαοὶ ὃ αὖ θηεῦντό τε, θάμ[ησάν τε. 

Αν δ᾽ ἄρα Μηριόνης πελέκεας δέκα πάντας ἄειρε; 

Τεῦκρος ὃ) ἡμιπέλεκκα φέρε κοίλας ἐπὶ νῆας. 

Αὐτὰρ Πηλείδης κατὰ μὲν δολιχόσκιον ἔγχος, 

Κάδδε λέβητ᾽ ἄπυρον, βοὺς ἄξιον, ἀνθεμόεντα, 8856 

Θῆκ’ ἐς ἀγῶνα φέρων' καί ῥ ἥμονες ἄνδρες ἀνέσταν' 
Αν μὲν ἄρ᾽ ᾿Ατρείδης εὐρυκρείων ᾿Αγαμέμνων, 
. ο Ν ’ / 21. 2 -- 
Αν ὃ ἄρα Μηριόνης, θεράπων εὺς Ιδοµενῆος. 

Τοῖσι δὲ καὶ µετέειπε ποδάρκης δῖος ᾿Αχιλλεύς' 

᾿Ατρείδη, ἴδμεν γὰρ ὅσον προβέβηκας ἁπάντων, 890 
.) .6ϱ / . 6ϱ ει ” 
Ηδ᾽ ὅσσον δυνάμει τε καὶ ἥμασιν ἔπλευ ἄριστος, 

᾽Αλλὰ σὺ μὲν τόὸ ἄεθλον ἔχων κοίλας ἐπὶ νῆας 

Ἔρχευ" ἀτὰρ δόρυ Μηριόνῃ ἡρωϊ πόρωμεν., 

Εἰ σύ γε σῷ θυµῷ ἐθέλοις' κέλοµαι γὰρ ἔγωγε. 
Ὡς ἔφατ” οὐδ ἀπίθησεν ἄναξ ἀνδρῶν ᾽Αγαμέμνων' 805 

Δῶκε δὲ Μηριόνῃ δόρυ χάλκεον' αὐτὰρ ὄγ ἥρως 
Ταλθυβίῳ κήρυκι δίδου περικαλλὲς ἄεθλον. 

879. λίασθεν. Ίγεγε ἀῑξίεπᾶεΙ. 396 ΟΠ 
11. Ο. 520. 

885. ἀνθεμόεντα. Πατῖπα Ποιρεγε (γατεη 
ἴμεγεοπ. Ἀομο]. ΥΠ]. ἀνθεματιαῖον, Πτοι 
ποικίλον, ἀπὸ τῶν ἐντετορευμένων ἀνθῶν, 
ἃ καὶ ἄνθεμα καλοῦσιν. εε αἶξο οἩ Π. 1 
122. 

8686. ἥμονες ἄνδρες. Ῥε]ο]. ἀκοντισταί. 
Θεε αἶξο οἩ ν. 89]. 

890. ᾽Ατρείδη, ἴδμεν γὰρ κ.τ.λ. ΑΡα- 
ΙΠΕΠΙΠΟΠ, ο Ἠαά εησασεά ΙΠ ποπ οἳ ἴα 
ῬτενΙοι5 64ΠΠ65, ποσ; οῇ ους Ηϊπηδε]{ξ α σαἩ- 
ἀῑάαίο ἵπ πε Ἰαδέ, εν]ἀεπί]γ νη(Ἡ ἔ]πο 5οἷε 
νῖενν οἱ ΡαγΙηστεδρεςί {ο Ασμί]ες. ΑοΠῖ]]ες 
ἈοσογάΙπςΙγ Ῥτενεπίς5 Πῖπα, απά 1Π ἴ]ε πιοςδίέ 
Ἠαπάδοπιθ ΤΠΙΔΠΠΕΣ αδεῖσης Ἠϊπι {με Ῥτίσα 

νη(λοαπέ α΄ οοηίε5. ΟΜΕ ἴἶα οοπβίγαοῖοπ 
ΨΙΠι γὰρ, 5εε οἨ Ἡ. Η. 78. 

δ91. δυνάµει τε καὶ ἥμασιν. Τμαί 15, 
τῇ δυνάμει τοῦ ἀκοντίζειν. Επδίαίμ. ἧμα 
δὲ τὸ ἀκόντισμα, καὶ ἥμων ὁ ἀκοντιστὴς, 
παρὰ τὸ ἵημι. Όοπιρατο ΤΙ. Ῥ. 515. 

8039. ἔχων ἔρχευ. Έοχ έχε. εε οἩ Ἡ. 
Σ. 190. 

897. Ταλθυθίῳ δίδου. Βεῖ]. {ο οαγγὴ {ο 
6 (επί. Τπε ποίῖοη ν]]σ] Ἠας Ῥεεῃ αἴ- 
{αε]εᾶ ὮΥ 5οπ1ο {ο ἐς Ῥαςκαςε, ἐλαί Ασα- 
ΠΊΕΠΙΠΟΠ 6αν9 πε Ῥεῖζε 5 ἃ Ῥτερδεπί {ο 
Τα]αιγΌῖας, ἶ5 οχίτεπιε]ν {ατ-{είομεᾶά ; πού 
{ο πιεηῖο, ἐαῦ 5ποἩ α Ῥτοσεεᾶῖπσ ννου]ἆ 
Ἰανε Ῥεεηπ βοπιείμίησ .. 8ὰ. αβτονῦ {ο 
ΑςΠεΡ. 



ΤΗΣ 

ΟΜΗΡΟΥ ΤΛΔΙΑΔΟΣ 

ῬΑΨΩΔΙΑ, ἢ ΓΡΑΜΜΑ, Ο’. 

Ἐπιγραφαί. 

“ΕκΤΟΡΟΣ ΔΥΤΡΑ, 

"βλλως, 

Ω΄, νέκυν "Έκτορα πατρὶ λύτρων πόρεν εἵνεκ᾽ ᾽Αχιλλεύς, 

ΤΗΕ ΑΠαάῦΌΜΕΝΤ. 

ΤΗΕ ΕΕΒΡΕΜΡΤΙΟΝ ΟΕ ΤΠΕ ΒΟΡΥ ΟΕ ΠΕΟΤΟΠΗ. 

ΑοἩί]]ες ἆτασς {πε Ῥοάγ οἱ Ἡεοίου {]χῖοο τουπᾶ ἴῑο {οπ1ρ οἱ Ῥαΐποσ]ας (υγ. 1---51). 
ῶμο ἄοᾶςδ ἀε]ρεταίο αροπῦ πο τεἀεπιρίοιπ οἱ Ἠεσίοτ5 Ῥοᾶυ (22---109). «αρίεν 

βεπάς Τ]είῖ5 {ο ΑοΠῖ]]εβ {ο ἀἴδροβε Ἠϊπι {ου τεβίοτῖηπσ 165 απά Ττὶδ {ο Βτίαπι, {ο 
εποουγασο Ἠ]πα {ο ϱο 1π Ῥ6σβοή απά {τοαῦ {οΥ 1έ (105--- 187). πα οἱά Ἰάπᾳ, πούν1]ι- 
βἰππάϊπς {πο τοπιοΠβίγαπςθς οἱ Ἠ5 4πθεῃ, πηα]κοβ τεαᾶγ {ο ἴ]πο Ι0ΙΥΠΟΥ, {ο ν]ΙσἩ Ἱια 

15 εποοπταρεᾶ ὮΥ απ ΟΠΊΕΠ {ΤΟΠ «αριίεν (188--- 521). ὨἨε δεί {οτί ἵπ Ἠῖς ολατῖοί, 
νη(Ἡ α ναρσοπ Ἰοαάεά νηίἩ Ῥτερδεπίς ππᾷον {πο «Παχρο οί ]άρας ἴπο Ἠεγα]ά (222--- 
909). Μετειτγ ἆθβορπάς Ιπ {ο ϱΏαρο οἱ α γουης τηΔΗ, απά, οοπᾶαοίῖπς Πίτη {ο {11ο ραν]- 
Ίοπ οἱ ΑοΠ1]]6Β, Ἱο]άβ α Ίοπς οοπγθγβα/ίοὮ νηθ]ι ἨΙΠ1 οἩ {πο γνΑΥ (954-467). Ῥτίαπι Επᾶβ 

Αολῖ]]ες αἲ Ἠῖ5 {αβ]α, οαδί5 Ἠήπηδε]{ αἲ Τ]5 {οεί, απἆ Ῥερς {ον έχε Ῥοάγ οἱ Ηῖ5 βοπ (468--- 
506). ΑΕΠΙ]Ι6Β, πιονεᾷ νΙίῃ οοπιραδδίοη, ϱταπί5 5 γεφαοαβί, ἀείαῖης Ἠϊπα οπο π]σ]έ 
ἵη Ἠ]5 {εηί, απά ἴμε πεχύ ππογηῖησ 5οπά5 Πτα Ἠοπαθ γηθα ἴ]ιε Ῥοᾶγ (507---691). Το 
ΤἘτο]απς ταπ οαέ {ο παθεέ Ἠΐπι (692---718). Το Ἰαπιοπίαίοης οἳ Απάτοπιασμε, 
Ἠεσυρα, απά Ἠε]επ, γη(Ἡ νο ϱο]επηπίθ]ες οἱ ἴἶχα {απετα] (719 ---804). 

ΤπΠε πιο οἳ ὤνε]νο ἆαγς 15 επιρ]ογεά ἵπ {μῖδ Ῥοοῖς, γΥ]!]ε {Πο Ῥοάγ οἳ Ηεσίου 11ες ἵπ ἐιθ 
ἰεπί οἳ ΑοΠί]εδ: απᾶ 45 ΠΙΑΏΥ ΠΙΟΤΘ απο βΡεπί ἵηπ {1ο ἔνασο α]]ουινεᾶ {ου {1ο ΙΠίΘΓ- 

πηρπί, Τῆ6 βοεπο 15 Ῥασί]γ ἵπ ἰπο οαπΙρ οἳ Αο]Ι]]εΒ, απᾶ ρασί]γ ἵπ Του. 

ΔΥΤΟ δ) ἀγὼν, λαοὶ δὲ θοὰς ἐπὶ νῆας ἕκαστοι 

Ἐσκίδναντ’ ἰέναι' τοὶ μὲν δόρποιο µέδοντο 
Ὕπνου τε γλυκεροῦ ταρπήµεναι' αὐτὰρ ᾿Αχιλλεὺς 
Κλαῖε, φίλου ἑτάρου µεμνημένος, οὐδέ µιν ὕπνος 
Πιρει πανδαµάτωρ, ἀλλ᾽ ἐστρέφετ) ἔνθα καὶ ἔνθα, ὅ 

1. ἀγών. ἈῬομο]. τὸ ἄθροισμα τῶν θεα- Ναη. 96. τί δυσκολαίνεις, καὶ στρέφει την 
τών. θθ ΟΠ ΤΠ]. Ἡ. 2968. νύχθ’ ὅλην; ἘΠΝΕΡΤΙ, 

δ. ἐστρέφετ) ἔνθα καὶ ἔνθα. ΑτὶδίορΙ. 



056 ὉΜΗΡΟΥ ἼἸλΙΑΔΟΣ ϱΩ’. 

-- Δ. 
Πατρόκλου ποθέων ἁδροτῆτά τε καὶ µένος ἠῦ, 
ᾧ .) - 

Ηδ᾽ ὁπόσα τολύπευσε σὺν αὐτῷ, καὶ πάθεν ἄλγεα, 
. -- / 2 ’ ” ’ Ανδρῶν τε πτολέμους, ἀλεγεινά τε κύματα πείρων. 

Τῶν μιμνησκόµενος θαλερὸν κατὰ δάκρυον εἶβεν, 
”Αλλοτ' ἐπὶ πλευρὰς κατακείµενος, ἄλλοτε ὃ αὖτε 10 

Ὕπτιος, ἄλλοτε δὲ πρηνής' τότε ὃ) ὀρθὸς ἀναστὰς 

Δινεύεσκ ἀλύων παρὰ θτν᾽ ἁλός' οὐδέ µιν ἠὼς 

Φαινομένη λήθεσκεν ὑπεὶρ ἅλα τ᾽ ἠϊόνας τε. 

Αλλ’ ὅγ᾽ ἐπεὶ ζεύξειεν ὑφ᾽ ἅρμασιν ὠκέας ἵππους, 

Ἕκτορα ὃ) ἕλκεσθαι δησάσκετο δίφρου ὄπισθε, 15 

Τρὶς ὃ' ἐρύσας περὶ σῆμα Μενοιτιάξαο θανόντος, 
Αὖτις ἐνὶ κλισίῃ παυέσκετο, τόνδε ὃ) ἔασκεν 
2 - ϱ) 

Εν κόνι ἐκτανύσας προπρηνέα' τοῖο ὃ ᾿Απόλλων 
. ει] - 

Πασαν ἀεικείην ἄπεχε χροϊ, φῶτ᾽ ἐλεαίρων 
Καὶ τεθνηότα περ περὶ ὃ αἰγίδι πάντα κάλυπτε 

Χρυσείῃ, ἵνα µή µιν ἀποδρύφοι ἑλκυστάζων. 
Ἡ 

Ὃς ὃ μὲν Ἔκτορα δῖον ἀείκιζε µενεαίνων. 
πὸὲ δ) ἐλ ’ ΄ θ .. . ὃν ὃ ἐλεαίρεσκον µάκαρες θεοὶ εἰσορόωντες, 
Κλέφαι ὃ) ὀτρύνεσκον ἐὔσκοπον ᾿Αργειφόντην. 

ἜἛνθ' ἄλλοις μὲν πᾶσιν ἑήνδανεν, οὐ δέ ποθ’ Μρη, 25 

Οὐδὲ Ποσειδάων’, οὐδὲ γλαυκώπιδι κούρῃ" 

᾽Αλλ) ἔχον, ὥς σφι πρῶτον ἀπήχθετο Ἴλιος ἱρὴ, 
Καὶ Πρίαμος καὶ λαὸς, ᾿Αλεξάνδρου ἕνεκ ἄτης, 

8. ἀνδρῶν τε πτολέµους, κ.τ.λ. ΤΠε 
ΥΕΥΡ πείρω βἱσηϊβες Ρτορεσίγ, {ο γίεγσε, {ο 
Ἰγαμεβας; αξ Ἱηίτα ν. 629. Η. 917. ΤΠ. 406. 
Ἠεποε, {ο {γατεγβε, {ο γγαξε οτε: α5 η 115 
Ῥ]ασε, απά 1π Ο. Θ. 185. Ν. 91. 964: νπετε 
{115 Βαπιο Ἰπε τεσοατς. Τί 15 Ρ]αῖπ, ἨουΓ- 
ενεν, ἐλαί πείρων οππποῦ Ῥε ΠπιπιεαΙα{ε]γ 
αβΡρΙεᾶ {ο Ῥοί] ππεπιρενς οἳ έπε 5επίεποε ; 
50 ἐμαέ 6οΠ1θ οίπεσ ραγοῖρ]ε, 45 ἀμφέπων, 
{0Υ Ιπδίαποσς, τηαδί Ὦε 5αρρ]ῖεά νη(] πτολέ- 
µους. 3ε6 0Ἠ Π. Α. 692. 

16. τρὶς ὃ' ἐρύσας κ.τ.λ. 
165. 

97. ἀλλ᾽ ἔχον. Ῥαῖ. ἑαυτούς. Ῥο]ο]. 
διέκειντο, οὕτως διαθέσεως εἶχον, ὡς απ᾿ 
αὐτῆς τῆς ἀρχῆς. Ἠεπεε Ὑ]γσ. {π. ]. 
90. ΑΙαπεί αἰία πιεπίε γορθδίιη υΓιαἱοίωι 

Ὅρθο οἩἳ ΤΙ. Χ. 

2 ατγίαϊς, ερτείσφιε ἱπ]ητία Ίοτπια. ἈἘπί 5εε 
έηε πεχέ ποίθ. 

28. ᾿Αλεξάνδρου ἕνεκ ἄτης. ΤΗϊ5 ρα»- 
5ασε, 1Γοπι ν. 24 {ο ν. 90, Ἠας Ῥεεῃ {]λοασ]νό 
βρυγΊοι5 ὮΥ 50Π18 ο{ {με αποϊεηίς, ΨἩο 84Υ. 
ἐλαί Ἠαά Ἠοπηεσ Ῥεεπ αοηπαϊπέεά 1 έλα 
Ἱαάρπιεπί οἳ Ῥατῖ5, Ἡε νγιοα]άἀ απάἀοαρίεά]ν 
Ἰανε πιεπθῖοπεᾶ 16 Ῥεΐίοτε ἐΠῖ5 Έπαε ἵπ 18 
Ῥοεπι; απἀ, οοπβεαπει{1γ, ἐπαέ {πε βίοτΥ 
ν/α5 οἳ Ἰαΐετ Ἱηπνεπᾶοῃ. Ατιξίατομις 35ο 
Α{ΠΥΤΩΒ Εδί μαχλοσύνη ἵδ ἃ ΠΙΟΥΕ πιοάετῃ 

πγογᾶ, απᾶ Ὠονεν Ἐποννη Ῥεΐογο {Πα πιο οἳ 
Ἠεβῖοά, 9/Ἡο πδες 1{ νΠεη Ἶε 5ρεαΚ5 οἳ {πε 
ἀαασΠίειτς οἱ Ῥτοίεας, ἵπ ΟΡ. Ὦ. 6δ4. 
Ἠε αἆάς (λαί 1έ 5 αρρτορτιαίεᾶ {ο εἴση]{γ 
Έλα ἴποσπείπεποε ο 19οπιεπ, απἀ εαπποί Ῥο αἲ 
α)] αρρ]ιεᾶ {ο Ίπεπ. ἜΤηετείοτε σίπετς τονά 
ἵη {με Ἰα5ΐέ γετςε, ἥ οἱ κεχαρισµένα δώρ᾽ ὀνό- 
µηνε. Ἴμεδε ομ]εείοπ5 ατε επίἶτε]γ ϱα- 
Έλεγεά ποτ Ἐπείαήας, {ο ν]Ισ] τε ΠΣΥ 
αάᾶ, ναί Μαστοβῖας 56ΕΠΠ5 {ο Ἠαγε Ῥεεῃ 
οπς οξ {Ἠοδε 1ο γε]εσίοᾶ {Ίεδε ΥεΓβες, 
5ἴπος Τε α[ῆτπις {Παί οἳσ απίΠος Τενες 
πΙθΠ{ΊοηΒ {πε ὁφαάσπιεπέ οἱ Ῥατὶς (Βαΐπτη. 
Υ. 16). Πέ πιαγ Ὦε απθνγετεᾶ, {ναί ἴἶε ϱἰ- 
Ίεποε οἳ Ἠοπιεν Ἱπ {λε {οτεροῖηςσ ρατί οἳ 
πε Ῥοεπι, 45 {ο ἔ]πε ηπάσππεηί οἳ Ῥατίς, ἶ5 
πο αχριππεηέ {]αί Ὦε νγας {σποταπί οἱ ἴλαί 
5ίοΥΣΥ. Ῥετῃαρ5 Ἠε πήσΠέ (ΠπΙπ]ς 16 πιοξί 
Ῥτορεχ {ο τπ{οἰά τ11ε αιιδε οἳ {πε ἀεδίτιο- 
Ώοπ οἱ Έτου ἴπ ἴπο οοπο]αβδῖοη οἱ {πε Π]αά; 
Έα ἔπο τεαᾶετ εεεῖης {με Ὢτους ἆοπθ, απᾶ 
πε ριπϊςΗπιεηέ οἳ ἐ]ιαί πντοις ΙπΙπιεάΙα{ε]Υγ 
{ο]]ονίπᾳ, ταῖσηί αεκπον]εάσε ἴ]ιε ]αδίῖσε ο 
Ἱε, 1 οαηποί ἐηπ]ς ἐμαί (πο οῬ]εσίῖοη αΏοαῖῦ 
πο π'ογἀ μαχλοσύνη ἵ5 οἳ αΠΥ νεῖσητ. ΤΗε 
ἀαίε οἳ πνογτάς 15 επΏτε]γ αποεγίαῖπ; απά 
35 πο 0Π6 ας Ῥθεπ αΡ]ε {ο ἀείετπηῖπε ἔῑπε 
Άρες οἳ Ἠοπιεγ βπᾶ Ἠεσῖοά, 5ο πεϊέ]ετ 68Π 



ὉΜΗΡΟΥ ἸΛΙΑΔΟΣ Ω’. 

Ὃς νείκεσσε θεὰς, ὅτε οἱ µέσσαυλον ἴκοντο, 
Ν ὃ) ”/ αυ ς ΄ λ / ἆλ / Τὴν ὃ) ᾖνησ᾽, ἤ οἱ πόρε μαχλοσύνην ἀλεγεινήν. 

Ἅλλλὸς δή  }ὸ το ὃ ὃ Α / στη. 
ὅτε δή ῥ' ἐκ τοῖο δυωδεκάτη γένετ ἠὼς, 

Καὶ τότ᾽ ἄρ᾽ ἀθανάτοισι µετηύδα Φοῖβος ᾽Απόλλων' 
ή - 

Σχέτλιοι ἐστὲ, θεοὶ, δηλήµονες οὔ νύ ποθ᾽ ὑμῖν 
ο ”. Ἡ) ο . - ’ Έκτωρ μηρί ἔκῃε βοῶν αἰγῶν τε τελείων» 

Τὸν νῦν οὐκ ἔτλητε, νέκυν περ ἐόντα, σαῶσαι 
τ ει) ἁλό ἱδέ 9 / ον ο τ 
Ηι τ) ἀλόχῳ ἰδέειν, καὶ µητέρι, καὶ τέκεῖ ᾧ, 
Καὶ / , ο ας φ αἱ πατέρι Ἡριάμῳ λαοῖσί τε, τοί κέ µιν ὦκα 
. 

Ἐν πυρὶ κῄαιεν, καὶ ἐπὶ κτέρεα κτερίσαιεν. 
. -- --.. 

᾽Αλλ) ὀλοφ ᾽Αχιλῆϊ, θεοὶ, [ούλεσθ) ἐπαρήγει», 
Ὠ 43 Α πως .) ’ 3/ ΄ 

ι οὔὐτ᾽ ἂρ φρένες εἰσὶν ἐναίσιμοι, οὔτε νόηµα 
Ιβ Ν 9 ην “6 . λέ ὃ᾽ δ ” τὸ 

ναμπτὸν ἐνὶ στήθεσσι’ λέων ὃ ὣς ἄγρια οἶδεν» 
ὋὍ  - 9 Ἂ άλ , . 2 / θ - στ’, ἐπεὶ ἂρ µεγάλῃ τε βίῃ καὶ ἀγήνορι θυµῳ 

Εἴξας, εἶσ᾽ ἐπὶ μῆλα [βροτῶν, ἵνα δαῖτα λάβῃσιν᾿ 
] 

Ὃς ᾽Αχιλεὺς ἔλεον μὲν ἀπώλεσεν, οὐδέ οἱ αἰδὼς 
Τί ος 3 ὃ / / ρα τα ίγνεται, Ἡ τ᾿ ἄνδρας μέγα σίνεται, ἠὸδ ὀνίνησι. 

Μέλλει μέν πού τις καὶ φίλτερον ἄλλον ὀλέσσαι, 
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211» [ό ς / Σν ν ελ, Ηὲ κασίγνητον ὁμογάστριον, ἠὲ καὶ υἱόν 

᾽Αλλ’ ἦτοι κλαύσας καὶ ὀδυράμενος µεθέηκε. 

Τλητὸν γὰρ Μοῖραι θυμὸν θέσαν ἀνθρώποισιν. 

ΑΏΥ ΡΟΥΞΟΠ Ὦε αβιτοά {]αί βποῖ νγογᾶς 
Ψεγο πο Ιπ 18ο ἵη Ηοππετ΄5 ἆαγ5. ἘΟΡΕ. 
Οµπ (πς εϱαρ]εοί 5εε Ηετηρίεχ]αϊ5 ο Ἱμι- 
οἶαπ (Τ. Ι. Ρ. 2698), νο 156 ἵπ {Ἀγοις οἳ 
Ἠοπηεχ΄”5 ποπ-ασ(παϊπίαποο ψ(Ἡ {πε αὰς- 
ππεηί οἳ Ῥατῖς. Τί 5μοπ]ά 8εεπᾳ, ἨΟνγεγοΥ, 
έλα! (πετε 15 1π αἰὶ ῬγοραδΙγ απ α]]αδίοἩ 
{0 ἐπ5 οα115ε οἳ 1; ππο)5 Παίγεᾶ, 1π Τ,Υ. 919. 
804. Ὀεε 4ἶδο Ἠογπε ον Αρο. ΒΙΡ]. ΤΙ. 
2.95. Ῥτπηκεπ5 Ερϊ5ί. ΟπΙί. ρ. 109. ΟΕ έε 
ν/ογᾶ ἄτη, 5εε οἩ ῆ. Α. 412. 

91. δυωδεκάτη ἠώς. Ί]ιε ζιε[[ῖῖν ΠιΟΥΊ- 
ἴπφ 5ἶποε {πε ἀεαί]ι οἳ Ηοοίοσ; Υπενεας ἵπ 
ν. 107. 16 15 βαϊᾶ {ο Ῥε ἰ]ε π]ηίἡ. Βεπί]εγ 
νιοπ]ά εχαδο {5 Ἰπος Ῥαΐέ ῬτοβαΡβΙγ, α5 
Ῥοΐμ Ώνε]νε απά πῖηπε 410 οοηβίαη{]γ αβεά 
35 τουπᾶ ΠΙΠΙΡΕΣΒ, {θ ἀἱδοτεραπογ πΙαΥ Ὦθ 
ένας αοσοιυπί{θᾷ 107. 

96. ἰδέεν. Ῥαραιᾶ. ὥστε. ο ἄδ ἴο 9ε0 
Πΐπι, Ἱ. 6. ἐ]ιαί δις πια 966 Πῖπη. 

4]. ἄγρια οἶδεν. Ῥεο οἩ 1]. Γ. 942. Ἑ. 
9260. 

42. στ, ἐπεὶ κ.τ.λ. ΤἨο οοπβίιςΒοπ 
15 Ἠετο α βΡεοίεΒ ο{ απασο]αίποηῃ. Τ]ο ραδ- 
Βασ 15 Ῥεσιῃ 5 1 εἶξε νγεγε {ο Γο]]ονν : Ἱπ- 
βίεαὰ οἳ ννΏῖοἩ ἴμο οοπ]αποίῖοπ ἶ5 περ]εσίεᾶ, 
Άπά ἴπε ραγ/]οἷρ]ε εἴξας 18 επρ]ογεά. Όεα 
Μα. αντ. απ. δ 656. 085. 9. Ο6 {πε εχκ- 
Ῥτεβεῖοη θυμῷ εἶξαι, 8εο ο ΤΠ]. 1. 594. 

44. οὐδε οἱ αἰδὼς κ.τ.λ. Τη69 βαπιο νοτάβ 
οσοῦΣ ἵη Ἠερίοά, ΟΡ. Τ. 916, ἔτοπι νηεποθ 

Ἠσγπο 5ΙΡΡΟΕΟΒ {ἶιαί ν. 45, νο] ἀοθρ πού 
νγθ]] βι]έ {πο 56Η56, ας Ῥουιπ Ιπίτοᾶπσεά 
ΙΠίο {18 Ῥ]ασο. Ἑπαπιρίάες Ἠα5 α βἰπηῖ]ατ 
Ῥαββαρο ἵπ Ἠίρρο]. 987. Αἰδώς τε' δισσαὶ ὃ᾽ 
εἰσίν' ἣ μὲν οὐ κακὴ, Ἡ ὃ ἄχθος οἴκων. 
Α3βο Ίπ α {Τασππεπί οἳ ἴἶιε 1/γεσίλιεις, εἶθεᾶ 
ἵἨ ΟἸεπ. Α]οχ. Ῥίτοπι, 1. Ρ. 651. Ὦ. Αἴ- 
δοῦς δὲ καὐτὸς δυσκρίτως ἔχω πέρι' Καὶ 
δεῖ γὰρ αὐτῆς, κἄστιν οὐ κακὺν μέγα. 
ΟΌοπιραταε 04. Ῥ. 947. Ἡ ἨΠεγπε” τε]θς- 
Ποπ οἳ ν. 4δ. Ῥο οοτγεοῦ, αἰδώς ουν] βἰσηϊγ 
γετεγεπἰῖα εγφα αἴοδ: ἵπ νε] 56Ἠ5ο6 ο 15 
{Γεποπ{]γ αξεᾶ ὮΥ {ἴ]ε ἑτασῖο Ῥοεί5. Όοπι- 
Ῥατο 8ορμ. 64. Ο. 247. 1265. Ευρ. ΑΙ- 
οο»ί. 617. 1008. Ἠετας]. 461. Ἠετο. Σ'. 500. 
οἱ αἰῑδί εαρίις. 

48. κλαύσας καὶ ὀδυράμενος µεθέηκε. Πε 
ο8ᾶΕΒ ἰο π6ερ απᾶ Ἰαμιεπίς 8εῖ]. ἵπ οοιχςε ος 
πιο, ΟΕ έ]νε οομβἰγασξῖοη οἱ ἴ]ε ῬαχΙοἴρ]α 
ψη(Ἡ νους βΙση]γίης ἴο ἀεθὶί, 5εε ΜαίΜ. 
αν. αγ. 5 650. 7. ᾱ. 

49. τλητὸν γὰρ Μοῖραι κ.τ.λ. Ἐπιπρ. 
Οτοβί. 1. Οὐκ ἔστιν οὐδὲν δεινὸν, ὦδ' 
εἰπεῖν ἔπος, Οὐδὲ πάθος, οὐδὲ συμφορὰ 
θεήλατος, Ὡς οὐκ ἂν ἄραιτ ἄχθος ἀν- 
θρώπου φύσις, με αἀ]εσίῖνε τλητὸὺς ἵ8 
Ἠετε αδεὰ ἵπ απ αοίῖνε αἰσηϊβεαίΙοῦ, Ραΐϊεπα ; 
ας ἵπ Οἆ. Λ. 98. πολύτλητοι γέροντες. 
Μοτο Ρεπετα]γ 16 16 Ῥαδβινο. Οότπρατο 
1. 1. 5. Τ. 967. 

σοι 
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Αὐτὰρ ὅγ᾽ Ἕκτορα δῖον, ἐπεὶ φίλον ἧτορ ἀπηύρα, 

ὉΜΗΡΟΥ ἼΙΛΙΑΔΟΣ ϱ.. 

50 
ο -- Ίππων ἑξάπτων περὶ σημ ἑτάροιο φίλοιο 
πλ ο... εν δλλ 3 κει οὐ µήν οἱ τό γε κάλλιον, οὐδέ τ᾽ ἄμεινον. 
Μ 9 . θ - 4 θ - , Μα ες ὴ, ἀγαθῳῷ περ ἐόντι, νεμεσσηθῶμέν οἱ ἡμεῖς 

Ν ΔΝ Ν - , { ” Κωφὴν γὰρ δὴ γαῖαν ἀεικίζει µενεαίνων. 
Τὸν δὲ χολωσαμένη προσέφη λευκώλενος Ηρη' 55 

Εἴη κε καὶ τοῦτο τεὺν ἔπος, ᾿Αργυρότοξε, 

Εἰ δὴ ὁμὴν ᾿᾽ΑχιλΏϊ καὶ Ἔκτορι θήσετε τιμήν. 

Έκτωρ μὲν θνητός τε, γυναϊκά τε θήσατο μαξόν’ 

Αὐτὰρ ᾿Αχιλλεύς ἐστι θεᾶς γόνος, ἣν ἐγὼ αὐτὴ 
α 3 / 

Θρέψα τε, καὶ ἀτίτηλα, καὶ ἀνδρὶ πόρον παράκοιτιν 60 
- - . 

Πηλεῖ, ὃς πέρι κῆρι φίλος γένετ᾽ ἀθανάτοισι. 

Πάντες ὃ ἀντιάασθε, θεοὶ, γάμου" ἐν δὲ σὺ τοῖσι 
’ ιο ὃν ’ - ια) ε) σν ” 

Δαίΐνυ, ἔχων φόρμιγγα, κακὼν ἔταρ, αἰἓν ἄπιστε. 

Τὴν ὃ ἀπαμειβόμενος προσέφη νεφεληγερέτα Ζεύς 

Ὕρη, μὴ δὴ πάµπαν ἀποσκύδμαινε θεοῖσιν. 65 
“ 

Οὐ μὲν γὰρ τιµή γε μῖ ἔσσεται' ἀλλὰ καὶ Έκτωρ 
Φίλτατος ἔσκε θεοῖσι βροτῶν, οἳ ἐν Ἰλίῳ εἰσίν. 
ὀ Δ ” 3. πο . 3! / ς ΄ ’ Ὡς γὰρ ἔμοιγ" ἐπεὶ οὔτι φίλων ἡμάρτανε δώρων. 

πὰ 
Οὐ γάρ µοί ποτε βωμὸς ἐδεύετο δαιτὸς ἐΐσης, 

Λοιβῆς τε, κνίσης τε' τὸ γὰρ λάχομεν γέρας ἡμεῖς. 

695. μὴ νεμεσσηθῶμεν. Τηαί 15, (ανεπ- 
ἄπι εδί, πο ζγαβοαπιιτ.. 

54. κωφὴν γαῖαν ἀεικίζει. Ῥε]πο]. ἀναίσ- 
θητον σῶμα ὑβρίζει. Ἑριεματπι. αρ. Ρ]αὔ. 
4ε Ε οτί. 6. 3. νοῦς ὁρᾷ, καὶ νοῦς ἀκούει, 
τᾶλλα κωφὰ καὶ τυφλά. Ἠεποε {Πε Ίταςσ- 
πηρηΐ οἱ Μοβεμίοπ. αρ. Φίοδαιπι, Ῥ. 615. εἀ. 
Ετοῖ. Τί κέρδος οὐκ ἔτ᾽ ὄντας ἀεικίζειν νέ- 
κρους; Τί τὴν ἄναυδον γαῖαν ὑβρίζειν 
πλέον; Όοπιρατε ΦοΡρΗ. Απί, 1090. Έπε 
πε Ἠαςδ Ῥθεπ ο[ίεπ οἶίεά; απἀ, ΑπιοΏσ 
οίπετς, ὮΥ Ατὶδίοθ, ἵπ Ἠπεί. ΤΙ. ὃ. Οἵ 
{πο αρρΙσαίοη οἳ γαῖα, κόνις, απᾶά {λε 
Ἠκε, {ο ἴ]ε ἀεαά, εχκαπιρἰε οοππαα]]γ 
Ῥτεβεηπί {Πεπηδε]νεξ. 6θε, {ου Ιπδίαησθ, Ἡ. 
Ἡ. 99. πας Απαοτ. Οαττη. ΤΥ. 9. ὀλίγη 
δὲ κεισόµεσθα Κόνις. Ον]ᾶ. Μει. ΥΙΠΙ. 496. 
Το οἶπῖε επἰφωις φε[ἰάσφιε Ἰαοευῖε πιω 2 
Ἠοται. 0Ο. ΤΥ. 7. 16. ΘΒιῖοὶς εἰ απιθγα 
5ΗΠΠΗ. Όοπιρατο επ. Π, 7. 11. 19. αν, 
27. ῬἙδα]πι οχ]ν]. 4. 1 0ος. αγ. 47. απ οίπετ 
Ῥα5ρασες οἱ Βοπϊρίατε, 

66. εἴη κε καὶ τοῦτο κ.τ.λ. ᾖ1οσίπι 
λαθεαπί Τογίε Ίαο α τε ἀῑσία, 5ἳ εοᾶεπι Ίνοπογε 
ος αἲῖ Παβεπάωπι ϱριαδίεῖς «4 ο]ιἴεπι εἰ Εεο- 
ἴογεπι, 0Ο. Ο. 454. Ἐϊη κε καὶ τοῦτ', εἴ 
μοι ἐθέλοιτέ γε, ναῦται, Ὅρκῳ πιστωθῆναι. 
ἨΗΕΥΝΕ. 

6δ. γυναϊκά τε θήσατο µαζόν. Έοτ 
γυναικεῖον µαζόν. Όοπιριτε Τ. 1. 6θ9: 

70 

απά 9ο ποίοε οπ Φορη. (4. ἨὉ. 80. 
Έαν, Ῥπαῃ. 609. Ῥεπι. τν. ΡΡ. 19. 998. 
ΤΠε νετῦ θήσασθαι, ἴτοπι {πε οἷά νετρ 
θάω, βἱρηϊβες πεπετα]]γ ἵπ {πε τηϊάᾶα]ε 
νοῖςθ, {ο εµοῖ. Οα]Ηπι, Ἡ. ἆοτ. 48. σὺ δ᾽ 
ἐθήσαυο πίονα μαζὸν Αἰγός. Ῥοπιείππες, 
ἨούνεγαΥ, {ο φἵνε φιος. Ἠοπι. Ἡ. ΑΡροῇ. 
199. οὐ ὃ᾽ ἄρ' Απόλλωνα χρυσάορα θήσα- 
το µήτηρ. 

ϐ2. ἀντιάασθε γάμου. ὮΈγεγε ρατία]εγε 
ὕπ; 1. 6. Ίρεγ Ῥγεδεπί αἲ ἴ]ο πιαγγίαφε. 8ο 
πολέμου ἀντιάαν, Π]. Ν. 214. εε οἩ Π. 
Α. 8Ι. ΟΕ Όιε πιαχτῖασε οἳ Ῥε]εαβ απᾶ 
Τμαίς, 85εε ΑΡροῖι. Ἐ]οά. ΤΥ. 790. βαα. 
Ῥιπά, Νεπι. ΤΥ. Έτ. ΤΡῃΠ. Α. 9599. 5αᾳ. 
Οαέα]. ΕΙ. ΤΧΙΥ. Αρο. ΒΙΡΙ. ΤΠ. 19. 6. 
Αοοοτᾶῖης {ο 80116, «απο΄ αεοίοη 188 
σαϊπαᾶ ὮΥ {πε τείαςα] οἳ ΤΠεβῖς {ο {ανοας 
έλε αἀάγθξδες οἱ ο αρίΐετ. 

68. ὣς γὰρ ἔμοιγε. ῥἈαῖ]. δοκεῖ. 8εθ 
Τουρ. Ἐπιεπά. οἩ Ῥιίά, Τ. Τ. Ρ. 464. Ὄοε- 
ἀετ]ῖῃ οπ ΦοΡΠ. (4, Ο. 16. Ἐτιπο]ς. Τιεχ. 
ΒοΡΗ. Υ. ὡς ἐμοί. Τμε νετρ ἁμαρτάνω, 
νη(Ἡ α σεπ]ΐνε, 5 ποτε σεπετα]]γ πξεά ο 
οπς ἨἩο {αῑΐ5 οἱ γεοεϊοῖπα, 1.6. 0ο Ἴοβεε; 
48 ἵπ Έπν. Α]σεςί. 6932. 900. Ἠεταε Πὲ 1Β 
επωρ]ογοᾶ οἳ οπε πο {αὶ]5 {ο σίτε, 1.Θ. Νο 
αοἰ(]]ιοίᾶς. Ἰπ Ἠοπιετ Τδ αβπα]]γ βἰσηῖβες 
{ο ππῖεε οπεε πιαγε. (οπιρατο Ἡ. Δ. 491. 
Θ. 911. κ. 975. Λ. 299. εἰ ραρεῖπι. 



ὍΜΗΡΟΥ ἸλΛλΙΑΔΟΣ ὪΩ’. 059 

᾽Αλλ) ἦτοι κλέψαι μὲν ἐάσομενι--οὐδέ πη ἐστὶ 
Λάθρη ᾽Αχιλλήος,-- θρασὺν Έκτορα" ἦ γάρ οἱ αἰεὶ 

Μήτηρ παρμέμβλωκεν ὁμῶς νύκτας τε καὶ ἦμαρ' 

᾽Αλλ) εἴ τις καλέσειε θεῶν Θέτιν ἆσσον ἐμεῖο, 

ὌὌφρα τί οἱ εἴπω πυκινὸν ἔπος, ὥς κεν ᾿Αχίλλεὺς 756 

Δώρων ἐκ Πριάμοιο λάχῃ, ἀπό ϐ) Ἕκτορα λύσῃ. 
Ὃς ἔφατ” ὥρτο δὲ Ἶρις ἀελλόπος ἀγγελέουσα. 

Μεσσηγὺς δὲ Σάμου τε καὶ Ἴμβρου παιπαλοέσσης 
2’ ΄ ΄ α) / Ν ’ Ενθορε µείλανι πόντῳ, ἐπεστονάχησε δὲ λίμνη. 
"Ἡ δὲ, µολυβδαίνῃ ἰκέλη, ἐς [υσσὸν ὄρουσεν, 80 

τε, κατ ἀγραύλοιο [δοὺς κέρας, ἐμβεβαυῖα 
Ἔρχεται ὠμηστῆσιν ἐπ᾽ ἰχθύσι κῆρα φέρουσα. 

Εὗρε ὃ ἐνὶ σπΏί γλαφυρῷ Θέτιν, ἀμφὶ δέ τ᾽ ἄλλαι 
Εἴαθ' ὁμηγερέες ἅλιαι θεαί' ἣ ὃ ἐνὶ µέσσῃς 

Κλαῖε µόρον οὗ παιδὺς ἀμύμονος, ὃς οἱ ἔμελλε 866 

Φθίσεσθ’ ἐν Τροίῃ ἐριβώλακι, τηλόθι πάτρης. 

᾽Αγχοῦ δ᾽ ἱσταμένη προσέφη πόδας ὠκέα Ἶρις" 
ἜὌρσο, Θέτι καλέει Ζεὺς ἄφθιτα µήδεα εἰδώς. 

Τὴν ὃ ἡμείβετ' ἔπειτα θεὰ Θέτις ἀργυρόπεζα" 

Τίπτε µε κεῖνος ἄνωγε µέγας θεός; αἰδέομαι δὲ 90 

Μίσγεσθ’ ἀθανάτοισιν, ἔχω ὃ ἄχε ἄκριτα θυμφ. 
Εἷμι μέν' οὐδ ἅλιον ἔπος ἔσσεται, ὅ ττι κεν εἴπῃ. 
ὋὪς ἄρα φωνήσασα κάλυμμ ἕλε δῖα θεάων 

Κυάνεον, τοῦ ὃ οὔτι µελάντερον ἔπλετο ἔσθος. 

Ρῆ ὃ᾽ ἰένα; πρόσθε δὲ ποδήνεµος ὠκέα Ἶρις 

75. παρµέμβλωκεν. 9ε6 οπ ΤΙ. Δ. 1]. 
Ἰ4. εἴ τις καλέσειε. Ἐου καλεσάτω τις. 

Τπε ορία νο νη(Ἡ εἰ 15 {γεαιεπ{]γ αβεᾶ α5 
α πη]]ά Ἱπιρεταῦνο. Όοπιρατε 0Ο. Α. 287. 
Ά]ςο, η ]λοξ εἰ, ἵπ α περαίίνε ΙΠίεττορη- 
Πἴοι; 5 Ἱπίτα γ. 269. Ἀεο Μαΐΐ, στ. στ. 
ξ 5Ι4. 2.ο. 

79. µείλανι. Τ]ο οἷά οὐπηπποπ{α{οΒ ππ- 
ἀεγβίοοὰ {πῖ5 ερϊ(πεῦ 45 α ῬτορεΓ ΏΒΠΙΕΘ; 
βἴησο ἴπετο ἵα5 ο Ῥαγ 80 οα]]εὰ αἲ πο ργεαῦ 
ἀῑξίαπος {γοπα Ρ4ΠΠΟΡ, Ῥείνγεεπ {1ο Ο0Π6ΥΒΟ- 
Ἠθδο απᾶ οοπποπί οἳ Τηχαςο. Βαί {πα 
ερίμεί 15 Ῥεγ{εοίΙγ απα]οσοιβ ψέ οίπεσς 
αΡρρ]εά {ο πόντος, 35 ἠερόεις, οἴνοψ, οπᾶ 
6 Ἰ]κθ; απά ππαγ {λεγείοτε Ῥο οοπβἰἀεσεᾷ 
Ά5 ο9Π86 οἱ {Πε 84ΠΠΘ ο455. Ῥεθ οἨ ΤΠ]. Α. 
550. 

80. µολυβδαίνφ. Τε Ἰεαᾷ αἱ ἴ]ά επᾶ οί α 
ελ ἴπφ-εΐπε; ΟΥ, ἴλιο ᾖἶπε Μίδε]{, Ἰιαοῖπφ [ραᾶ αί 
ἴλε επ. Ῥολμο]. ὁρμιᾷῷ μόλυβδος δὲ ἐπί- 
κειται τῷ ἁγκίστρῳ εἰς τὸ καθέλκειν αὐτὸ 
τῷ βάρει κάτω. 

8Ι. βοὸς κέρας. Τὴΐ6 να α απιαἰζ έδρα 
ο) Λουγ, ἔιτουφ]ι νο] {ο οχιγεπῖγ οἳ 
ιο πο 88 ραββεᾶ, ἵπ οτάςν {ο Ρτενεηί 

05 

ένο Π6Ἡ {τοτα Ῥϊήπς 1. ῬΒι]άαβ: κατεσκεύ- 
αζον σύριγγα ἐκ κέρατος βοείου, ἣν περι- 
ετίθεσαν τῇ ὁρμιᾷ, ἵνα μὴ οἱ ἰχθύες ἀπο- 
τρώγωσι τὸ λίνον. Ίπ ΟχΙ5 ἔαρε {1ε Ίεαάεπ 
ψ/εϊσΏέ 966Π15 {ο Ἠανο ῬοεἩ Ἰπο]οδεᾶ. Όοπι- 
Ῥατε Ο. Μ. 3265. ΟΕ ἴα ρετ]ρῃταβίϐ 
ἐμβεβαυῖα ἔρχεται, 5ε6 ΟΠ Τ]. Α. 945: απᾶ 
οἳ έἶχε πἀ]εοίῖνε ὠμηστὴς, ο Τ]. Λ. 454. 

88. µήδεα εἰδώς. Ῥεο ο Τ. Β. 718. 
92. εἷμι μέν. ευετί]είεςς Ι ποϊῖ σο. πο 

Ῥατβσ]ε μὲν, αποοοτᾶΙπρ ἴο ἩἨοοσενοεπ (ε 
βαγίϊομ[ῖς, Ρ. 905), 15 δοππεπηος α5εά ἐναν- 
τιωματικῶς, αἀτεγκαξϊνεῖυ. Ο4 8 ἴΠθ Ῥτο- 
βεηίέ Ῥα5ρασε 5 {αγ πιοχο ἸΠαβίταίῖνο {απ 
{πο ϱχαπΙρ]θ5 ἴΊεγο οἴίεᾶ. ΤΠε {αοῦ 15, 
Έλαί {ο 5εη5ο ἵ5 ο)Πρί]οα], απᾶ ππᾶγ ο έπαβ 
βαβρΗεά: εἷἶμι μὲν, ἀέκουσα δὲ εἶμι. Ίπ 
πο βαΠ16 ΤΠΩΠΠΕΥ φιάεπι 15 ΘΟΠΛΕΙΙΠΙΘΘ 6Π]- 
Ῥ]ογεᾶ ἵπ Ἰμαπ. Ὀεο ὨΏοεάστ]ϊη οπ ΦορΗ. 
αιά. ο. 522. 

94, µελάντερον ἔσθος. ΟΕ ἴιο σπδίοπα 
οἳ αρρεασῖηρ ἴπ Ῥ]αο]ς αρραγε], προπ οσσᾶ- 
8ἱ9Π8 ο πΠοἈΣΡΙΠΡ, 886 οα Ἐππίρ. Ῥ]μοΠ. 
904. Ῥεπύ. αγ. Ρ. 925. 

σας 
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Ἡγεῖτ” ἀμφὶ ὃ ἄρα σφι λιάζετο κύμα θαλάσσης. 
᾽Ακτὴν ὃ εἰσαναβᾶσαι ἐς οὐρανὺν ἀϊχθήτην. 
Εὖρον ὃ εὐρύοπα Κρονίδην, περὶ ὃ ἄλλοι ἅπαντες 
Εἴαθ) ὁμηγερέες µάκαρες θεοὶ αἰὲν ἐόντες. 

"Ἡ ὃ ἄρα πὰρ Διὶ πατρὶ καθέζετο. εἶξε δ' ᾽Αθήνη. 100 

ρη δὲ χρύσεον καλὸν δέπας ἐν χερὶ θῆκε, 
Καί ῥ' εὔφρην᾽ ἐπέεσσι Θέτις ὃ ῶρεξε πιοῦσα. 
Τοῖσι δὲ μύθων ἤρχε πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε" 
Ἔλυθες Οὔλυμπόνδε, θεὰ Θέτι, κηδοµένη περ, 

Πένθος ἄλαστον ἔχουσα μετὰ φρεσίν' οἶδα καὶ αὐτός' 
Δ - - 

᾽Αλλὰ καὶ ὣς ἐρέω, τοῦ σ᾿ εἵνεκα δεῦρο κάλεσσα. 
. - .. - . ) ΄ ”’ 

Εννῆμαρ δὴ νεῖκος ἐν ἀθανάτοισιν ὄρωρεν 

Ἔκτορος ἀμφὶ νέκυι καὶ ᾿ΑχιλλΠϊ πτολιπόρθῳ' 

Κλέψαι ὃ᾽ ὀτρύνεσκον ἐύσκοπον ᾿Αργειϕόντην. 

Αὐτὰρ ἐ ἐγὼ τόδε κῦδος ᾽Αχιλλῆϊ προτιάπτω, 
Αἰδῶ καὶ φιλότητα τεὴν µετόπισθε φυλάσσων. 

Αἶψα μάλ’ ἐς στρατὸν ἐλθὲ, καὶ υἱέί σῳ ἐπίτειλον' 
Σκύζεσθαί οἱ εἰπὲ θεοὺς, ἐμὲ δ' ἔξοχα πάντων 
2 /΄ .. 5 9 / 

Αθανάτων κεχολῶσθαι, ὅτι φρεσὶ μαινομένῃσιν 
ο ο | Α. ον ΄ 9» , . 

Έκτορ Εχει παρα νηυσι κορωγνίσιν» οὐὸ ἀπέλυσεν 115 

Αἴ κέν πως ἐμέτε δείσῃ, ἀπό ϐ) Ἕκτορα λύση. 

Αὐτὰρ ἐγὼ Πριάµῳ µεγαλήτορι Ἶριν ἐφήσω, 
Λύσασθαι φίλον υἱὸν, ἰόντ ἐπὶ νῆας ᾿Αχαιῶν, 

Δῶρα ὃ ᾽Αχιλλῆϊ φερέµεν, τά κε θυμὸν ἰήνῃ. 
Ὡς ἔφατ” οὐδ' ἀπίθησε θεὰ Θέτις ἀργυρόπεζα' 

Ῥῆ δὲ κατ᾿ Οὐλύμποιο καρήνων ἀΐξασα. 

"1ξεν ὃ ἐς κλισίην οὗ υἱέος" 
” » 3 /΄ 

ἔνθ᾽ ἄρα τόν γε 
α οὗ 3 -- 

Εὺρ᾽ ἀδινὰ στενάχοντα’ φίλοι ὃ ἀμφ᾽ αὐτὸν ἑταῖροι 
ε] / / 

Εσσυµένως ἐπένοντο, καὶ ἐντύνοντο ἄριστον’ 

110. τόδε κῦδος ᾽Αχ. προτιάπτω. Τ]ο 
Ἠοποις {πας εἹρεγαάάεᾶ {ο Αολί]]ες ὮΥ α- 
Ῥίζεν, 41086 ἔτοπι Πῖ5 βαρτηϊβεΙοη {ο {πε 
ἀῑνίπο νι] ἵπ τεβῖσηῖτρ Ἠϊ5 νεησεκησθ, απά 
ἀε]ϊνετῖησ {πο Ῥοάγ οἳ Ἠεσοίον {ο Βείαπα ; 
α5 ηε Ἠπά Ῥεΐογε 5αάπεά Ἠ]5 ΟΠ Ῥετγετδο 
ν]], απᾶ τηαᾶε ἴΊοδε οοποεβδίοη5 {ο Αρα- 
ΙΠΘΠΙΠΟΠ Πο ταβπεά {λε τεσοοποϊ]Ιαέίοτ 
Ῥείνθεη {πε Όνο οἨῖείς (ΤΙ. Τ. ὅδ. 5α4ᾳ.): 
ἈΠά αἱ5ο {γοπα τεοεϊνῖηπσ α 5Ρ]επάϊά ταΏβ8οΠα 
Το {πε 6ΟΙΡ5ε ο{ Πῖ5 επεπιΥ Ρείΐοσε τοβίσπῖηπσ 
16 {ο Ἠῖς αβ]οίεά {πιεπάς {ος Ποποιταρ]α 
Ῥυτία]. ΑΦ ποίμ]πσ 15 πιοτο οΐοας5 ἔπαπ 
ομβεπαίο Ῥεσβενεγαπος 1π 6ΙΤΟΥ, 5ο ποίλῖπσ 
16 τοτε ογθαἴίαβ]ε έαπ α Ρτοπιρέ απᾶ ρεπε- 
τοις αβαπάοπππεπέ οξ 1. Ἠοτ. 6αντι. ΠΠ. 9. 
9. Ιμαϊϊις χεβπες ταδίάμπι ἄοπιαπᾶο Βργίζωπε, 
φιαπι οἱ Πήθψαπι τεπιοίίς (σααϊζις /άηφας, εἰ 
πίεγφιε Ώαπις Φετοίαί απῖ. 

111. αἰδῶ καὶ φιλότητα κ.τ.λ. τετ 
επἰεγίαϊπίπαᾳ α Τεείϊπα ο γεδρεσί απᾶ α[[εαίῖοπ 
Ίογγοι. Ἔπο Ῥοββεβεῖνε Ρτοπουπ τεὴν ἵΒ 
Ἠεγα α5θᾷ {οτ πε σοπ]Ώνε οἱ {πε ρτιπι]ῖνε, 
σοῦ. 1.6. εἰς σέ. εε οἩ ΦΟΡΗ. 64. Ο. 392. 
Ῥεπί. αγ. ρ. 126.- -Έποα αἀνειῦ µετόπισθε 
Ἠετε τε]αίεΒ {ο ἐὗπε, απὰ 15 εααϊνα]επίό {ο 
ἀεί. 

119. ἰήνῃ. Θεε οἩ ΤΠ. Ο. 102. Ψ. 698. 
194. ἄριστον. εε οἩ ΤΠ. Β. 981. Αίπεῃ. 

1. 9. 19. Ῥ]αίατομ. Ώυπαρος. ΥΠΙΙ. ῬτοῬ]. 
6. ΟἸαγ]κο τοπᾶς ἐντύνοντ' ἄριστον, απά 
Ἠα5 α Ίοπς ποίε {ο Ῥτονο (μαί {πο Πτι 
ΦΥ]ΙαΡ]ε οἳ ἄριστον 15 α1ναγ5 ἴοπα, πΥἨΙΕἩ ἵΒ 
οετίαϊπ]γ {Πο οα5ε ἵπ Ἰαΐες ααίΠοσ». Βαΐ 
ἴπα τεπάῖησ οἱ {πε ἰεχέ 18 5αρροσίεά 
ὮΥ πο Ῥεςί απἰ]οτΙγ; απᾶ α5 λετε ατα 
ΤΙΔΠΥ γνοτᾶς πςεᾶ Ὦγ Ηοππεσ, οἱ πἨϊοϊ ίπε 
παπί 15 ἀϊβοτεπί ἵπ οἴμες υτῖίευς. ὙνΘ 
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Τοῖσι ὃ) ὅἷς λάσιος μέγας ἐν κλισίῃ ἱέρευτο. 

661 

125 

"Ἡ δὲ μάλ᾽ ἄγχ᾽ αὐτοῖο καθέζετο πότνια µήτηρ, 
Χ αἱ ως / ἕ » »Ἠ 3 9) ᾱ ον ειρί τέ µιν κατέρεξεν, ἔπος τ᾿ ἔφατ᾽, ἔκ τ ὀνόμαζε 

” 

Τέκνον ἐμὸν, τέο μέχρις ὀδυρόμενος καὶ ἀχεύων 
/ 

Σὴν ἔδεαι κραδίην, μεμνημένος οὔτε τι σίτου 

Οὔτ εὐνῆς; ἀγαθὸν δὲ γυναικί περ ἐν φιλότητι 190 

Μίσγεσθ” οὐ γάρ µοι δηρὸν [9έῃ, ἀλλά τοι ἤδη 
”ΑγΧχι παρέστηκε θάνατος καὶ μοῖρα κραταιή. 
᾽Αλλ) ἐμέθεν ξύνες ὦκα, Διὸς δέ τοι ἄγγελός εἰμι. 

Σκύζεσθαί σοι φησὶ θεοὺς, ἓὲ ὃ) ἔξοχα πάντων 

᾿Αθανάτων κεχολῶσθαι, ὅτι φρεσὶ μαινομένῃσιν 1956 
ο 3 9 ’ Αν Ρ μψ, 
Ἐκτορ έχεις παρα νηυσι κορωγισιν;, οὐὸ ἀπέλυσας. 

3 Ἡ 

Αλ αγε δὴ λῦσον, νεκροῖο θὲ δέξαι ἄποινα. 
Τὴν δ) ἀπαμειβόμενος προσέφη πόδας ὠκὺς Αχιλλεύς" 

Τῃδ εἴη, ὃς ἄποινα φέροι, καὶ νεκρὸν ἄγοιτο, 
Εἰ δὴ πρόφρονι θυμῳ Ολύμπιος αὐτὸς ἀνώγει. 140 

ὋὪς οἵ γ ἐν νηῶν ἀγύρει, µήτηρ τε καὶ υἱὸς, 

Πολλὰ πρὸς ἀλλήλους ἔπεα πτερόεντ᾽ ἀγόρευον. 
5 3 , 5 ας ηξ 
Ἶριν δ ὤτρυνε Κρονίδης εἰς Ἴλιον ἱρήν 

Ῥάσκ᾽ ἴθι, Ἶρι ταχεῖα, λιποῦσ᾽ ἕδος Οὐλύμποιο, 

”Αγγειλον Πριάμῳ µεγαλήτορι Ἴλιον εἴσω, 
Δύσασθαι φίλον υἱὸν, ἰόντ’ ἐπὶ νῆας ᾿Αχαιῶν, 

Δῶρα ὃ ᾽Αχιλλῆϊ φερέµεν, τά κε θυμὸν ἰήνῃ, 
Οἶἷον' µηδέτις ἄλλος ἅμα Τρώων ἴτω ἀνήρ. 
κ [ὰ εο ῃ, ϱ/ ) ἰθύ 
ἠρυξ τίς οἱ εποιτο γεραίτερος, ὃς κ ι0ύνοι 

ς , 9 »./ » Ὦν ν π 
Ημιόνους και ἅμαξαν ευτροχουν;» ἠδὲ και αυτις 150 

Νεκρὸν ἄγοι προτὶ ἄστυ, τὸν ἔκτανε δῖος ᾽Αχιλλεύς. 
Μηδέ τί οἱ θάνατος µελέτω φρεσὶ, μηδέ τι τάρβος' 

ΤΙΔΥ Γαἶχ]Υ οοπο]αᾶο {λαέ ἄριστον Ν45 9Π8 
οἳ ἴιε πιπ]ρεσ; εδρεοῖα]]γ 45 ἴἶια τΏγί]ιπι 
οἳ ιο νερο 15 Ἱπιργονεά ὮΥ τεαᾶῖηπρ ἐν- 
τύνοντο. 1π 0Ο. Π. 9. αἲ] ἴλε εορῖεΒ Ἠανα 
ἐντύνοντο, λενε ἴλο α]έογαίῖοη αἀορίεά 
ὮΥ ΟΙαγ]ε 5 βαρροτίεά ΒΙΠΙΡΙΥ ὮΥ ΑίΠε- 
περα», δὲ δαργα. 

195. ἱέρευτο. ΤΗ18 νετῇΏ 15 ΡΤοΡετΙγ Τοεή- 
ἀενγεά ἵπ {λε νεδΙοηΒ πιασίαία ἐδἰ. Οοπιραχθ 
{με ποίες οἩ 1]. Η. 914. Χ. 159. 

129. ἔδεαι κραδίην. Βο Υρ. Ἔπ. ΧΤΙ. 
801. Ίεο ἐε ἰαπίμς εἀαί ἰαοΐίαπι ἀοίογ. Ἡο- 
ταῦ. Ἐρίϊςθί. Ι. 2. 98. οὗ φιά Ἐδί απῖηιπ. 
Οοπιρατε αἱδο Τ]. 7. 202. Ἠεποε αἱδο πο 
Ἐγίμαροτεαι ἀοοίτίπε, κραδίην μὴ ἐσθίειν. 
ὙπίἩ νν]αῖ {ο]]οννβ οοππρατε ἨΗος. Οατηῃ. Ἱ. 
9. 15. Ἐροᾶ. ΧΤΠΙ. 15. 

191. βέη. θε οἩ Π. Ο. 194. 
199. τφὂ’ εἴη. μα Ἰίπι ὃε Ἰετε; 1.6. ]εῦ 

Ἠϊπα 90Π16. Ἐκγπεβᾶ Ρροϊπί5 οαῦ {πε ἀἱῆογ- 

εποε Ῥείνεεπ {Πε 11δε οἱ {Πο γεχΏ ἄγοιτο ἵπ 
{15 Ἠπο, απᾶ οἳ ἄγοι Ἱπίτα ν. 151. Ἠετε 
ἴπο ππ]άά]ο νοῖσε 18 αδεᾷ οἱ Πτα νἩο τε- 
ἀθετης {πο Ῥοάγ Τον Μήπιβε[{; Ῥαί ἴπε αοίῖνε 
ΑΡΡΗΕΡ {ο Ἠϊπα νο ΠΙΕΓΕΙΥ ΤΕΠΙΟΥΘΡ ἴῑα 
Ῥοάγ, 35 απ αοῦ οἱ 8εγν]σε ΓοΥ αποίΠμογ. 

140. εἰ δὴ πρόφρονι θυμῷ κ.τ.λ. Τ]εβο 
ΨΟχά8 εΧΡΤΕΡΘΙΥ ΑΠΠΟἄΠσε {λε 5αρπι]βδῖοιι 
οἳ ο νη]] οἳ Αο]ή]]ες {ο {ιο Διὸς βουλὴ, 
αροἨ. ν/ἨΙο]ι (ο ῬΡτίπιατΥ Αχραπιεπέ οἳ (με 
Ῥοεπι {πγπβ; απά {οΣ {ο ποσοπιρ]ΙθΗτηεπέ 
οἳ νη]]ο] ποῦΒῖπςσ ΠΟΥΥ ΤΕΠΙΔΙΠΒ, εχοερί έ]ε 
Ρετ{οτπ]αποθ οἱ {πε {απεγα] τ1{θ9 ογεσ πε 
Ῥοάν οἱ Ηεείον. 

148. οἷον. κ«οῖπ οἷον ἰόντα, ν. 146.---- 
Τ]νε Ἱπ]αποίου 186 Ἠετο βἰγεπρίπεπεά ὮΥ 8 
Ῥνο]ρΙάοτ ο {1ο οοπίχαχΥγ. Ῥεε οἨ Ἡ. Α. 
416. 

152. μηδέ τι τάρβος. Ῥοι]. ἔστω. 
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Τοῖον γάρ οἱ πομπὸν ὁὀπάσσομεν ᾿Αργειφόντην, 
Φ ψ 5 1 .) --.. / 

Ος ἄξει, εἵως κεν ἄγων ᾽Αχιλῆϊ πελάσσῃ. 

Αὐτὰρ ἐπὴν ἀγάγῃσιν ἔσω κλισίην ᾿Αχιλῆος, 155 
1 

Οὔτ᾽ αὐτὸς κτενέει, ἀπό τ᾿ ἄλλους πάντας ἐρύξει 
Μ ’ 3 κ... 3 Ἡζ. 4 9 . Οὔτε γάρ ἐστ' ἄφρων, οὔτ᾽ ἄσκοπος, οὔτ᾽ ἀλιτήμων, 

᾽Αλλὰ µάλ᾽ ἐνδυκέως ἱκέτεω πεφιδήσεται ἀνδρός. 
ὋὪς ἔφατ” ὥρτο δὲ Ἶρις ἀελλόπος ἀγγελέουσα. 

Ἵξεν ὃ᾽ ἐς Πριάμοιο" κίχε ὃ) ἐνοπήν τε γόον τε. 160 

Παῖδες μὲν πατέρ) ἄμφι καθήµενοι ἔνδοθεν αὐλῆς 

Δάκρυσιν εἵματ᾽ ἔφυρον' ὁ ὃ ἐν µέσσοισι γεραιὸς 
2 δν 3 / / 2 ν΄ Ὃν Δ Εντυπὰς ἐν χλαίνῃ κεκαλυμμµένος' ἀμφὶ δὲ πολλὴ 
Κόπρος ἔην κεφαλῇ τε καὶ αὐχένι τοῖο γέροντος, 
Τήν ῥα κυλινδόµενος καταµήσατο χερσὶν ἐῇσι. 

Θυγατέρες ὃ) ἀνὰ δώματ᾽ ἰδὲ νυοὶ ὠδύροντο, 
Τῶν μιμνησκόμεναι. οἳ δὴ πολέες τε καὶ ἐσθλοὶ 

Χερσὶν ὑπ ᾿Αργείων κέατο ψυχὰς ὀλέσαντες. 
Στῆ δὲ παρὰ Πρίαμον Διὸς ἄγγελος, ἠδὲ προσηύδα, 
Τυτθὸν φθεγξαμένη! τὸν δὲ τρόμος ἔλλα[βε γυῖα 170 

/ ’ ῃ 9 / / . Θάρσει, Δαρδανίδη Πρίαμε, φρεσὶ, μηδέ τι τάρ[δει 
2 Ν ΄ α) ΔΝ Ν εν] ’ ο ε Οὐ μὲν γάρ τοι ἐγὼ κακὸν ὀσσομένη τόὸ ἱκάνω, 

᾽Αλλ) ἀγαθὰ φρονέουσα" Διὸς δέ τοι ἄγγελός εἰμι, 
Ὃς σευ, ἄνευθεν ἑὼν, μέγα κήδεται, ἠδ᾽ ἐλεαίρει. 

Λύσασθαί σε κέλευσεν Ολύμπιος Ἕκτορα δῖον, 17 

157. οὔτ) ἄφρων, οὔτ᾽ ἄσκοπος, οὔτ᾽ 
ἀλιτήμων. 19 15 (ο οῬδεγναίίοπ οἳ {πε 
αποϊεηΐς, ἐμαί αἲ] λε «απ5ες οἳ {πο εἶπς ος 
ΤΙΔΠ ἆτο Ἰπο]αάεά ἵπ ἴπεςσε έππερ πγοτάς. 
Μαν οὔεπάς εἶπεν οαπέ οἱ {πογαπος, απᾶ 
Έχε Τε 15 ἄφρων ; οΥ ἔτοισ] ἱπαάτεγίεποη, 
απά ἴΠεπ Ἡε ἵ5 ἄσκοπος: οἳ το[Γ1η πι 
ππα[ἰοίοιδ/ή, Ἀπιᾶ {επ Ἡε 15 ἀλιτήμων. ο 
ναί Έμς ἀεδοτιρβοῃ αστεθς Υεσγ πεΙ] νι 
έπε Ρτεδεπό ἀϊκροείείοπι οἱ Αολί]ος: Το ἵ5 
ποί άφρων., Ῥεεααδο ηῖ5 τεξεπίππεπί Ρεσῖπς 
{ο αραίΐθ; Ἡε 16 ποῦ ἄσκοπος, Ώεσαάβθ μις 
πηοίῃεσ Ἠας5 σῖνειπ Ἠϊπι ΙΠπςίγασβοη5Σ ΤΟΥ 
ἀλιτήμων, Ῥεσβιςο Ίο ή] πο οβοπά 
ασαϊηςί {πε Ιπ]αποίῖοπβ οἱ εωρίίετ. Ῥορε: 
ἔποπα Επδίαθμῖας. Όοπιρατε Απγὶςίος. Ἐθίο, 
Υ. 10. ΟἸεπι, Α]εχ. Ῥίτοπι. 9. Ἐτορβαβ]γ, 
ἨΟΝΕΥεΥ, ἀλιτήμων βἱρηῖβες ἱπεπογαδία, Ώγοτα 
λίτοµαι, ογο; απᾶ ΕΠῖ5 ἀοτῖναίοη ἵ5 ο0Π- 
Άτππεᾶ ὮΥ ελα απαπέγ οἳ {πο 5εοοπά 5Υ]- 
Ἰαμ]ε, απἀ {ο Ἱπιροτύ οἳ ἴπαο πεχί πε, 
Όοπιρατε ΠΠ. Φ. 101. 

160. ἐς Πριάμοιο. ῥΡοῖ. δῶμα. ΤΠΙ8 
ε]Πραῖς 15 ίοο ἔγεφπεπέ {ο πεεά Π]α5ίταίίοη. 

161. αὐλῆς. ΊΤ]ε σοιγί-γαγᾶ. Ἐντα. Μ. 
τοῦ περιτετειχισµένου καὶ ὑπαίθρου τόπου. 
Ὀεθ οπ Π. ἆ. 244: απᾶ Ῥετίζοη. αἆ Ἐλίαι. 
τν τη. 4 

ωι 

169. ἐντυπὰς ἓν χλαίνφ κεκαλυμµένος. 
γτεείε ἄα αἀείγίοία ἱπτοίωίμς, αἱ ἰοία οὐηρογί5 
Ἰσιτα αρρατεαί, φιοᾷ 8εοι εί ἵπ οσα οεἲ 
Ῥα[ίο αιῖ αἰοῖα. Ἐπνεστι. Τμο ροοῖ ΊαῬ 
οΏβεχνεά α στεμέ ἀεοεπογ ἵπ {πῖς Ῥ]αςθ; 
Ἠε Ίνας πού αΡ]ε {ο εκργεςς {Πε στίεξ οἳ {πε 
τογα] ΠΙΟΠΣΠΕΣ, απᾶ 50 Ο0ΥΕΙ5 μα Ἡε 
εοπ]ἀ πο τερτεδεηί. Έτοπι {ἐπ Ῥαδδασο 
Τπιαπέπθβ, ἴπε ῥῬιογοπίαπ Ῥαϊπίεν, Ῥος- 
σονγεᾷ Πῖ5 ἀεδῖσῃ ἵπ {πο βαοτῖβεε οἳ ΤρΗ]- 
6επία, απά τερτεδεηίς Ἠ5 ΑσαΠΙΕΠΙΠΟΠ ἃ5 
Ηοπιες ἆοες5 5 Ἐτίαπ. «Ἠδεπγ]ας5 αἶδο 
Ἠας Ἱπαϊξαθεά {Π15 Ρίαπ, απᾶ ἄταννς Πῖ5 ΧΚΙ- 
οῦε εχαοί]γ αἴίεν ἴ]πο ππαππετ οἳ Ἠοππεγ. 
ῬοΡε: ἴτοπι Επδίαίμῖας. Όεε ΡΗΠ. Ν. Η. 
ΧΧΝΧΥ. 10. Τῃπε αἄνετρ ἐντυπὰς οεσατ5 
ἵπ ΑΡροῄοπ. Ἠλοά. 1. 3264. ΤΙ. 865, 864. 
Ωµαἶπί. Όπιγτη. . 528. 

164. κόπρος. ὧεε οἩἨ Π. Χ. 414: απᾶά 
εοπιµατε Ὑπς. Έπ. ΧΙΙ. 611. 

165. καταµήσατο. «ἄταςρεᾶ, οοἰζεοίε. 
ΤΈμε γετρ ἐπαμάω ἵδ πξεᾶ ἵῃη α αἴπι]αν 
5εη5ε 1π Ο. Ε. 482. ΊΤΠε τοοί 5 ἁμάω, 
ἰο πιοιο; Ἀπᾶ Έπεπορ {ο ραΐπεν 1ἵῃπ Λαν ος 
ο0ΥΛ. ες ΤὮ)ΟτνΏ]ε οἳ Οματίίοη, Ρ. 965. 
ἨῬο5. Απιπιαάν. ρ. 92. 

173. κακὸν ὀσσομένη. 
106. 

Ὢεεθ οπ ΙΓ. Α. 
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Δῶρα ὃ ᾽Αχιλλῆϊ φερέµεν, τά κε θυμὸν ἰήνῃ, 

Οἶἷον' µηδέτις ἄλλος ἅμα Τρώων ἴτω ἀνήρ. 

Κήρυξ τίς τοι ἔποιτο γεραίτερος, ὅς κ᾿ ἰθύνοι 
ς ΄ ὁ »./. 1} Ὃν ν τ 
Ημιόνους και ἅμαξαν ευτροχον» ἠδὲ και αυτις 

” 

Νεκρὸν ἄγοι προτὶ ἄστυ, τὸν ἕκτανε δῖος ᾽Αχιλλεύς. 15660 

Μηδέ τί τοι θάνατος µελέτω φρεσὶ, μηδέ τι τάρβος' 
Τοῖος γάρ τοι πομπὸς ἅμ ἕψεται ᾿Αργειφόντης, 
σ τα ” 6 / . -... , 

Ὁς σ᾿ ἄξει, εἵως κεν άγων Αχιλᾶϊ πελάσσῃ. 

Αὐτὰρ ἐπὴν ἀγάγῃσιν ἔσω κλισίην ᾽ΑχιλΏος, 
“ ᾳ ” » 1” 

Οὔτ᾽ αὐτὸς κτενέει, ἀπό τ) ἄλλους πάντας ἐρύξει' 185 
”/ / ) τμ . ν οὐ ο“ ασ , 

Οὔτε γάρ ἐστ ἄφρων, οὔτ᾽ ἄσκοπος, οὔτ᾽ ἀλιτήμων, 

᾽Αλλὰ µάλ᾽ ἐνδυκέως ἱκέτεω πεφιδήσεται ἀνδρός. 
Δ ”2ὁ ος - 
"Ἡ μὲν ἄρ᾽ ὣς εἰποῦσ) ἀπέβη πόδας ὠκέα Ἶρις. 
ο) ο Ἡς ” 4 

Αὐτὰρ ὄγ᾽ υἷας ἅμαξαν ἐὔτροχον ἡμιονείην 
ε - -- 

Οπλίσαι ἠνώγει, πείρινθα δὲ δῆσαι ἔπ᾽ αὐτῆς' 190 

Αὐτὸς ὃ ἐς θάλαμον κατεβήσετο κηώεντα, 

Κέδρινον, ὑψόροφον, ὃς γλήνεα πολλὰ κεχάνδει. 
ἛἜς ὃ) ἄλοχον ᾿Εκάβην ἐκαλέσσατο, φώνησέν τε" 

Δαιμονίη, Διόθεν µοι Ὀλύμπιος ἄγγελος ἦλθε, 

Λύσασθαι φίλον υἱὸν, ἰόντ’ ἐπὶ νῆας ᾿Αχαιῶν, 195 
- } 3 --.. Δῶρα ὃ ᾽Αχιλλῆϊ φερέµεν, τά κε θυμὸν ἰήνῃ. 

ᾗ 

᾽Αλλ’ ἄγε µοι τόδε εἰπὲ, τί τοι φρεσὶν εἴδεται εἶναι 
ώ ο /΄ α) α) ΄ / ν ΔΝ 2 ’ Αἰνῶς γάρ μ᾿ αὐτόν Ύε µένος καὶ θυμὸς ἀνώγει 

Κεῖσ᾽ ἰέναι ἐπὶ νπας, ἔσω στρατὸν εὐρὺν ᾿Αχαιῶν. 
Ὃς φάτο' κώκυσε δὲ γυνὴ, καὶ ἀμείβετο µύθῳ' 200 

. -- / / ” ο τ κ ΄ 
Ὦ µοι, πῆ δή τοι φρένες οἴχονθ', ἧς τὸ πάρος περ 

” πι ’ / » Ὦ) α Σ / Εκλε᾽ ἐπ᾽ ἀνθρώπους ξείνους, ἠδ᾽ οἷσιν ἀνάσσεις; 
Πῶς ἐθέλεις ἐπὶ νῆας ᾿Αχαιῶν ἐλθέμεν οἷος, 

190. πείρινθα. ΤΠε Ὀοάψ οἱ ἴο σαν; 
γν]ΙοἩ ννας αβαα]]γ τηαἆε οἱ ν]σ]εν, Ώατηπι: 
ἴνεις, φιζ ἱπιροπίέιγ σιγγαζ αἆ γεοζρεπᾶα 
Οπεγα Όεί 8Ε8ΟΤΕΒ: Ίαπι ΟΠΊΤΙ5 ργοργίο εδί 
εα ΡαΤ φιῶ τοίαε Ἰαθεί; φιοᾷ Ἰιμῖο γαγίῖ 
φρεγ]ασεί, εἴ ἵι φιοᾷ οοπιροπιπέιγ τες τέ- 
Ἰεπᾶα, ἀἰσϊίαγ πείρινο. 1Τὲ ἵδ {ο Ῥο οἳ- 
βεγνεά {παῦ ἴπ οματῖοῦ Ίναδ πού οἳ ἴ]ε 
Κιπά ιβθᾷ 1η Ἱναχ ος 1Π {ο «οἱχ5ε, Ῥαί 
οπθ αἀαρίεᾶ {ου οοπγεγίηςρ Ῥαρσαρο. ες 
οἨὐ ν. 216. Ῥετ]αρς {πα πείρινς ΠΙΔΥ Ἠανα 
Ῥεεπ α 8ογ{ οἱ νΊσκεν Ῥαβ]εί, πχεά προῃ α 
σαχ, {0Υ {λε Ἰαΐίετ ΡιΥρο56. Επβίαίμ. πεί- 
ρινθα δὲ τὸ πλινθίον τὸ ἄνω τῆς ἁμαξῆς, 
ὅπου τὰ φορτία ἐπιτίθενται. Χεπορβοη η 
«πε. νΙῖ, Ἰ. ομ] α βἰππῖ]ατ αΡρρεπάαρο 
κάναθρον. 

192. γλήνεα. ΤΗΙ8 ννονὰ 15 γαχῖοιΒ]γ ἵπ- 
{εγρτείαά ; ὮΥ 8οπηε 48 απ αἀ]εοίῖνο, απᾶ ὮΥ 
οίἶχεις 35 ο βιρθίαηνο. Τπο Ῥε]μο]αδί ος 

ΑΡοϊ]. Ἐλοᾶ. ΤΥ. 499. εχρ]αῖπβ Ι6 ὮΥ ποι- 
κίλµατα, ΠΙΟ νη]] ποῦ αΡΡΙΥ {ο αἱ {ια 
Ῥτδβεπίς 5ε]εείεᾷ ὮΥγ Ετίαπι, (οιρ] 16 πΙΕΥ 
{ο 80Π1Ἴ6. ΟίπετΒ τεπᾶεν 16 Ὦγ ζώδια, κή- 
ρινα πλάσματα, ἱμάτια μὴ ῥερυπωμένα, 
οἳ ἀγάλματα. Τπε Ἰαίεν 15 ἀοιρί]εςς 
ἴἶα πποτο Ῥτοραβ]ε, απᾶ ἵ5 εφινα]επέ {ο 
λε Ταἰῖπ ἀε[ίοίω. ΤΠε ἀετιναίοτ 15 {γοπα 
γλήνη, ἴλε ριρὶῖ ο ἴλε εψο. Θεε οἩ ΤΠ. Θ. 
164. Ἐ. 189. Ἠεπεο ἵν ἵ6 4ἱδο τεπἀετεᾶ 
ἀξιοθέατα χρήματα, ΝΠΙΟἨ οοτχεβροπάβ 
ν{]ι ἀγάλματα. 

194. δαιµονίη. θε οἩ ΤΠ]. Α. 661. 
198. αἰνῶς. Ἐον λίαν. Ῥεο οἩ ΠΠ. Γ. 

1586. Τη {πε ῬγεσοεάΙπρ πε, έλα νεχΏ εἶναι 
15 τοάιπάαπέ, α5 ἔχειν εἱδενγμετο. 

903. ἔκλεο. Ἐιβδίαίῃ. ἐδοξάζου. ολο]. 
ἐνδόξως ἐφημίζου. Όοπιρατο 0Ο. Ν. 29. 
Ῥ. 418: απᾶ 99ο ἸΠοπ]ς ον Ἐπτ, Α]ςερί, 
409. Φελπεῖά, ΤμεΧ. ἴπ ν. 
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᾿Ανδρὸς ἐς ὀφθαλμοὺς, ὅς τοι πολέας τε καὶ ἐσθλοὺς 
Υἱέας ἐξενάριξε; σιδήρειον νύ τοι ἧτορ. 2056 

Εἰ γάρ σ᾿ αἱρήσει καὶ ἐσόψεται ὀφθαλμοῖσιν 
2 . 2’ τὰ ν οὸ μή ) ἐλ ’ Ὡμηστὴς καὶ ἄπιστος ἀνὴρ ὅδε, οὔ σ᾿ ἐλεήσει, 
Οὐδέ τί σ᾿ αἰθέσεται νῦν δὲ κλαίωµεν ἄνευθεν 
“ 3 ή ο -. . 0 - 8 Ημενοι ἐν µεγάρῳ' τῷ ὃ ὥς ποθι Μοῖρα κραταιὴ 
Γεινοµένῳ ἐπένησε λίνῳ, ὅτε µιν τέκον αὐτὴ, 210 
2 / / τ ε- ώ , ΄ Αργίποδας κύνας ἆσαι, ἑῶν ἀπάνευθε τοκήων, 
᾿Ανδρὶ παρὰ κρατερφ' τοῦ ἐγὼ µέσον ἧπαρ ἔχοιμι 
᾿Εσθέμεναι πρυσφῦσα' τότ᾽ ἄντιτα ἔργα γένοιτο 

- ”” 

Παιδὸς ἐμοῦ. ἐπεὶ οὔ ἑ κακιζόμενόν γε κατέκτα, 

᾽Αλλὰ πρὸ Τρώων καὶ Τρωϊάδων [βαθυκόλπων 215 

Ἑσταότ', οὔτε φόβου μεμνημένον, οὔτ᾽ ἀλεωρῆς. 
Τὴν δ᾽ αὖτε προσέειπε γέρων Πρίαμος θεοειδής" 

Μή μ᾿ ἐθέλοντ ἰέναι κατερύκανε, μηδέ µοι αὐτὴ 
Σ 3 ή ν ΄ - ” ΄ ’ 

Όρνις ενι μεγαροισι κακος πέλευ οὐδέ µε πεισεις. 

. ο ΄ τν ή ” ή / 

Εἰ μὲν γάρ τις μ’ ἄλλος ἐπιχθονίων ἐκέλευεν, 220 
ων ΔΑ / / χ ΄ κ.ε. Η οἳ µάντιές εἰσι θυοσκόοι, ἢ ἱερῆες, 
Ψεῦδός κεν φαῖμεν, καὶ νοσφιζοίµεθα μᾶλλον" 
τ”- δ) 9 Ν ” θ - . ὁ έὸ Μ Νῦν ὃ, αὐτὸς γὰρ ἄκουσα θεοῦ, καὶ ἐσέδρακον ἄντην, 

Εἴ ο. . αλ ” Μ Ξ ε) δέ 5 ἷμι, καὶ οὐχ ἅλιον ἔπος ἔσσεται' εἰ δέ µοι αἶσα 
Τεθνάμεναι παρὰ νηυσὶν ᾿Αχαιῶν χαλκοχιτώνων, 225 

Ῥούλομαυ αὐτίκα γάρ µε κατακτείνειεν ᾿Αχιλλεὺς 
᾽Αγκὰς ἑλόντ᾽ ἐμὸν υἱὸν, ἐπὴν γόου ἐξ ἔρον εἵην. 

ΤΗ, καὶ φωριαμῶν ἐπιθήματα κάλ᾽ ἀνέφγεν' 
Ἔνθεν δώδεκα μὲν περικαλλέας ἔξελε πέπλους, 

Δώδεκα ὃ ἁπλοῖδας χλαίνας, τόσσους δὲ τάπητας, 250 

Τόσσα ἓὲ φάρεα καλὰ, τόσους ὃ ἐπὶ τοῖσι χιτῶνας. ϱ 2 

905. σιδήρειον νύ τοι ἧτορ. 3ο Π. Χ. 
957. σιδήρεος θυµός. Όοπιρατε {δεμ.ΤΠεΡ. 
55: απᾶ ἴο {πε Ῥατα]ε] (πετε οἴεεά [γοπα 
Οἰαπάἵαπ (Ῥεπίέ. αγ. Ρ. 415), αἀᾶ Μοξεῃ. 
1άγΗ. ΤΥ. 44. πέτρης ὄγ ἔχων νόον ἠὲ 
σιδήρου Καρτερὸν ἐν στήθεσσι. “ἘΡε]. 
Ῥοπι. 250. Σιδηρόφρων τε κἀκ πέτρας 
εἰργασμένος, ὍΌστις, κ.τ.λ. Ονῖά. ΑπΠΟΣ. 
111. 6. 59. ΓΠ116 ιαῦεί εἰ εἴλίοςς, εἰ ἁγιπι Ῥεο- 
ἴογε Γεγγαπι, Θ)1 {επογο ἴαογιμπας ζαΐις ἴπι ογε 
οἰδε. ΤιραΠ. Ἐες. Τ. 1. 69. ΕΠεθί: ποη 
ἔα 5ιπίέ ἄπγο ῥργαεογάία Ίεηγο Τ ἰποία. ϱΟἱ- 
σετο, Ερϊ5ί. Αίῑο, ΧΤΠΙ. 90. Ο τε Τεγγειπε, 
φαΐ ζίως ρεγίοιῖ ποπ πποτερὶε. Ερὶ5ί. Ἐαπῃ. 
Χγ. 91. Γεγγεις εδδεπι, 5ἱ ἴε ποπ απιαγεπι. 
Οοπιρασε αἱεο 0, Ψ. 108. 

9009. ὥς ποθι. Πΐα, αι -αρραγᾶ. ἨΕσνε, 
9139. τοῦ ἐγὼ μέσον ἧπαρ κ.τ.λ. Βεθ 

οη ΤΙ. Δ. 956. Χ. 946: απᾶ Ο6ΟΠΙΡΑΙΘ 45Ο 
Ὑπρ. Απ. ΤΥ. 600. 

916. ἁἀλεωρῆς. «βοαρε ἰο α Ίίασε ο 

εα/έη; Ἱ. 6. πηΠῖΠ λε πνα]]ς οἱ {16. οἵίγ. 
Φεε Π. Χ. 66. ὃ5. 

219. ὄρνις κακός. 3ε8 οἨ ΤΠ. Θ. 25]. 
29]. θυοσκόοι. ἀγικρίοεε; ἱερῃες, «Εωῖ- 

δρίος. ο βα75 πο Ῥομο]ίαςί, αάάϊπια έλαί 
τὰ θυµιάµατα θύη καλεῖται, τὰ δὲ σπλάγ- 
χναν Ἱερά. 5ο Επι. Μ. θυοσκόοι εἰσίν 
οἱ ἀπὸ τῶν θυοµένων διὰ πυρὸς µαντευό- 
µενοι, ἱερεῖς δὲ οἱ ἀπὸ τῶν σπλάγχνων. 
ΤΠε {ο]]οννῖης Ἠπο 15 τερεαθεά ἔτοπι Ἡ. 
Β. 8Ι. 

995. αὐτὸς γὰρ ἄκουσα κ.τ.λ. Τρ. 
«ἜἘπ. ΤΥ. 968. [γε ἄειπι πιαπϊ]εείο ἵπ ἴπεῖπο 
σἰάὀ Γπίγαπίειι ΤΙΜΥΟΒ, Όοσεπιφµε [μις αωγίὺιε 
αιθὶ. 

238. φωριαμῶν. Ἠ/ατάτοῦεε; ος οἶεσίς οί 
ἐίπεπ. Ῥσ]ο]. ΥΠ]. ἔχουσι, γὰρ Ὠ φοροῦμεν, 
λέγει δὲ τὰ κιβώτια" ἐπιθήματα δὲ, τὰ πώ- 
µατα καὶ καλύμματα. 

250. ἁπλοῖδας. Ῥο]ο]. ἁπλάς. 0οπιραχο 
Π. Γ. 126. 



ΟΜΗΡΟΥ ἼἸλΛλΙΑΔΟΣ ὪΩ’. 065 

Χρυσοῦ δὲ στήσας ἔφερε δέκα πάντα τάλαντα, 
Ἐκ δὲ δύ᾽ αἴθωνας τρίποδας, πίσυρας δὲ λέβητας, 

ἛἜκ δὲ δέπας περικαλλὲς, ὅ οἱ Θρῇκες πόρον ἄνδρες 
Ἐξεσίην ἐλθόντι, µέγα κτέρας' οὐδέ νυ τοῦ περ 9356 

Φείσατ᾽ ἐνὶ µεγάροις ὁ γέρων, πέρι ὃ ἤθελε θυμῷ 

Λύσασθαι φίλον υἱόν' ὃ δὲ Τρῶας μὲν ἅπαντας 
ἱθ 10 . , ”/ ϱ) ώ - -.ρ - 

Αιἰθούσης απέεργεν, ἔπεσσ αἰσχροισιν ενίσσων 
”/ 36 -- . , - 2/ ἃ δ  μ 

Έβρετε, λωβητῆρες, ἐλεγχέες' οὔ νυ καὶ ὑμῖν 
Οοἵ ” ΄ ϱ .) Ἰλθ δή 

ικοι ενεστι Ύους, οτι µ Ίλύετε κηὀησοντες; 240 
ο χ / 3] ξ 

Η οὔνεσθ', ὅτι µοι Κρονίδης Ζεὺς ἄλγε ἔδωκε, 

Παἴδ ὀλέσαι τὸν ἄριστον; ἀτὰρ γνώσεσθε καὶ ὕμμες" 
.ᾗ - - Ρηΐτεροι γὰρ μᾶλλον ᾿Αχαιοῖσι δὴ ἔσεσθε, 

’ ο ώ / ο . Δ ” 

Κείνου τεθνηῶτος, ἐναιρέμεν' αὐτὰρ ἔγωγε, 

Πρὶν ἀλαπαζομένην τε πόλιν κεραϊζομένην τε 245 
2 - - .. Οφθαλμοῖσιν ἰδεῖν, βαἴην δόµον ” Αἴδος εἴσω. 

ΜἩ Ν / δι πα ορ - Δ δ ” 5 » καὶ σκηπανίῳ ὁιεπ ἀνέρας οἳ ὃ ἴσαν ἔδω, 

Ἀπερχομένοιο γέροντος ὃ ὃ υἱάσιν οἷσιν ὁμόκλα, 
ο / 

Νεικείων Ελενόν τε, Πάριν τ’, ᾿Αγάθωνά τε δῖον, 
/ 

Πάμμονά τ’, ᾿Αντίϕονόν τε, βοὴν ἀγαθόν τε Πολίτην, 350 
4 - 3 

Δηϊφοβόν τε, καὶ Ἱππόθοον, καὶ Δῖον ἀγαυόν. 
2 , μα:  Ε Αλ ιος ῃ 9 5 Ἐννέα τοῖς ὁ γεραιὸς ὁμοκλήσας ἐκέλευε 

5 / , Ἆ / ’ ὃ 16’ ϱ / 
πευσατε µοι, κακα τέκνα» κατηφὀνες αι αμα παντες 

(1 - 

Ἔκτορος ὠφέλετ) ἀντὶ θοῇς ἐπὶ νηυσὶ πεφάσθαι. 
Ὢ ώ Ν / Ε) 9 / ή νι 

μοι εγω πανάποτµος, επεὶ τεκον υἱας αριστους 2550 

Τροίῃ ἐν εὑρείῃ, τῶν ὃ οὔτινά φηµι λελεῖφθαι, 
.{ 

Μήστορά τ᾽ ἀντίθεον, καὶ Τρωΐλον ἱππιοχάρμην, 
τ 4 ϐ), ὃς θεὸς ἕ ᾿ ἀνδρά ὑδὲ ἑω 

κτορά ϐ’, ὃς θεὺς ἔσκε μετ’ ἀνδράσιν, οὐδὲ ἐῴκει 

᾿Ανδρός γε θνητοῦ πάϊς ἔμμεναι, ἀλλὰ θεοῖο. 

Τοὺς μὲν ἀπώλεσ᾽ Ἔρης, τὰ ὃ ἐλέγχεα πάντα λέλειπται, 2360 
-- ΝΑ) ’ , 2/ 

Ψψεῦσταί το ορχησται τει χοροιτυπιῃσιν αριστοι, 

᾿Αρνῶν ἠὃδ ἐρίφων ἐπιδήμιοι ἁρπακτῆρες. 

295. ἐξεσίην. Όπ απ επιδαδεη: δαραπᾶ. 
κατά. ΑΡο]. Ἰμεχ. παρὰ τὸ ἵημι, ἥσω, 
ἐσία καὶ ἐξεσία. 

998. αἰθούσης. Ὦ66 οἩ ΤΙ. ἤ. 948. 
241. ἦ οὔνεσθε. ο γοι θίαπιο πιοεᾷ Τηα 

ποσά 566115 {ο Ῥο {λε Τοπῖο Ῥτοδεπί οἱ {πα 
οἱά {οτπι ὄνω. θε ο ΠΠ. Ρ. 25. 

249. ῥηΐτεροι μᾶλλον. Ἠον. Οατπι, ΤΙ. 
4. 10. αἀεπιρίμε Ηεοίογ Γγαάἰαέ ]εοεῖς ἴεοίογα 
τοἰζἱ Ῥεγφαπια ἀγαϊϊ. Οἱ ἀοιθ]ε οοπιρατα- 
ὤνες, 56ε {Πε ποίο οη. ΦΟΡΗ. Από, δθ6. Ῥεπί. 
αν. ρ. 219. Μαΐς. 6τ. ατ. 6 4585; απᾶ οἳ 
{ο οοπβἰταοίίοη π(Ἡ ο ΙπβπΙίνε, οἨ . 
κ. 402. 

25]. Δίον ἀγαυόν. Τί Ἠα8 Ῥεεπ α ἀἱδ- 
Ῥαίε ν]Ἡ]οἩ 18 έχε Ῥτορεν παππθ. Βιέ Ἐ]ε- 
χθογᾶρθς ἀείετπιῖπες 1{, αυ 488ΗΥ6Ρ 15 (πα 

ος νια5 α βριγῖοιβ 50Π οἱ Ῥτίαπι, Ῥονε: 
Ίοπι Εαδία( ας. 

2600. ἐλέγχεα. 66 οἩ Ἰ]. Β. 995. 
261. ψεῦσται. Τη Ες αρρε]]αῖου, Ῥατῖς 

16 τποχθ ρασΜΙοπ]ατ]γ οοποθγπεά. Τί β]λοι]ά 
αβρεασ {ποπ {Πῖδ Ῥαβραρο, ἐμαι ἀαποῖπα 
ν/α5 ποί Ἰπ τεραίθ 1π έλε5ο {ππεν, Ὑ]χριὶ 
Ἠα8 Ἱπηίαίεά 16 ἵπ ἆπ. ΙΧ. 614. ΧΙ. 756. 
Ἠεποεο αἱδο Ηοναί. 04. ΤΙ. 19. 95. (πιογεῖε 
αμίίογ εἰ Ἰοοῖ «Ππιάοφιο ἀῑοίια: Ίιοι 8αΐ 
ἰάοπεις Ῥισπα. 

202. ἐπιδήμιοι ἁρπακτῆρες. Ραῦζίο Ρζωή- 
ἄεγετ. Ἀε]λο]. τὰ τῶν πολιτῶν ἁρπά- 
ζοντες. 66 ΑίπεΠ. 1]. 8. ΟΕ ἴἶε οοἩ- 
εἰτασί]οἩ ἵπ {με Τοἱ]οπ]πρ 1πο, 5εο 3ῦονθ 
οἨ Υ. 4 
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Οὐκ ἂν δή µοι ἄμαξαν ἐφοπλίσσαιτε τάχιστα, 
- ΄ - - 

Ταῦτά τε πάντ᾽ ἐπιθεῖτε, ἵνα πρήσσωµεν ὁδοῖος 
Φ π νο οσο κ 
Ὡς ἔφαθ” οἳ ὃ) ἄρα, πατρὸς ὑποδδείσαντες ὁμοκλὴν, 9656 

ε] / ”/ -- 

Ἐκ μὲν ἅμαξαν ἄειραν ἐὔτροχον ἡμιονείην, 

Καλὴν, πρωτοπαγέα' πείρινθα δὲ δῆσαν ἐπ᾽ αὐτῆς" 
Α.  .) 9 ΄ Ν 5 3 ΄ 

Κάδδ᾽ ἀπὸ πασσαλόφι ζυγὸν ἥρεον ἡμιόνειον, 
Πύξινον, ὀμφαλόεν, εὖ οἰήκεσσιν ἀρηρός' 
Ἔκ δὲ φέρον ζυγόδεσµον ἅμα ζυγῷ ἐννεάπηχυ' 270 

Ν ν 9 ας ὰ / ο Φὴ “: ἆ ε - Καὶ τὸ μὲν εὖ κατέθηκαν ἐὐξέστῳ ἐπὶ ῥυμῳ, 
9 / Πέξζῃ ἐπὶ πρώτη, ἐπὶ δὲ κρίκον ἕστορι βάλλον" 

267. πρωτοπαγέα. ἍΙαίεῖν οοπιρασίεῖ ; 
Ἶ 6. πει». Ξομο]. ΥΠ]. πρώτως πεπηγυῖαν 
ὅ ἐστι καινόν. 

268. κἀδδε ζυγὸν ἤρεον. ΤΠε νγετῦ καθ- 
αιρεῖν ἵδ Ἠετε δεᾷ ἵπ 15 Ῥτορεγ 5εΠ5ε, 
α5 αρρ]ῖεά {ο {Πῖησς βα5ρεπάεᾶ; νΙΣ. {ο ίαλε 
ἄοιοπ. Τὲ ἵ5 αδεά 1 {Π]5 βεπςο ἵπ {1ο ΤΙΧΧ. 
απά ἵπ Ίμακο κχΠ]. 69. Αοἲς κί]. 29. Ἠεποο 
16 ἰσηΙῇες {ο Ίογοε ἄοωπ; 8 ἵπ ΠΠ. Φ. 927. 
Το {ἐπῖ5 Ἰαξίον βἰσπϊβοαίοη εΠοπ]ά Ῥο τε- 
{εττεὰά {πε Ἱπίετρτείαίῖοα οτε ρίγεη Ὦγ 
Ἐπρίαίμίαβ: κατάγειν, καταβιβάζειν. 90 
8159 ἵπ ΤΙ. Λ. 458. 

2609. ὀμφαλόεν. Θιοᾶ απιθιζίοιπαι, 1. 6. 
Ῥατίεπι ἵῃ πιεᾶϊῖο εππεπίογεπι, ἠαῦεῖ, ομῇ, 
αἱ γῬαπἰζο εἰ οἴατο, οἰγοωπιζϊφαπίιγ ἴογα. 
Ἠεχνε. Απρ]ϊσὸ, α Ἰπιοῦ, οἳ διέίοπ. Έπ- 
5ίαίἩ. οἱ ἀκριβέστεροι ὀμφαλόεν φασὶ τὸ 
ὑπεροχάς τινας ἔχον ἐν µέσῳ, αἷς οἱ ἵμάν- 
τες περιειλοῦνται. Ῥενετα] οἳ {πε οἱά εᾱῖ- 
ΏοΠ5 απᾶ 5οπιο ΜΡΡ. τεαᾶ ὀμφαλόεντ), απᾶ 
Ώπε Πμεῖραῖς ΜΕ. Πκουνῖδε εχΙΙΡΙί5 ἀρηρότα 
8ὲ {πο επἆ ο {16 νετςο. ἨἩεβγεβίας5 αἶ5ο 
εν]άεπί]γ {οιπᾶ ὀμφαλοέντα ἵπ {πο ϱΟΡΥ 
πνΠ]ε]ι Ἡθ ταδεᾶ, εἶπος η εχρ]αίπς έἶιε σγοτᾶ, 
ἵη τείεγεπος {ο {Πῖς Ῥαβεησε, ὀμφαλοὺς 
ἔχοντα ζυγόν' ὀμφαλοὺς δὲ λέγουσιν τὰς 
ἐν τῷ ζυγῷ τρώγχλας, ἐφ᾽ ὧν αἱ ἡνίαι 
δέδενται. Ἠοποε Ἐτπεβι, Ἡροπ ἴἶλα 51ρ- 
ΡοβΙδίοη {αί ζυγὸν 15 πεγεν {οαπᾶ ἵπ με 
πεπίετ Ρεπἆατ, Ρτοποιπςε5 {πε Ιμεῖρεῖς 
τεαᾶ]πᾳ οοττεςῖ, εἶπεν ὮΥ ππεαης οἱ 4η εἷ]- 
8ἱοΏ αἲ ἴἩθ επ οἱ έπε Ιῑπε, ος ὮΥ οοηβΙάεΓ- 
ἵπς {Πε νγεγςο 45 Ἠγρετπιείτ]οπ]. Α5 ΘΧαΤΙ- 
Ρ]ε5 οἳ αἰππ]ατ οᾳ5ες οἳ εᾖδίοη Τε Ῥγοάπσεβ 
Υ. 99]. Ἱπίνα: Τ. Θ. 906. 3. 965. Τη εαοἩ 
οἱ Έχεδε ΙΠπδίαησθβ, Ἡούνενεχ, {πε νοννθ] 5ο 
εἰάεὰ 15 {πε Ἰαθί ἵη Ζῆνα, 5ο ἰμαξ ἴΠθ Ῥτε- 
εεάῖησ αγ]]αῬ]θ ἵ5 Ίοησ, απᾶ οπηποῦ {πετε- 
ἴογε αρρΙγ ἀῑτεςί]γ {ο {Πῖ5 εἶπσ]ε Ἰηβίαπος, 
1π νυΠ]οἩ α νουγε] γγου]ἀ Ῥο οπέ οϐ, ]εανῖηπσ 
α εποτί 5Υ]]αΡ]θ {ο οἼο5ο ἐῑια πε. ΤΕ, οἩ 
πε οίπες Ἠαπᾶ, ἴῑο νετςε Ῥε οοπβϊάεγεά 
Ἠγρεγπιείτίσα], 1ὲ ἶ5 ἔπο οΠ]γ Ιπβίαπςο οἳ ἴπο 
Κῑπὰ Ίπ {πε Τῇαά. ἸΜοτεονεν, 1ὲ 19 οετίαῖπ 
ἔμαί ζυγὸν 15 5οπιθπιες Γοιπά ἵπ ἔ1ε πειίεσ 
6επάον. 9εο οἩ ΠΠ. 1. 1967. Τη αἀάϊδίοι {ο 
ἠμβ Ῥαδβασε {ετο 4ΓΘ νο οἴμαι5, ῬοβίάεΒ 

{πο Ῥτεξεπέ, π/ἨΙοἩ Ῥτουο {πε Ροϊπέ; νίχ. ΤΙ. 
Ν. 706. ἩΠ. 470. Ἠεποε έπετε ἵ5 πο ἀοιαρε, 
Ῥαΐό ἐλαῦ πε τεαάϊῖπρ οἳ Ἠεγπο, νἩ]ο 18 
έπαί οἳ Ἐπβία]ήας, {πε βολμο]αςέ, απά 8οπ1 
Μ5.., 18 ἴ]ε ίχαθ 9Π6. Ἐπποβί, Πογενετ, 
15 τιρΗί ἵπ οΏεετνίησ {Παί οπ]γ οπε ὀμφαλὸς, 
ου δωίοη, ἵδ Ἱπίεπάεά. Ἀεε γ. 275. ΌΤπε 
ποιη οἴἵαξ 51Ρηϊβε5 Ῥτορετ]γ, {λε ᾖεῖπι οἵ α 
φεβφε] ; {οΥ ν/Ώ]οῖ ἨΠοππεσ πδες αποίπετ {οτπῃ, 
οἰήϊον, ἵπ Τ]. Ἑ. 49. Ἠετο οἴηκες αΤθ ἹΠ- 
ἀειδίοοά {ο ππεαΏ ἐ]ιο γἶπαα, ἐἰιγοιφίι αο]ῖο]ι 
ἐλα γεῖπ ατα Ίαβοεᾶ. Ἐπδίαίμ. κρίκοι, δι 
ὧν ἀνείρονται αἱ τοὺς ἡμιόνους οἰακίζου- 
σαι ηνίαι. 

270. ζυγόδεσµον. ΤΠ ἴλοπᾳφ ου θαπᾶ 
γαβεῖπα Ίγοῖι ἴ]ο γοἷο {ο ἔῑιο επἰγεπιϊέι οἵ ια 
Φοίέ; ὮΥ πνΠῖοἩ ἴπε Ἠουςες Ὕεγε {αδίοπεᾶ {ο 
ἴπε Ρος. Ῥε]μο]. ΥΠ]. ἱμάντα ἢ σχοῖνον, ὃ 
δεσμεῖ τὸ ζυγόν. Ὠοιβί5 Πάνε αἶδο εκὶ5εᾶ 
85 {0 {πο σεπἀετ οἱ ἐς νγογά, 5ΟΠ18 ο0ΡΙΕ5 
Ἠετο τεαάῖηπσ ἐννεάπηχυν. Ῥιαΐ {πο σεή- 
ἄεπ οἱ {λε τε]αίῖνε Ιπ {πε πεχέ Ηπε ἵ5δ πει- 
ἴοτ, απᾶ οίπετ οοπιρουπά5 οἱ δεσμὸς, ΠΙς] 
8ΤΕ 50 αἶ5ο, ἆτο Ῥτοάισεᾶ ὮΥ Α]ρετίις ο 
Ἠεξγο]μ]α5 ὁπ φ0σε. Α5 Απ Ἰηδίαησε Ἐγπεςίϊ 
εἶίε τὸ στηθόδεσµον τοπ επ]. Ῥοῦας 
(σπ. 66). 

272. πέζῃ ἐπὶ πρώτῃ. -4ἱ ἴ]ο Γιο 
επᾶ ; 5ο]]. οἱ ἴμε ροὶθ. Επδίαίμ. ῥυμοῦ τὸ 
ἄκρον, ᾧ ἐπίκειται ὁ ζυγός λέγεται δὲ 
πέζα, ἐπεὶ κάτω καὶ ἐπὶ γῆς γίνεται, 
ὅτε λυθῇ ὁ ῥυμὸς, ὃς οὕτω λέγεται διὰ τὸ 
ῥύειν καὶ ἑλκύεν τὴν ἅμαξαν. Τπε 
Βεπο]ίαδέ 15 ππογε οοττεοί ἵη βαγῖηπρ θμαί, 
6επετα]]γ, πᾶν τὸ ἄκρον πέζα καλεῖται. 
Τπια5 ΑΡο]. Ἠμοά. ΤΥ. 46. πεζα χιτῶνος. 
Τῃε ἕστωρ Υνα5 α ρῖπ οἱ λοοῖς αἲ {πο Σατίπετ 
επἆ οἳ {πε Ρο]ς, προη νΠ]ς] {ε ζυγόδεσµον 
Ίνας βχεᾶ ὈγππεαηδοΓα ΤίπΦ, κρίκος, αἴίασμεᾶ 
{ο ἐἶιθ επ ο 1ε. Θοεμο]. ΥΠ]. ἕστορι' τῷ κατὰ 
τὸ ἄκρον τοῦ ῥυμοῦ ἐμπεπηγότι πασσαλί- 
σκῳ, περὶ ὃν ὁ κρίκος ἐμβαλλόμενος τῷ 
ζυγῷ ἐντίθεται. Τηε οὔπεχ επἆ οΕέ]ε ζυγό- 
δεσµον γνα5 [α5ίεπεᾶ {μτίοε τουπά {πε ὀμφα- 
λὸς, απά {πε εχἰτεπίγ, γλωχὶν, ἀΠεὰ Ιπίο 
Ὢ Ἠ0088. ολο]. γλωχῖνα" τὴν γωνίαν' 
λέγει δὲ τὸ τέλος τοῦ ἱμάντος. 
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Τρὶς δ᾽ ἑκάτερθεν ἔδησαν ἔπ᾽ ὀμφαλόν' αὐτὰρ ἔπειτα 
ς ὄἍ ’ ζ 9 - 2 

Εξείης κατέδησαν, ὑπὸ γλωχῖνα ὃ ἔκαμψαν. 
ἛἜκ θαλάμου δὲ φέροντες, ἐὐξέστης ἐπ᾽ ἀπήνης 275 

Νήεον ᾿Εκτορέης κεφαλῆς ἀπερείσί ἄποινα. 

Ζεῦξαν ὃ) ἡμιόνους κρατερώνυχας, ἐντεσιεργοὺς, 

Τούς ῥά ποτε Πριάμῳ Μυσοὶ δόσαν, ἀγλαὰ δῶρα. 
ππους δὲ Πριάµῳ ὕπαγον ζυγὸν, οὓς ὁ γεραιὸς 

Αὐτὸς ἔχων ἀτίταλλεν ἐὐξέστῃ ἐπὶ φάτνῃ. 280 
Τὼ μὲν ζευγνύσθην ἐν δώμασιν ὑψηλοῖσι 
Κήρυξ καὶ Πρίαμος, πυκινὰ φρεσὶ μµήδε ἔχοντες. 
᾽Αγχίμολον δέ σφ’ ᾖλθ᾽ Εκάβη τετιπότι θυµῷ, 
Οἶνον ἔχουσ᾽ ἐν χειρὶ µελίφρονα δεξιτερῇφι, 
Χρυσέῳ ἐν δέπαϊῖ, ὄφρα λείψαντε κιοίτην. 2856 
Στη δ) ἵππων προπάροιθεν, ἔπος τ) ἔφατ', ἔκ τ᾿ ὀνόμαζε" 

Τη, σπεῖσον Διὶ πατρὶ, καὶ εὔχεο οἴκαὃ ἱκέσθαι 
ΔἍ - 

ΑΨ ἐκ δυσµενέων ἀνδρῶν' ἐπεὶ ἄρ σέ γε θυμὸς 
. / Φα -- ” - 9 3 .) , 
Οτρύνει ἐπὶ νῆας, ἐμεῖο μὲν οὐκ ἐθελούσης. 

ι] . 1” Ὢ 

Αλλ᾽ εὔχευ σύγ ἔπειτα κελαινεφέὶ Κρονίωνι, 2990 
ᾧ - - 

Ιδαίῳ, ὅστε Τροίην κατὰ πᾶσαν ὁρᾶται' 
” - 

Αἴτει ὃ οἰωνὸν ταχὺν ἄγγελον, ὅστε οἱ αὐτῷ 

Φίλτατος οἰωνῶν, καὶ εὖ κράτος ἐστὶ µέγιστον, 

Δεξιόν' ὄφρα µιν αὐτὸς, ἐν ὀφθαλμοῖσι νοήσας, 
Τῳ πίσυνος ἐπὶ νῆας ἴῃς Δαναῶν ταχυπώλων. 905 

Εἰ δέ τοι οὐ δώσει ἑὸν ἄγγελον εὐρυόπα Ζεὺς, 
ε) Ἀ ” , » 3 . / λ ΄ Οὐκ ἂν Εγωγέ σ’ ἔπειτα ἐποτρύνουσα κελοίμην 

Νῆας ἔπ᾽ ᾿Αργείων ἰέναι, µάλα περ μεμαῶτα. 
Τὴν ὃ ἀπαμειβόμενος προσέφη Πρίαμος θεοειδής" 

Ὦ γύναι, οὐ μέν τοι τόὸ ἐφιεμένῃ ἀπιθήσω' 300 
Ἐσθλὸν γὰρ Δι χεῖρας ἀνασχέμεν, αἴ κ᾿ ἐλεήσῃ. 

915. ἁπήνης. 1ο ἀπήνη, ἵῃ 81ἴεΥ 
Ώπηςς, νναδ Αα. ολατ]οῦ ἄγαννπ ὮΥ ἴννο πἹΠ]εΒ, 
απᾶ αρρτορτῖα(εά {ο {λε 156 ΟΕ ΝΟΠΙΕΗ. 
Ἠοππεσ, Ἠονγενεχ, ενιἀσπί]γ αβεὰ 16 {ο βἰς- 
πΙ{γ α Φαφσομ, βἶπος 1έ ἶ6 Ἠετε επιρ]ογεὰ {ο 
ο.ττΥ {1ο Ῥγεβεπί5δ; γη]]]ο α ε]ατῖοῦ 15 Ρτθ- 
Ῥατεᾶ {ον Ῥτίαπα Ἠϊπηβε]{. Ῥο6ο ν. 279. 

277. ἐντεσιεργούς. ἵΤ ογ]ίπφ ἵπ ᾖαγπερς. 
Επδίαίμ]αβ οχΡρ]αῖης ια γνοχᾶ ἑτοίμους εἰς 
ἔργον. Τ]ε πιογα οογτοοί Ιπεγργθίαίῖοη 18, 
τοὺς ἐν ἔντεσι τοῦ ἅρματος, 1.6. ἐν ἅρματι 
ἐργαζομένους. Νεατ]γ 5ο ἴἶνο Ῥο]ιο]ιαθί : 
τοὺς ὑποζυγίους, τήν τε ἅμαξαν καὶ τὴν 
πείρινθον ἕλκοντας, ἅπερ καὶ ἔντεά φησι. 
Ῥιπά. ΟΙ. ΧΙΙ. 27. ἱππείοις ἐν ἔντεσσιν. 

250. ἔχων ἀτίταλλεν. Τε ραγα]ρ]ο 15 
Ἠετε τεάιπάαη{. 6ο 4ρονο οἩ ν. 198. 

281. ζευγνύσθην. Έγετε υπεά; Ἱ. ϱ. 

ψνεγο Ρτορασίπρ {ο 8οοοπΙιραΠΥ 646Ἡ οίμετ. 
Τ{ 15 πιογθ πβια] {ο τείε; τὼ 35 α τε]αθῖνο 
{ο ἵππους, πιαχῖησ 16 λε αοοιβαΊνε α[ίεν 
ζευγνύσθην : Ῥαΐ ἴ]ιο Ἠουβδεβ Ὕεγε α]Γενάγ 
γοκεᾶ (ν. 979); απἀ, αἲ α]] ενεπίΒ, έ]ιε αοἰῖνο 
νοῖσε πνοι]ά Ἠαγο Ῥθει ΠΕΟΕΒΡΑΣΥ, 35 ἵπ γ. 
977. Ο]ατ]κο ΡΓΟΡΟΒΕΡ {ο τεαὰά ζωννύσθην, 
Ῥαέ Ἐππεδᾶ οΏβογνες (]λαί ζεύγνυσθαι ΠΙΑΥ 
ΓαΙτ]γ Ὦο πδεά 1π πε]αθοπ {0 νο ῬεβυπΒ 
αβοεπά]πς {1ο 6απηθ ομαχ]οί. Ῥαΐ 16 αΡρεαΓΒ 
{τοπ ν. 9256, ἰ]αί 01115 ννας ποῦ ἐ]ιο σᾳ186. ΤΠ 
{αοἳ, πο πο Ἱπιροτί οἱ ἴ]ιο ποτά ἵ6 νου 1η- 
οετίαῖἩ ; απά {ιο Ιηεγργεία{ῖοη Ἠεχε ρίνεπ 
15 8ΙπΙΡΙΥ {ουπάεἆ ροή 165 αστεειπεηί νέα 
Όλο αοοοπιραηγΊης ονεηίθ. ΟΓ {με Βερατα- 
ον οξ ίε ατί]ο]ο απά Ῥτορες Π8Ι1Θ, 5ε8 ΟΠ 
Ἡι Α. 1]. 

987. τῆ. Ῥεο ο Τ]. Α. 591. 
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πἩπ { ος [ὸ ὰ / 3! δις κ 
ῥα, καὶ ἀμφίπολον ταµίην ὤτρυν ὃ γεραιὸς 

Χερσὶν ὕδωρ ἐπιχεῦαι ἀκήρατον' ἣ δὲ παρέστη 

Χέρνιβον ἀμφίπολος, πρόχοόν ϐ᾽ ἅμα, χερσὶν ἔχουσα. 
Νιψάµενος δὲ κύπελλον ἐδέξατο ἧς ἀλόχοιο. 305 

Εὔχετ᾽ ἔπειτα στὰς µέσῳ ἑρκεϊ, λεῖβε δὲ οἶνον, 
Οὐρανὸν εἰσανιδών' καὶ φωνήσας ἔπος ηὔδα" 

Ζεῦ πάτερ, Ἴδηθεν µεδέων, κύδιστε, µέγιστε, 

Δός μ’ ἐς ᾽Αχιλλῆος φίλον ἐλθεῖν ἠδ ἐλεεινόν' 
/ η] ᾧῄ κ Ν ” ϱ/ ο) - 

Πέμψον ὃ' οἰωνὸν ταχὺν ἄγγελον, ὅστε σοι αὐτῷ 510 

Φίλτατος οἰωνῶν, καὶ εὖ κράτος ἐστὶ µέγιστον, 

Δεξιόν' ὄφρα µιν αὐτὸς, ἐν ὀφθαλμοῖσι νοήσας, 

Τῳ πίσυνος ἐπὶ νῆας ἴω Δαναῶν ταχυπώλων. 

ὋὪς ἔφατ᾽ εὐχόμενος' τοῦ ὃ ἔκλυε µητιέτα Ζεύς' 
. η) υ 

Αὐτίκα ὃ αἰετὸν ἦκε τελειότατον πετεηνῶν. 815 

Μόρφνον, θηρητῆρ’, ὃν καὶ περκνὸν καλέουσιν. 
4 

Ὅσση ὃ) ὑψορόφοιο θύρη θαλάμοιο τέτυκται 
2 / 7 - ».. λ. Σ ο Ανέρος ἀφνειοῖο ἐὐκληϊς ἀραρυῖα, 
Ισ Υ η αλ ες 2 ” ο , Τόσσ᾽ ἄρα τοῦ ἑκάτερθεν ἔσαν πτερά᾿ εἴσατο δέ σφι 

Δεξιὸς ἀΐξας διὰ ἄστεος' οἳ δὲ ἰδόντες 320 

Γήθησαν, καὶ πᾶσιν ἐνὶ φρεσὶ θυμὸς ἰάνθη. 

Ὑπερχόμενος ὃ ὁ γέρων ξεστοῦ ἐπε[ρήσετο δίφρου. 
.) ο ΄ .. .) / αυ ” 

Εκ ὃ) ἔλασε προθύροιο καὶ αἰθούσης ἐριδούπου. 

Πρόσθε μὲν ἡμίονοι ἕλκον τετράκυκλον ἀπήνην, 
Τὰς Ἰδαῖος ἔλαυνε δαίφρων' αὐτὰρ ὄπισθεν 3256 

πποι, τοὺς ὁ γέρων ἐφέπων µάστιγι κέλευε 
Καρπαλίµως κατὰ ἄστυ' φίλοι ὃ ἅμα πάντες ἔποντο, 
Πόλλ᾽ ὀλοφυρόμενοι, ὡσεὶ θάνατόνδε κιόντα. 

9304. χέρνιβον. « Ἰλαείπ, Ἰπίο πνΠ]ο]ι ἐἶνο 
ΨλίοΣ γα Ῥουχεά Ίτυπι (ο πρόχοος, ο 
Φἱοιεγ. Ῥε]λο]. τὸ ἀγγεῖον τὸ ὑποδεχό- 
μενον τὸ ταῖς χερσὶν ἐπιβαλλόμενον ὕδωρ, 
Ὁ καὶ λεβητά φησι. Πε γαίετ α5εᾶᾷ 1να5 
οα]]εά χέρνιψ. 1π]. Ῥομπαο. 1. 93. χέρνιβα 
μὲν τὸ ὕδωρ | Όμηρος καλεῖ, πρόχουν δὲ 
τὸ ὑδροφόρον αγγεῖον, λέβητα δὲ τὸ ὑποδε- 
χόµενον. ΟΕ εἶιε πρόχοος, 58εο Ηι{ςΒΙΠΒοΠ 
οἳ Χεπορῃ. Ογτορ. Ἡ. 9.7; απά «οπιρατθ 
Ατὶςί, ΝαΡ, 271. Ὀ6ε αἶδο οἩ ΤΠ. Α. 449. 
1 ταΥ Ἱετε Ῥε αἀάεά ἐλαί νίπτεσθαι Ύνβ 
πξεά οἱ {ο πνακηῖπσ Ῥείογε ΤπεαΙ5, ἆπο- 
γίπτεσθαι οἳ ἴλαῖ αγεγνιανᾶς. Ό6ε { α]. Ῥο]]. 
1. ο. Αίεπ. Ὠεϊρ. Τ. 15. 

306. µέσῳ ἕρκεῖ. εε οἨ ΠΠ. 7. 944. 
916. µόρφνον. ΤΗϊ5 ερ]πεέ, α5 υνε!] α5 

περκνὸς, απο εχρ]αϊπεά {ο τπεαΠ ΙπάΙΠετ- 
επ{]γ, ὀζασξε; νεπσε ο εαρ]ε Ἠετε ἆἀε- 
5οτῖρεά νγοα]ά Ῥοε οἱ {πε 5απιε ερεςῖες α5 
ἐπαί πιεπ{]οπεά ἵη ΤΠ. Φ. 252. Τ]ε {ο]]ουγ- 
πρ 6 Ώοπι Αχϊκίού. Ἠ]δί. Απίπι, ΤΧ. 99. 

"Ἕτερον δὲ γένος αἰετοῦ ἔστιν, Ὁ πλάγγος 
καλεῖται. Οἰκεῖ δὲ βήσσας καὶ ἄγκη καὶ 
λίµνας' ἐπικαλεῖται δὲ νηστοφόνος καὶ 
µόρφνος" οὗ καὶ Ὅμηρος μέμνηται ἐν τῇ 
Πριάμου ἐξόδῳ. με (αι 16, Ἡοψενες, 
ἔπαί Ῥοίμ ἔπε ἀθήταασα απά πιεαπῖης οξ 
Ώιεςε {εγπις 15 αἱοσείπετ πποετίαϊπ. Τμα8 
Ώπε βοπομαςέ ἀεδοτῖρες {με {οΓΠΙΕΥ 45 εἴίμος 
περὶ φόνους µεµορηκότα, τὸν φόνιον" ἢ μµέ- 

λανα, ἢ ἅρπαγα: απᾶ Όχε Ἰαΐΐες α5 ανίης 
πε 5αππο βἰσπ]ῇοκίῖοη. 

918. ἐκληΐς Τμαῦ ἵς, ἃ5 ἴ]ο ΒεΠο- 
Ἠαςδέ νγε]] εχρ]αίηπς 6, εὖ ταῖς κλεισὶν 
ἡρμοσμένη. Ῥοπιε, Ιπάθεᾶ, οἱ νε απεῖεπέ 
ογ]ῖοβ 56επι {ο Ἠανε τεαά {1ε Ἠπε {μας : 
᾿Ανέρος ἀφνειοῦ, καὶ ἐν κληϊῖσ ἀραρυῖα. 
Ῥταέ τς ἵς αἰοσείπες ἹπαάπηΙβαιρ]ε, ἴπ 
ιο ἔασε οἳ αἲ] ἴε απἰ]λοτϊῖες, ενεῃπ 1 
{πα ἐεχέ νγετε ποῦ 5αἡΠοιεπί]ν Ἰπίε]]]σιρ]ο. 
Τε ραγοῖρ]ε ἀραρυῖα, οοπιρασί, εοεζῖ-Πεἱεά, 
156 πθεᾶ αΏβο]αίε]ν, 5 ἵηπ 1]. Ἡ. 9ῦ9. Μ. 
454. ἃ. 505. εί αἰϊθί. 
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Οἳ δ’ ἐπεὶ οὖν πόλιος κατέβαν, πεδίον ὃ ἀφίκοντο, 
ΑΝ ”/. Ἱ νι. 

Οἳ μὲν ἄρ ἄψοῤῥοι προτὶ Ἴλιον ἀπονέοντο, 55υ 

Παῖδες καὶ γαμβροί: τὼ ὃ' οὐ λάθον εὐρυόπα Ζην’, 
Ἔνς πεδίον προφανέντε' ἰδὼν ὃ ἐλέησε γέροντα, 

τετ] 

Αΐψα ὃ ἄρ 
ς 

Ἑρμείαν, υἱὸν φίλον, ἀντίον ηὔδα" 
ς 

Ερμµεία,---σοὶ γάρ τε μάλιστά γε φίλτατόν ἐστιν 
. 

Ανδρὶ ἑταιρίσσαι, καί τ’ ἔκλυες, ᾧ κ᾿ ἐθέλῃσθα.---- 9556 

Ῥάσκ ἴθι, καὶ Πρίαμον κοίλας ἐπὶ νπας ᾿Αχαιῶν 
ιν »/ .) ς ο 119 ”’ ολ / Ὡς ἄγαγ» ὡς μµήτ᾽ ἄρ τις ἴδῃ, μήτ᾽ ἄρ τε νοήσῃ 

Τῶν ἄλλων Δαναῶν, πρὶν Πηλείωνάὃ ἱκέσθαι. 
Ν 

Ὃς ἔφατ” οὐδ ἀπίθησε διάκτορος ᾽Αργειϕόντης. ϱ ] 
.) 1 .] 4 

Αὐτίκ ἔπειθ) ὑπὸ ποσσὶν ἐδήσατο καλὰ πέδιλα, 3840 
κ / / / / Φ 4. ς Ν 

µβρῥόσια, χρύσεια, τά µιν φέρον ἤμεν εφ υγρην, 
.) ο. σας ’ - 6’ - .) , 

Ηὸ ἐπ απείρονα Ύαιαν, ἅμα πνοιης ἀνέµοιο. 

Εἴλετο δὲ ῥάβδον, τῇτ) ἀνδρῶν ὄμματα θέλγει, 

ὋὪν ἐθέλῃ, τοὺς ὃ) αὖτε καὶ ὑπνώοντας ἐγείρει' 

Τὴν μετὰ χερσὶν ἔχων πέτετο κρατὺς ᾿Αργειφόντης. μετὰ χερσὶν ἔχ ρ ΡΥ 
Αἶψα ὃ) ἄρα Τροίην τε καὶ Ελλήσποντον ἵκανε" 
Βη ὃ) ἰέναι, κούρῳ αἰσυμνητῆρι ἐοικὼς, 

Πρῶτον ὑπηνήτῃ, τοῦπερ χαριεστάτη ἥβη. 

9209. οἳ ὃ ἐπεὶ οὖν πόλιος κατέβαν. 
Τη 04. Ω. 2906. οἳ δ’ ἐπεὶ ἐκ πόλιος κατέ- 
βαν, νυπῖο]ι νου], Ρεγμαββ, Ῥο Ρργο{εταβ]ο 
Ἠετα. ΟΌοπιραγα, Ἡονγενετ, ΤΠ. Α. 44. 

954. Ἑρμεία, σοὶ γὰρ κ.τ.λ. τει] Ίας 
Ἰπηϊία{εᾶ {π]5 {ουπα οἱ αἀάτεςς ἵπ Έπ. Ι. 69. 
«9οἴε, παπιφιό Η)ὶ ὅο. 

306. ᾧ κ᾿ ἐθέλῃσθα. Βαῖ. κλύειν. Βἰ- 
πηῖ]αν εἰ]ρθεβ απο {εφιεηίέ, ΟοπρηΤε γ. 
944. 

909. οὐδ' ἀπίθησε κ.τ.λ. ὙΥ]ρι Ἠαβ 
{απβ]αίεά ἐπί εαρΗππε ἀεδοτῖρίῖοη αἱπιοδέ 
φεγδαµῖπι ἵπ Έτ. ΤΥ. 940: Π11ε Ραϊγὶς πιαφηὶ 
Άατετε ραταδαί Γπιρεγῖο, εἱ ΥΙπππι ρεᾶϊῖδιις 
ἰαίατία πεοέ 41γεα, φιῶ φιδζίπιεηι α[ῖς, εἶοε 
«Φφποτα «αργα, δει ἴεγταπι, γαρἰᾶο Ῥαγίίεν 
οἵπ Παπιῖπε βογίαπῖ. Ίπι οἴγφαπι οαρί; 
Ίιαο απῖπιας ἐῑῖο ετοσαί Όγσοο Ῥαϊζεπίε, αἰῑας 
εαὐ ἐγὶκίία Τατίαγα πιέέ; ]δαί βΟΠΙΛΟΒ. ααἰ- 
ππϊέφμα, εἰ ζωπιῖπα πιογία γεείσπαί. 19 15 Πανά 
{ο ἀαίετπιῖπε ν/ΠΙοὮ 15 πΊογε αχοε]]επί, έ]ιθ 
6ΟΡΥ ο {πο οπ]ρίπα]. Μετοισγ αΡρεατς ἵη 
Ῥοῦι Ῥίασεβ πα ο ια] πηα]οδίγ; απᾶ (ια 
Ῥοπιαπ ἆγεςς Ρεσοπαος Ἠϊπα α5 υνε]] α5 ἴἶιο 
Ετεοῖαπ. Ὑἱρι] ας αἀάεᾶ ἴ]ο Ἰαΐέετ ρατί 
οἳ ἔπε ΕΠΕ, απἀ {ιο νΥ]ο]ε βΙκί] Ίϊπε {ο 
Ἠοππεσ, νυημῖοἩ πια]κεβ 16 5611] πιους {α]] απά 
ππα]εβίῖοα]. ῬΟΡΕ. ΟΕ έπο αρρε]]αίῖοης Ἠοενα 
βΡΡρ]ιεά {ο Μετοιχγ, 5εο οπ Τ]. Β. 103. 

941. ἐφ᾽ ὑγρήν. Ῥοῖ]. θάλασσαν. Θ68 
οἩ ΤΙ. Κ. 27. 

945, ῥάβδον. Πίε οαἆμοειε. Β9ππε φᾱ- 

ἀϊβοπα] Ρατου]ατς οἱ Ελίς πιαχγνε]]οας τοὰ 
4πε τε]αίεά ἵπ νο Ἠγπιπ {ο Μετοισγ, 
ν. 526. Οἱ 15 ΠΙδίογγ απᾶ γΙτίαςβ, 568 
Ἠγρίη. }οεί. 4είτοπ. ΧΙ. 7. Μαοτορ. βαΐ. 
1. 19. ΌὉοπιρατο 45ο Ηοταῖξ. 04. 1. 10. 
ΈΠε Ῥαββασε ἶ5δ τερεπίεά ἵπ 0Ο. Ἐ. 47. 
Ω. 2. 

947. κούρῳ αἰσυμνητῆρι. «4 γοψαῖ φομ], 
ΦΟΠοΙ. βασιλικῷ νέῳ. Απὶδίοί. Ῥομί. ΤΠΙ. 
9. ὅ. Καὶ τὸ παλαιὸν ἐν τοῖς ἀρχαίοις 
Ἕλλησιν ἐγίγνοντό τινες µόναρχοι, οὓς 
ἐκάλουν Αἰσυμνήτας.  Όοπιρατο ΤΠ. Τ. 
170. 04. Θ. 258. Ν. 225. Ῥ. 416. Υ. 194. 
Ὢ.258. ΤΠε ἴετπις αἰσυμνήτης απᾶ βασιλεὺς 
ἀῑπεσ ἵπ χΙς, ἐ]ιαί {1ο {ΟΓΠΙΕΣ 15 ε[εοίεῖ. ἴ]ια 
Ἰαέίετ Ιεγεάζίαγη. ϐΌὉοπιρατε Ὠϊομ. Τ,αεγζ. 
Δ. Π. Υ. 75. Ἑἰαπίατεῃ. Απιαῦ, ο. 18. ντε. 
Φο]οῃ. ο. 14. Τ]ε να]σατ τεαᾶῖηρ ἵ5 αἰσυη- 
τῆρι, Ῥαΐ {πο {οχί 5 οοπβγπιεά ὮΥ 5εγετα] 
ΜΒΑ., τεοορη]πεὰ Ὦγ Ἠεβγο]β, απᾶ Ῥχο- 
{ογτεά ὮΥ Ἠογπε, Ὑαο]ηεοτ, απᾶ οὔῃθγβ. 
Ἐγπερίϊ {ανοιχς νε οἷά τεπάῖπα, Ὀαέ προπ 
ΠΟ ΥΕΣΥ οορεπί ΥΘΗΒΟΠ6. Τ]ε βἰπ]ε 18 
γερεα{εά ἵπ 04. Κ. 278. 

948. πρῶτον ὑπηνήτφ. ΠΗατνίπᾳ ἴε ᾖγεί 
ἄοιωη οπ Με ασε. Ῥε]μο]. ἀρχομένῳ γενειά- 
ζειν' ὑπῆναι δὲ καλοῦνται αἱ τρίχες αἳ 
περὶ τὰ χείλη, ὁ μύσταξ (Απρ]ϊσὸ, πητς- 
ἑαο]ίοβ) ἄρτι φυόμενος' οἳ δὲ κοινῶς εἶπον 
τὸ γένειον. Ὑπρ. ἆπ. ΤΧ. 181. Ονα ριεγ 
Άγίπια εἴφπαπϐ ἠπίοπφα ]ατοπία. 
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4 -- / 
Οἳ δ᾽ ἐπεὶ οὖν µέγα σῆμα πάρεξ Ἴλοιο ἔλασσαν, 

-- αλ κ ” . 6 3” ’ 

Στῆσαν ἄρ ἡμιόνους τε καὶ ἵππους, ὄφρα πίοιεν, 3550 

Ἐν ποταμφ' δὴ γὰρ καὶ ἐπὶ κνέφας ἤλυθε γαῖαν. 
Τὸν ὃ᾽ ἐξ ἀγχιμόλοιο ἰδὼν ἐφράσσατο κἠρυξ 
Ἑρμείαν, προτὶ δὲ Πρίαμον φάτο, φώνησέν τε" 

Φράζεο, Δαρδανίδη' φραδέος νόου ἔργα τέτυκται" 
”Ανδρ᾽ ὁρόω, τάχα ὃ ἄμμε διαῤῥαίσεσθαι ὁΐω. 3550 

᾽Αλλ) ἄγε δὴ φεύγωμεν ἐφ᾽ ἵππων, ἢἤ µιν ἔπειτα 

Γούνων ἀφάμενοι λιτανεύσοµεν. αἲ κ᾿ ἐλεήσῃ. 
Ν 9 η 

ὋὪς φάτο' σὺν δὲ γέροντι νόος χύτο, δείδιε ὃ αἰνῶς' 
θ 9 9 ’ ” δε - έλ ο 

Ορ αι ΟΕ τριχες εσταν εγνι γναμπτοισι με εσσι 

Στῆ δὲ ταφών' αὐτὸς ὃ ᾿Εριούνιος ἐγγύθεν ἐλθὼν, 360 
- ς 3 3 λ 

Χεῖρα γέροντος ἑλὼν, ἐξείρετο καὶ προσέειπε’ 
Πη . μμ ο] τ ες . ἱθύ 

ἤ, πάτερ. ὧδ ἵππους τε καὶ ἡμιόνους ἰθύνεις 
τ, .. » ϱ/ μ ς ὁ . Νύκτα δι ἀμβροσίην, ὅτε ϐ) εὔδουσι [’ροτοὶ ἄλλοι; 
.) .ν” 

Οὐδὲ σύ Υ᾿ ἔδδεισας µένεα πνείοντας ᾿Αχαιοὺς, 
ος ὃ / αλα ” 9 ” - 

ι τοι υσμεγνεες και αναρσιοι εγγυς ἕασι» 3656 
- .’ 

Τῶν εἴ τίς σε ἴδοιτο θοὴν διὰ νύκτα µέλαιναν 
τπτ δὲ 3 / .Σ / ον δή , ον 
οσσα Οονειατ αγονγντα. τις αν οἨη τοι νους ειη ᾿ 

οὐ 3 ο / Ε] 9 ’ δέ « ” ὃ - 

υτ αυτος νεος εσσι. γερων οετοι ουτος οπΏηοει. 

"Ανδρ) ἀπαμύνασθαι. ὄτετις πρότερος χαλεπήνῃ. 

᾽Αλλ᾽ ἐγὼ οὐδέν σε ῥέξω κακὸν, ἠδέ κεν ἄλλον 370 
- π4 Σεῦ ἀπαλεξήσαιμι φίλῳ δέ σε πατρὶ ἐίσκω. 
Τὸν ὃ᾽ ἡμείβετ᾽ ἔπειτα γέρων Πρίαμος θεοειδής” 

Οὕτω πη τάδε Υ ἐστὶ, φίλον τέκος, ὡς ἀγορεύεις. 
Αλ’ 3/ σα, - θ - σς ’ θ - ἔτι τις καὶ ἐμεῖο θεῶν ὑπερέσχεθε χεῖρα, 

949. σῆμα πάρεξ. 5εε ο Τ. Ψ. 765. 
968. σὺν δὲ γέροντι νόος χύτο. ἘΤπηεείς 

{οτ συνέχυτο, ρεγίηγῥαίμα εἰ. Ίτι ἴπε 5αππθ 
5εη5ε {πε Ἰαπς πδε οοπ]ιπᾶο: Ῥπείοῃ. 
ἵη ο]. ο. 7. : 

9569. ὀρθαί. Απγείαω. Ἠεποεο δε]. 
ΟποερΗ, 99. ὀρθόθριξ φόβος. ΟΌοπιρατε 
γσ. η. ΤΠΙ. 48. ΤΥ. 280. ΧΤΠ. 868. απά 
5εο Β]οπιβε]ά)5 61ο58. οἩ Έβεᾖ. Τπερ. 560. 
Τ1ε νετεῖοη5 τεπάετ {Πε πνοτᾶς ἐνὶ γναμπ- 
τοῖσι µέλεσσι, Ὦυν ὑπβεπιδζίδις πιεπῤτῖς, 
νιΠῖεῃ ἆοεξ πού 56ΕΠ1 {ο 6ΟΠΥΘΥ αΠΥ ἀῑς᾽ 
Ώποί Ἰάρα. Ἐτπεςίε ΠἹοΓε Ρτοροσ]γ ἴταηβ- 
Ἰαίες {επι πομγνο ἴπι 6ΟΥΡΟΤΕ; 8οἳ]. φεπῖε 
ταπάστὶ. Οα]ΐπι. Ἡ. Ώε]. 911. γναμπτὸν 

ἔδος σκολιοῦ λαβυρίνθου. Όοπιρατε Τ.Α. 
668. 

364. µένεα πνείοντας. 
596. 

969. ἄνδρ᾽ ἀπαμύνασθαι, Ἐπξίαιμῖαβ 
τείεγς {πεβε πνογάς {ο γέρων, απά ΡίερΠεΠΒ 
{ο νέος, υπάἀετείαπάϊπς {πε Ἰαΐέέεν οἶααςδε 1π 
8 Ῥαγεηίηεϐίι, Όπ]εςς ῬοίἩ αἀ]εοίῖνεβ ατα 

Φες οπ ΤΙ. Β. 

Ἰπο]αάεά ἵπ {πε τεξεγεπσθ, πἩῖοᾗ ἶ5 πιοδέ 
Ῥτοβαβ]ε, ἴπε Ίοτπιετ ἵ5 ἀοπρίεες ϱοΓ- 
τεοῖ, απᾶ {χε πνοτά5 γέρων ἀἁπαμύνασθαι 
ϱΠοπ]ά Ὦο τεπἀργεᾶ, ἐοο οἷά ἰο τγεβε; Ἱπ 
ν/μ]οἩ 5εΏ5ε {πε ΙπβΠΙίγο 5οπιεΏτηθς ἄθ- 
Ῥεπάςδ προη απ αἀ]εσίνο, πποτε {τεφπεπ{]γ 
νηίἩ {πο αἀνετρ ὥστε. ΤηαςῬ ἵπ Χεπορῃ. 
Μεπι. ΤΤΙ. 19. 98. ὕδωρ ψυχρὸν, ὥστε 
λούσασθαι, Ἱ. ϱ. Ἠ/αίεγ ἴοο οοἷᾷ ἴο ασαε]ν 
ωὕλμ. ῬὈεε Ἐτπεςίϊ {π ου. Τπο Ἰἶπε 15 τε- 
Ρεαίεά ἵπ Ο. ΤΠ. 72. ὁϕ. 195. βδαθίοπῖας, 
π Γή. (αμα, ο. 4». τε]αίες, ἴπαί {πθ 
ΕΠΙΡΕΤΟΣ σαγνε Ιέ 45 α ΚΙπά οἳ πναίσῃ-ποτά 
{ο Ἠΐ5 5ο]άϊετε. Ἐ]ε 5επππεπέ οοπαίπεά 
Τπ 1 15 εχργεεεοά ὮΥ Τμασγάϊάες (ασ. ΙΠ1. ) ι 
πᾶσιν ὁ νόµος καθεστὠς τὸν ἐπιόντα πό- 
λεμον ὅσιον εἶναι ἀμύνεσθαι. 30 Οἴσετο ἵπ 
Οχγαΐ. ργο 41ἱοπε: (Οετίε ιά εδ ποπ πιοᾷο 
{πιδίιπ, οτι εἴϊίατι πεοεκδαγίιπι, οι τὶ ος 
Μῑαία ἀε[επαϊέαγ. 

874. ἐμεῖο ὑπερέσχεθε χεῖρα. Θεο οἩ ΤΠ. 
Δ. 249. 



ὉΜΗΡΟΥ ΙΛΙΑΔΟΣ Ω’, 

ὋὉς µοι τοιόνὸ ἦκεν ὅδοιπόρον ἀντι[βολῆσαι, 

67 

375 
α 5 Αἴσιον, οἷος δὴ σὺ δέµας καὶ εἶδος ἀγητὸς, 

Πέ ΄ / / δ) » ) Ν / έπνυσαί τε νόῳ, µακάρων ὃ ἐξ ἐσσὶ τοκήων. 
πα ὃ ασ , ὃ / .) ΄ ο 

1ὸν ὁ αὖτε προσέειπε διάκτορος ᾿Αργειφόντης 

Ναὶ δὴ ταῦτά γε πάντα, γέρον, κατὰ μοῖραν ἔειπες. 
.) 

Αλλ᾽ ἄγε µοι τόδε εἰπὲ, καὶ ἀτρεκέως κατάλεξον’ 3860 

᾿Ἠέ πη ἐκπέμπεις κειμήλια πολλὰ καὶ ἐσθλὰ 

Ανδρας ἐς ἀλλοδαποὺς, ἵνα περ τάδε τοι σόα μίμνῃ; 
Ἆ 3’ ή /΄ 1’ ς 9 

Ἡ ἤδη πάντες καταλείπετε Ἴλιον ἱρην 

Δειδιότες; τοῖος γὰρ ἀνὴρ ὥριστος ὅλωλε 

Σὸς πάϊς' οὐ μὲν γάρ τι µάχης ἐπιδεύετ᾽ ᾿Αχαιῶν. μεν Ύαρ τι µαχ χ 39850 
Ν Ἰ ε) 

Τὸν ὃ) ἡμείβετ᾽ ἔπειτα γέρων Πρίαμος θεοειδής' 

Τίς δὲ σὺ ἐσσὶ, φέριστε, τέων ὃ ἐξ ἐσσὶ τοκήων, 
σα 9 9 ασ . ρ Ν »/ 

Ος µοι καλὰ τὸν οἶτον ἀπότμου παιδὸὺς ἔνισπες : 

Τὸν δ᾽ αὗτε προσέειπε διάκτορος ᾿᾽Αργειϕόντης' 
. . / 

Πειρᾷ ἐμεῖο, γεραιὲ, καὶ εἴρεαι Έκτορα δίον. 3890 

Τὸν μὲν ἐγὼ µάλα πολλὰ µάχῃ ἔνι κυδιανείρῃ 
᾿Οφθαλμοῖσιν ὅπωπα, καὶ εὖτ) ἐπὶ νηυσὶν ἐλάσσας 

᾿Αργείους κτείνεσκε, δαῖζων ὀξέὶ χαλκῳ. 
Ἡμεῖς δ' ἑσταότες θαυμάζομεν’ οὐ γὰρ ᾽Αχιλλεὺς 
Εἴα µάρνασθαι, κεχολωμένος ᾽Ατρείωνι. 3056 

Τοῦ γὰρ ἐγὼ θεράπων, µία ὃ᾽ ἤγαγε νηῦς εὐεργής" 
Μυρμιδόνων ὃ Εξ εἰμι, πατὴρ δέ µοι ἐστὶ Πολύκτωρ: 
᾽Αϕνειὸς μὲν ὅδ ἐστὶ, γέρων δὲ δὴ, ὡς σύ περ ὧδε. 
"Ἐξ δέ οἱ υἷες ἔασιν. ἐγὼ δέ οἱ ἕβδομός εἰμι' 

Τῶν µέτα παλλόμενος, κλήρῳ λάχον ἐνθάδ ἔπεσθαι" 400 

Νῦν δ' ἦλθον πεδίονδ ἀπὸ νηῶν' ἠῶθεν γὰρ 

Θήσονται περὶ ἄστυ µάχην ἑλίκωπες Αχαιοί. 

᾿Ασχαλόωσι γὰρ οἵδε καθήµενοι, οὐδὲ δύνανται 
ο ἓ) η / -. το - Ίσχειν ἐσσυμένους πολέμου βασιλΏες ᾿Αχαιῶν. 

Τὸν δ᾽ ἡμείβετ᾽ ἔπειτα γέρων Πρίαμος θεοειδής" 4056 

Εἰ μὲν δὴ θεράπων Πηληϊάδεω ᾿Αχιλπος 

98]. ἠέ πη ἐκπέμπεις κ.τ.λ. ΤΠ9 ΒοΠο- 
αβί 5ΙΡΡΟΒΟΘ η Ιπάϊτοσί α]αδίοη {ο {ο 
σα5ε οἳ Ῥο]γάοταβ. Θεε οἩ ΤΙ. Υ, 407. 

388. καλά. Ἐον καλῶς, λοπομγαδίη. 
990. εἴρεαι “Ἐ. δῖον. ΤΠαέ 18, περὶ "ἙἘκ- 

τορος. Όοπιρατο 0Ο. Δ. 119. Ω. 257. 
400. τῶν µετα παλλόμενος, κ.τ.λ. 

Έτοπι {Π]5 Ῥαβδασο, οοπιρατεά να ΤΙ. Ψ. 
296, Τὲ επου]ά αρρεατ, {μαί τη Πίατγ βετν]οα 
ν/ὰ5 ΟΟΠΙΡΙΙΡΟΣΥ, Ῥαέ ἐῑαί, αἱ ἴπο 5απ1θ 
παπα, οΠΙΥ οπς οἵ α ΓΑΠΙΙΙΥ Ίνας ποσθββατ!]Υ 
Ῥουπά {ο 8εχΥθ: απἀ {Πἱ8 οΠθ Ὑάβ «ἨΟΡΕΠ 
ΡΥ Ιοἳ. 

408. ἀσχαλόωσι γὰρ οἵδε καθήµενοι. 
Τ]ιεψ αγε απιοζζίπφ {ο τοπιαΐη Ίιεγε ἐπαοίῖνς. 

γεχῬς ἀεποβπρ απΥ επιοίῖοη οἳ {ια παῖπᾶ, 
516Ἠ α5 ἀεδῖτο, Παππο, ΙπάΙσπαίῖοη, ὅτο., 418 
τπςια]]γ {ο]]ουνεά Ἐγ α ρατθαῖρ]ε, Ιπάϊεαίῖπς 
πο ολ5ο οἱ βαοῖ επιοβίοἩ., γπίο] ἵπ Τμαξῖπ 
6 αχργεςςεᾶ ὮΥ φιοᾷ, ΟΥ {θ ποοιβαῖνε 
νηθι ἴλο ΙπβπΙήνε. ϐΌοπιρατο ΤΠ. Β. 298. 
Ο. Ύ. 69. ο ΒορἩι. (4. Ἐ. 6395. οὐδ' 
ἐπαισχύνεσθε, γῆς Οὕτω νοσούσης, ἴδια 
κινοῦντες κακά; Ἠετοά. ΙΧ. 39. ἄδην 
εἶχον κτείνοντες. Χεῃ. ΟΥΥ. ΤΠΙ. 336. ὑμῖν 
παραινῶν αἰσχυνοίμην ἄν. Θεο Μαίΐτ. 6τ. 
απ. δ 66δ, νΊετε ΠΙΠΙΘΤΟΙΘ εχαπηρ]ε5 αἲθ 
οἴίεά. ΟΕ αποί]ες οοηβἰχασίῖοη οἱ έεβα 
νετῇΒ, 5ε6 οἩ ΤΠ. Θ. 377. 
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5 / - » 
Εἷς, ἄγε δή µοι πᾶσαν ἀληθείην κατάλεξον’ 
Ἆ 3’ ΔΝ , 3. Α /.. . ιν 
Η ἔτι πὰρ νήεσσιν ἐμὸς πάϊς, ἠέ µιν ἤδη 

τ .. 

Ηισι κυσὶ μελεϊστὶ ταμὼν προὔθηκεν ᾽Αχιλλεύς: 
ν ὁ τς 

Τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπε διάκτορος ἀργειφόντης" 
1 ’ ”/ ΄ , / ) ὃ᾽ .) ”, 

Ὦ γέρον, οὕπω τόνγε κύνες-φάγον, οὐὸδ οἰωνοί 
α) - - - - . 

Αλλ’ ἔτι κεῖνος κεῖται Αχιλλῆος παρὰ νηϊ 
ον) 

Αὕτως ἐν κλισίῃσι' δυωδεκάτη δέ οἱ ἠὼς 

Κειµένῳ, οὐδέ τι οἱ χρὼς σήπεται, οὐδέ µιν εὐλαὶ 
3’ θ ε) ο. 5, - . .. η έὸ 

. Ἐσθουσ’, αἵ ῥά τε φῶτας ἀρηϊφάτους κατέδουσιν 
να / ν -- ει ος 2 / 
Ἡ μέν µιν περὶ σῆμα ἑοῦ ἑτάροιο φίλοιο 

ο ) 

Έλκει ἀκηδέστως, ἠὼς ὅτε δῖα φανήη; 

Οὐ δέ µιν αἰσχύνει' θηοῖό κεν αὐτὸς ἐπελθὼν. 

Οἷον ἐερσήεις κεῖται, περὶ ὃ αἷμα νένιπται, 

Οὐδέ ποθι µιαρός' σὺν ὃ ἕλκεα πάντα µέµυκεν, 
9 1ο - / Ἀ Ἐκ ολ ο σσι ὔ- ο δα 0σσ᾽ ἐτύπη' πολέες γὰρ ἐπ᾽ αὐτῷ χαλκὸν ἔλασσαν. 
ο 5 . 
Ως τοι κήδονται µάκαρες θεοὶ υἷος ἐπος, 

Δ , ’ Σ/ ο ’ ’ / - Καὶ νέκυός περ ἐόντος' ἐπεί σφι φίλος πέρι κῆρι. 
αἩ .] 

Ὃς φάτο' γήθησε ὃ ὁ γέρων, καὶ ἀμείβετο μύθῳ' 
5  Ὁ 5 - -. 
Ω τέκος, ἦ ῥ' ἀγαθὸν καὶ ἐναίσιμα δῶρα διδοῦναι 
᾽Α4 ” ὃν 9 ” δα 9. /-. ” »3 

ανάτοις' ἐπεὶ οὐποτ᾽ ἐμὸς πάϊς, εἴποτ᾽ ἔην γε, 

410 

415 

420 

4256 

ε) ά να, Λήθετ ἐνὶ µεγάροισι θεῶν, οἳ Ὄλυμπον ἔχουσι. 
- ] 

Τῶν οἱ ἀπεμνήσαντο καὶ ἐν θανάτοιό περ αἴσῃ. 

407. πᾶσαν ἀληθείην κατάλεξον. ΟΌρπι- 
Ρανο ΠΠ. Ψ. 461. Ο. Η. 997. Ρ. 199. Ματίς 
γ. 955 απᾶ 5εο ΕΊβεπεν αἆ Ρ]αΐ. ΑΡο].ο. 1. 

409. μελεῖστί. πιο Ἴγοπι πιο. Ῥε]οὶ. 
κατὰ µέλος. Όοπιρατε 04. 1.991. Σ. 949. 

418. θηοῖο. ΤΗΙ5 15 απαπεβΠοπαΡΙγ ἴ]ε 
ἔταε τεαάἶμᾳ, ἔτοπη θηέοµαι, Γοπῖοὲ {ο θεάο- 
μαι, {ο οὔφεγτε α επ ϊτε] η; {ο αηπίγο. Β0ππ8 
χοεαά θειοῖο, νγ]οἩ, ος] 16 ἶ5 ρτοβαΡ]γ απ 
1οπῖς ἔοτπι, 15 ἀϊγεσί]γ αἲ νατῖαπος ννἩ ἴ]ο 
πδασο οἳ Ἠοππετ. Όοπιρατε ΤΙ. Ο. 682. 
Χ. ὁ70. Ψ. Ἴ28δ. Ο. Β. 15. Ἴδ. Ἴθ. απᾶ 
εἰδανπετα. με προπ {πῖ5 ννοτᾶ, 1ὲ πιαγ 
Ῥε ομδενγνεά {λαί ἔλε Ταβτης αδε ἴ1ε γενρς 
ερίοῖο απὰ {πίπεογ ἵπ Ῥτεσϊδε]γ ἐἶνα 5απηθ 
5εη5ο. Ἠοταί. Ερί5ί. Ι. 6. 17. ΙΓ πηπο, ατ- 
σεπίηπα, εἴ Πιατπιογ πείς, «ταφιε, εί ατγί6ς 

μβρίοο. Όοπιρατο 0ο. ἄε Οταί. ΤΠ. 91. 
1ήν. ΧΧΧΥΠΙ. 60. 

419. ἑερσήειο. Ἐτορετ]γ, τοεί ιο] ἄειο ; 
α5 ἵη . 5. 9485. Ἠεπςε, Πγεὴ. Όοπιρατε 
Ἰηίγα ν. 757, νηοτε 16 15 ]οϊπεά ψῖίμ ἴἶπε 
ΘΥΠΟΠΥΠΙΟΊ5 γνοχὰ πρόσφατος. ΤΠ ἴ]ε 6ατπε 
5εη5ο {ο ΤιαΆπς πε τοροίάω». 

49]. πολέες γὰρ κ.τ.λ. 9εε Π. Χ. 971. 
499. ὥς τοι κήδονται κ.τ.λ. Φεε ΤΠ. Ψ. 

185. 6ᾳα.---υἷος ἔῆος. Ῥεε οἩ ΤΙ. Α. 9989. 
4305. διδοῦναι. Ο]ατ]κε 5ασσαβίς έμαί Επὶβ 

ΤΙΑΥ ὃοε {ΟΥ δοῦναι, 35 νε ανα διδώσειν 
{ου δώσειν, Οὰ. Ν. 968. Ω. 918. Ἐτπεςίῖ, 
Ἠονενετ, οΏβεινες ]αί διδοῦναι ΤΙΔΥ ὃε 

ποίβῖπς Ίηοτε {απ {1ε οἷά Τοπίο {οτπα {οτ 
διδόναι, 35 μοῦνος {0; μόνος, απᾶ ἴπε κε. 

496. εἴποτ' ἔην γε. Ῥομο]. ἕως περ ἔην. 
Φεο ο Ἡ. Τ. 180. 

4328. τῶν οἳ ἀπεμνήσαντο κ.τ.λ. ἩἨο- 
ΠΊΕΥ ΠΟΥ ῬερίΠ5, α[νετ ο ῬεααΙ{α] απ Ίοπς 
{9Ρ]6, {ο ρῖνε {πε πποτα] οἳ Ἱέ, απᾶ ἀἱδρ]αν 
Ἠἱ5 Ροείῖσα] ]αδίῖσεε 1π τεννατᾶς απά ραπίδῃ- 
ΠΠεΠίς. Τητ5 Ηεοίοτ {οασΗί ἵπ α Ῥαᾶ «αᾳ5ε, 
Ἅπά {πεγείοτε βαΠεγς5 ἵπ {πε ἀείεποε οἳ 1ΐ5 
Ῥαΐ Ῥεσαπδε Ἠε γγα5 α σοοᾷ ΤηαΠ, απά οἨε- 
ἀῑεπί {ο {πε σος Ἱπ οἵμεσ τεβδρεσίς, Ηῖ5 τε- 
τηαῖης Ῥεσαππο {Πε απο οἱ ἨεανεΠ. Τ εΙπ]ς 
16 ΠΕΟΕΞΞΑΥΥ {ο {αῑκε ποῄσε, ἐλαί ποίµῖηρ 18 
ΙΠΟΥΕ αἀππΙταβ]ε (Παπ ἔΊπε οοπἀπασί οἳ Ηοππευ, 
Οποισᾗοαί {ο ννΠο]ε Ῥοεπα, 1Π πεβρεοί {ο 
πιογαΗίγ. ἨΗε ]α5ήΠες {με εἰατασίεσ οἳ Ἠο- 
ταςς, Ερϊςί. 1. 2.9. ϱωιά εἴξ ιζο]γηπα, φιλο 
{αγγε, φηῖά 116, φιῖᾶ ποπ, Εἰεπῖας αο ππε[ίις 
(Οιγηβίμρο εἰ ΟΡαπίοτε ἀῑοῆ. Ἡ ἴπε τεαᾶεσ 
ἄοθς ποῖ οΏβεσγε {λε πιογα]έγ οἱ ἴἶε Ταἆ, 
Ἰᾳ Ίοδες ια], απἀ {πε ποβ]ετ ρατί, οἱ 185 
Ῥεαιίγ: Ἡε τοαἆς 16 45 α ΟΟΠΗΠΙΟΠ ΥΟΠΠ8ΠςΘ, 
απά πιϊδία]κες ἐλα οἨῖεί αἴπα οἱ 16, ννἩΙοἩ 18 
ἴο ἱπδίγιοί. ἘΟοΡΕ. Τε να]σατ τεαάῖης ἱ5 τῷ 
οἱ ἀπεμνήσαντο. Τε Ῥεμο]μαςδί τεσοοχάβ 
τῶν 35 . νατῖοις τεαάῖπσ, απᾶ (Ἴεγο 5εΕεΠΙΒ 
{ο Ῥα Ἠε]ε ἀοαρί οἳ 15 Ῥεῖππ εοττεοί. 
Ἠεγπε αἶδο γη 80Π16 Μ25. τοαδᾶς ἐπ- 
εμνήσαντο, ν/ΠΙοἩ 15 Ίε5ς Ρργοβαβ]ε, απᾶ ἀἱδ- 
αρρτονεά Ὁυ Ειαβίαίμίας. Ἠεείοά. ΤΠεοΡ. 
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᾽Αλλ) ἄγε δὴ τόδε δέξαι ἐμεῦ πάρα καλὸν ἄλεισον, 
. ΄ ε. - 

Αὐτόν τε ῥῦσαι' πέµμψον δέ µε, σύν γε θεοῖσιν. 
"ὌὌφρα κεν ἐς κλισίην Πηληϊάδεω ἀφίκωμαι. 

Έὸν ὃ) αὖτε προσέειπε διάκτορος ᾿Αργειφόντης' 

Πειρᾷ ἐμεῖο, γεραιὲ, νεωτέρου, οὐ δέ µε πείσεις, 
σ / / -- 9 ] -- / 
Ός µε κέλεαι σέο δῶρα παρὲξ ᾽Αχιλῆα δέχεσθαι. 

Τὸν μὲν ἐγὼ δείδοικα, καὶ αἰδέομαι πέρι κῆρι 4950 

Ῥυλεύειν, µή µοί τι κακὸν µετόπισθε γένηται. 
Ἰ] Ἱ 

Σοὶ δ᾽ ἂν ἐγὼ πομπὸς καί κε κλυτὸν ᾿Αργος ἱκοίμην 
Ἐ ὃ / 3 . [ο] --. Ἂ Ἂ - / - νδυκέως, ἐν νηὶ θοῇ ἢ πεζὸς ὁμαρτέων 

/ / 

Οὐκ ἄν τίς τοι, πομπὸν ὀνοσσάμενος, µαχέσαιτο. 
ἛἩ πα πλ . / ᾳ/ 9 ϐ 

9 και ἀναΐξας Ἐριούνιος άρμα καὶ ἵππους, 440 

Καρπαλίμως µάστιγα καὶ ἡνία λάζετο χερσίν’ ϱ μως µ ὃ] χερ 
.) ὃ᾽ /! Σο  οτ , / »,ῄ 
Εν ἔπνευσ ἱπποισι καὶ ημιόνοις µένος ηὺ. 
Αλ Λ5 ϱ δὴ / - 9 , 6 

ύτε η πύργους τε νεων καὶ τάφρον ἴκοντο, 

Οἱ δὲ νέον περὶ δόρπα φυλακτῆρες πονέοντο, 
Τοῖσι ὃ ἐφ᾽ ὕπνον ἔχευε διάκτορος ᾿Αργειφόντης 445 

- ἐν] .. - -- 

Πασιν' ἄφαρ ὃ ὤϊξε πύλας, καὶ ἀπῶσεν ὀχῆας, 

Ἔςς ὃ ἄγαγε Πρίαμόν τε καὶ ἀγλαὰ δῶρ᾽ ἐπ᾽ ἀπήνης. 

᾽Αλλ) ὅτε δὴ κλισίην Πηληϊάδεω ἀφίκοντο 

Ὑψηλὴν, τὴν Μυρμιδόνες ποίησαν ἄνακτι 

Δοῦρ᾽ ἐλάτης κέρσαντες--- ἀτὰρ καθύπερθεν ἔρεψαν 450 

Λαχνήεντ’ ὄροφον, λειμωνόθεν ἀμήσαντες' 

᾽Αμϕὶ δέ οἱ μεγάλην αὐλὴν ποίησαν ἄνακτι 
- 5 δν ο ον / ο --- . λ ν Σταυροῖσι πυκινοῖσι θύρην ὃ ἔχε μοῦνος ἐπιβλὴς 

ώ ή αἱ - 9 ) 3ο . ον Εἰλάτινος, τὸν τρεῖς μὲν ἐπιῤῥήσσεσκον ᾿Αχαιοὶ, 
Τρεῖς δ) ἀναοίγεσκον μεγάλην κληῖδα θυράων, 456 

Τῶν ἄλλων, ᾽Αχιλεὺς ὃ ἄρ᾽ ἐπιῤῥήσσεσκε καὶ οἷος----- 
Δή ῥα τόθ᾽ Ἑρμείας ἐριούνιος ᾧξε γέροντι, 
ἛἜς ὃ) ἄγαγε κλυτὰ δῶρα ποδώκεὶϊ Πηλείωνι, 
Ἐξ ἵππων ὃ ἀπέβαινεν ἐπὶ χθονὶ, φώνησέν τε" 

ΊὮ γέρον, ἦτοι ἐγὼ θεὸς ἄμβροτος εἰλήλουθα, 400 
ε ας Ἀ ” σΦ., 9 ” 
Ερμείας σοι γαρ με πατηρ αμα ποµμπον οπασσεν. 

509. Οἵ οἱ ἀπεμνήσαντο χάριν εὔεργε- 
σιάων. «οδερῃ. Απί. ΧΥ. 2. 2. τῆς χάρι- 
τος ἀπομνησθήσεσθαι προσδοκῶν. ἍΧεπο- 
.. πδεςθ {Πΐ8 νουῦ ἵη Αα Ῥαᾶ 86Π86, ἵπ 

επι. 1. 2, 91. 
499. ἄλεισον. Ἀεμο]. ποτήριον, κυρίως 

δὲ τὸ τετορνουμένον. Θεο ο ΤΙ. Λ. 775. 
454. παρὲξ ᾽Αχιλῆα. Αραγέ /γοπι «4 ολζ- 

ζε8, Ἱ, 6. νη]οιί Ἠΐ5 Ἰσπον]εάσε. Τη (πί5 
56Π56 παρὲκ 15 {γοαιεπί]γ {οαπά νυν απ 
Ἀοομβα{Ίνο, {ο; παρά. Όοππρατο ΤΠ. Κ. 901. 
Ο. Ο. 199. Θεε αἶδο οπ ΤΠ. Ψ. 762. 

450. δοῦρ᾽ ἐλάτης. Ὀ6θ οἩ ΠΠ. Β. 135. 
45]. ὄροφον. ΆΈτορετ]γ, α γεεᾷ τθεᾷ Του 

ἴλιαίο]λῖπς, αδ ἵπ ες Ῥίασε; πεπορ 16 ομπιε 
α{ίογνανἀς {ο βἱσηΙ{γ ο γοοί οἱ α ὑωζάιπη. 
Τ]ιο ερῖ(Πείῦ λαχνήεις ἀθβδοτῖροβ {ιο 8988, 
οοοοίζή, παίατο οἳ {πε τεεᾷ. Ἠεπορ ατγΙπ- 
ἀἵπιπι απιφο, ἵπ ῬΗπ. Ν. Η. ΧΧΙΝΥ. 11. 

459. σταυροῖσι. ία. ολο]. ὀξέσι 
ξύλοις, σκόλοψι.---ἐπιβλής. « δοῦ, ος δα. 
Βο]ο]. ὁ τῷ θύρᾳ ἐπιβαλλόμενος μοχλός. 

457. ᾧξε. Βοῖ. τὴν θύραν. ΒΗΡτα νν. 
4406. 455. 

ΧΧ 
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᾽Αλλ) ἦτοι μὲν ἐγὼ πάλιν εἴσομαι, οὐδ ᾿Αχιλῆος 

᾿Οφθαλμοὺς εἴσειμι νεμεσσητὸν δέ κεν εἴη 

᾿Αθάνατον θεὸν ὧδε [}ροτοὺς ἀγαπαζέμεν ἄντην' 

Τύνη δ᾽ εἰσελθὼν λάβε γούνατα Πηλείωνος, 465 

Καίΐ µιν ὑπὲρ πατρὸς καὶ µητέρος ἠὐκόμοιο 
Λίσσεο. καὶ τέκεος, ἵνα οἱ σὺν θυμὸν ὀρίνῃς. 

Φ ”/ ’ 2 / ν Ν ” 

Ὡς ἄρα φωνήσας ἀπέβη πρὸς μακρὸν Ὄλυμπον 

Ἑρμείας' Πρίαμος ὃ ἐξ ἵππων ἆλτο χαμᾶζε, 

Ἰδαῖον δὲ κατ᾽ αὖθι λίπεν' ὃ δὲ µίμνεν ἐρύκων 470 
” [4 ” - ’ 9 9 /’ ”/’ 

ἵππους ἡμιόνους τε' γέρων ὃ ἰθὺς κίεν οἴκου. 
- οὐ) Δν 

Τῃ ῥ’ ᾽Αχιλεὺς ἴζεσκε, Διὶ φίλος ἐν δέ µιν αὐτὸν 

Εὐρ” ἔταροι ὃ ἀπάνευθε καθείατο' τῷ δὲ δύ οἵω, 

Πρως Αὐτομέδων τε, καὶ "Αλκιμος., ὄζος Αρπος, 

Ποίπνυον παρεόντε νέον ὃ ἀπέληγεν ἐδωδῆς 475 
3” Ν ’ ” .. / ΄ 
Εσθων καὶ πίνων. ἔτι καὶ παρέκειτο τράπεζα. 

Τοὺς ὃ) ἔλαθ) εἰσελθὼν Πρίαμος μέγας, ἄγχι ὃ ἄρα στὰς 
” κα. - 

Χερσὶν ᾿Αχιλλῆος λάβε γούνατα, καὶ κύσε χεῖρας 
Δ Δ » ὃ ΄ 5/ ς / / τ 

εινὰς, ἀνδροφόνους, αἵ οἱ πολέας κτάνον υἴας. 
ιά 

Ὡς ὃ’ ὅταν ἄνδρ᾽ ἄτη πυκινὴ λάβῃ, ὅστ᾽ ἐνὶ πάτρῃ 450 

Φῶτα κατακτείνας ἄλλων ἐξίκετο 9ἑῆμον. 

᾿᾽Ανδρὸς ἐς ἀφνειοῦ, θάµβος ὃ ἔχει εἰσορόωντας" 

ὋὪς ᾽Αχιλεὺς θάµβησεν, ἰδὼν Πρίαµον θεοειδέα᾽ 

Θάμβησαν δὲ καὶ ἄλλοι, ἐς ἀλλήλους δὲ ἴδοντο. 

Τὸν καὶ λισσόµενος Πρίαμος πρὸς μῦθον ἔειπε' 455 

Μνῆσαι πατρὸς σεῖο, θεοῖς ἐπιείκελ᾽ ᾽Αχιλλεῦ, 

464. βροτοὺς ἀγαπαζέμεν ἄντην. Ίο 
εᾖοιο ᾖῖς γεφατᾶ Του Ίπεπ ἴπ ριδ[ίο. Τὲ αρρεατ5 
{πεγείοτο {ο Ἠανε Ῥεεπ α Ῥγεναϊ]]ηπσ ορ]- 
ΠΊοη, ἐπαῦ {πο σοᾷς ππαπἡ{εςίεὰ {επιε]νες 
{ο ἴπος5ο οπ]γ ἵῃπ πἨο5δε οπ156 {ΠεΥ ΙΠ{ΕΥ- 
ερίεᾷ {Πεπισε]νες. 

476. ἔτι καὶ παρέκειτο τράπεζα. 1 
ΕΘΕΠΙ5 {ο Ἠανε Ῥεεπ {πε οπξίοπι, εχοερέ, 
Ῥετ]αρς, ἵη επίεταϊηπιεπ{5, {ο τεπιογο {πε 
{αῦ]ες Ιπιτηεά]Ια{εἰγ α[ζετ {πε τεραςί. Αἴε- 
Ώερις, ἵπ 5ρεα]ίηπσ οἳ {Πῖ5 οπδίοπα (1. 10), 
οἴίες {ἐῖς Ῥαβδασε οἳ Ηοππεσ, α5 οοπ{γαα]οί- 
ης 165 απάἆ Ῥτοροςες {ο Ροϊπέ αἲ ἔτι, Ἱπδίεαά 
ΟΙ πίνω», ἵπ οτᾶεσ έῑῑαί 1ὲ πιαν {α]] ἵπ νε] 
ἴλο σεπεγα] Ῥτασίῖσε. Ἐπί Τέ 5 Ρ]αΐπ, ἐπαί 
ηο 516] α{εγαοη ἵ5πεσεξςτατγ; {ΟΥ {Πο 5επ- 
{επςο, α5 16 πονν δίαπᾶς, ενιἀεπέ]γ ἱππρ]ῖες 
Όναί ἐπε πιεα] Ἠαά Ῥεεπ 5ο τεσεη{]γ Επίςπεὰ, 
35 ποῦ {ο Ἠανο αἱ]ογεά 5αβΠοϊεπί πιο {οχ 
{λε γεπιονα] οἱ πο {αβ]ες. 

478. λάβε γούνατα, κ.τ.λ. εθ ΟΠ ΤΠ]. 
Α. 407. 

482. ἀνδρὸς ἐς ἀφνειοῦ. 
μας Ῥθει αἰγεπάν τεπιατ]κεᾶ οἩ Τ]. 

Βεϊ]. δῶμα. Τὲ 
1. 698, 

ἐπαξ Ῥετεοπς, πο Ἠαᾶά οοπαπαϊέέεά αἩ αοο]- 
ἀεπία] Ἰοπαϊεῖάς, νγεγε πνοπέ {ο {ακοε τείασα 
1 5Ο0ΠΊ6 {οτεῖση οἵίγ. {111 ἰπε οοπ5δε(πεησεΒ 
οἱ Ρτϊναίο τενεησο νεγε ατετίεᾶ ὮΥ ππεαπΒ 
οἳ α Ώπε ραϊὰ {ο πο τε]αίῖοπ οἱ έἔῑιε ἆε- 
οεαδεᾶ. Τ]ε Βτεί είερ πεσεΕεξασΥ Ἡροπ {Πε 
αγτ]να] οἳ ἴἶχε {ασῖᾶνε, τνας {ο Ῥ]αςε Ἠήτηεε]{ 
ππάεχ {πε Ῥτοίεσίῖοπ οἱ 5οπιθ ν/εα]γ οἳ(]- 
Ζεη, πνΠο5θο ραίοπασο νε 5οΠοίθεᾶ, πο Ῥετ- 
{οττηεᾶ προῃ Ἠϊπα {πο τῖίες οἳ Ῥατίβσαίίοη, 
απά τεσεϊνεᾶ Ἠϊπι απᾶεν Ἠ]5 τοοί, γε 
Ἠανε Ιηδίαησες οἳ {5 οπδίοπα ἴπ {Πε ἨΙ5ίοτΥ 
οἳ Νε]εις (Αρο]]οά. ΒΙΡ]. 11. 6. 9): απᾶ οἳ 
Αἀταδίας, α5 τε]αίεά ἵπ Ἠετοά. 1. ὁδ. 
0οππρατε αἶξο Τ. Ψ. 86. 5αᾳ. 04. Ο. 224. 
ΑΡΟΙ. Ἐλοᾶ. ΤΥ. 700. 5ᾳᾳ. Έαπδαῃ. ΠΠ. 9]. 

486. μνῆσαι πατρὸς σεῖο, κ.τ.λ. ΤΗἱ5 
βΡεες]ι οἱ Εχίαπι {ο Ααλήες ας Ῥεεῃ αᾱ- 
πηγεά ἴπ αἰ] ασε {ος 15 αΏεοῖπς βἰπαρ]]οἶέγ 
απᾶ Ραί1ο5, απ 15 παίαγα] τερτεβεηίβ{Ίοπ 
οἳ ἴπε ΞΟΙΤΟΝΘ οἱ {ιο αἰῆίοίεά 14ίΠεΥ, 
Ουἱπο(]ίαπ. Τηςά:, Οτας. Χ. Ἱ. Ερίοσφις 
φιϊάεπι φιῖς ππφμαπι Ἴοϊενό {ἐίε Εγίαηι 
παοτή Αολίεπι ϱτεοῖδιξς σφιαγὶξ εε 
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Τηλίκου, ὥσπερ ἐγὼν, ὀλοφ ἐπὶ γήραος οὐδῳ. 
- .] 

Καὶ µέν που κεῖνον περιναιέται ἀμφὶς ἐόντες 
"ῃ , . ὐδέ ’ » ο) υἳ υ. λ Ν 3 - 

ειρουσ» ουοετις εστιν αρην και Λοιγον αμυναι. 

᾽Αλλ) ἦτοι κεϊνός γε, σέθεν ζώοντος ἀκούων, 490 
/ ν) θ ος αν ας κ. ” / Χαίρει τ᾿ ἐν θυµῳ, ἐπί τ᾽ ἔλπεται ἤματα πάντα 

/ 3 

Ὄψεσθαι φίλον υἱὸν, ἀπὸ Τροίηθε µολόντα" 
- 5 

Αὐτὰρ ἐγὼ πανάποτµος, ἐπεὶ τέκον υἷας ἀρίστους 
Τροίῃ ἐν εὑρείῃ, τῶνὸ οὔτινά φηµι λελεῖφθαι. 

π ’ 5 να Πεντήκοντά µοι ἦσαν, ὅτ ἤλυθον υἷες ᾿Αχαιῶν 405 
Ἐ / 9 δέ / Φόο δω δύ ας. 

γνεα και οξεκα μεν μοι ιης εκ γηουος σαν» 

Τοὺς ὃ’ ἄλλους µοι ἔτικτον ἐνὶ µεγάροισι γυναῖκες. 
Τῶν μὲν πολλῶν θοῦρος Αρης ὑπὸ γούνατ’ ἔλυσεν' 
ο - / / 

Ος δέ µοι οἷος ἔην. εἴρυτο δὲ ἄστυ καὶ αὐτοὺς, 
ΔΝ - 3 

Τὸν σὺ πρώην κτεῖνας, ἀμυνόμενον περὶ πάτρης, 500 
πΙ . -- - ο 3ο - 2Α - κτορα’ τοῦ νῦν εἵνεχ ἱκάνω νῆας ᾿Αχαιῶν, 
Λυσόμενος παρὰ σεῖο, φέρω ὃ᾽ ἀπερείσι ἄποινα. 
᾽Αλλ) αἰδεῖο θεοὺς, ᾿᾽Αχιλεῦ, αὐτόν τ᾿ ἐλέησον, 

, - νι ο οἱ , ΄ 
ἩΜνησάμενος σοῦ πατρός ἐγὼ ὃ) ἐλεεινότερός περ, 
Ἔτλην ὃ, οἵ οὕπω τις ἐπιχθόνιος [ροτὸς ἄλλος, σ05 

᾿᾽Ανδρὸς παιδοφόνοιο ποτὶ στόµα χεῖρ ὀρέγεσθαι. 
Γα . πα πα Ν Ε ασ. - , 

Ως φάτο' τῷ ὃ ἄρα πατρὸς ὑφ᾽ ἵμερον ὥρσε γόοιο, 
« / » 3 Ν 3 4. ον / Αψάµενος ὃ ἄρα χειρὸς, ἀπώσατο ἦκα γέροντα" 
Τὼ δὲ µνησαµένω, ὃ μὲν Ἕκτορος ἀνδροφόνοιο, 

Κλαῖ ἀδινὰ, προπάροιθε ποδῶν ᾿Αχιλῆος ἐλυσθείς' 510 

Αὐτὰρ ᾽Αχιλλεὺς κλαῖεν ἑὸν πατέρ’, ἄλλοτε ὃ αὗτε 

᾿.Πάτροκλον' τῶν δὲ στοναχὴ κατὰ δώματ᾽ ὀρώρει. 

3ἱ5ο Ὦ]1οἨγβ,. Ἡα]ίσατπ. ἄε Αγία, δ 9: απᾶ 
6οπρατο Ὑ]1τρ. ἀῑπ. ΧΠ. 992. Ἑε Ιν οἳ- 
5εγγεά αἱβο, ἐ]ιαί πο Ρτίπιαγγ αχραππεπί οἳ 
{εθ Ῥοεπα 6 οἱοδε]γ οοπποσίθᾶ γθι ἴΠπ]5 
Ῥεαι[α] αρρεα]. ΤΠο χαρο οἳ Αομί]]ος, 
νΏΙοἩ πεϊίΠεχ Ρτ]άε αρρεαξεά, που πηεπία] 
απριίδῃ, Ἡος ρ]αίίεά γεήρεαπσοςθ, οοι]ά 
Ἠα(Ποτίο αβεπασδο, γἷθΙά5 αἱ οπσς {ο {με 
ΣΕΠΙΕΠΙΡΥΩΠΟΘ οἳ Ἠῖ5δ ασεά Ῥαχεπί; απᾶ 
ποίλίπς πονν τεπηαῖπΒ Ῥαῦ {ο ταβΙ{γ {πο τν]! 
οἱ ααρίίεν, ΡΥ τοβίοτίηςσ {μα Ῥοάγ οἵ Ηεοίοτ 
{ο Πῖ85 βαρρ]απέ εἶτο {ο Ἡοποιταβ]ε ΙΠίΘΤ- 
ππεηί, ᾖ1Τὲ 15 ἱππροβδῖρ]ο {ο οχρ]αίϊη, απᾶ 
Ραϊπ{] {ο εοπίεπηρ]αίε, {πε ἐ]ιεογοίῖσα] ἆο- 
Ἰπβίοη απά Ἰολγπεά π]βΙιπςσ, πνηῖοἩ οοι]ά 
ἄεποιποε {Πῖ5 ποΡ]ε οοπο]αδίοη οἳ α Ῥοεπ], 
Όπας επ τε]γ ἀεγε]ορεᾶ απάἀ οοπιρ]είθ, 5 α 
οο]ά απἀ 5αρεγβποις Ἰπέεγρο]αίίοη. 

487. ὀλοφ ἐπὶ γήραος οὐδῷ. Όεε οἩ Τ]. 
χ. 00. 

496. ἐννέα καὶ δέκα. ΤΠεοσνϊίας αἰἰτ]- 
Ῥα{ες ἐννεπίγ ομΙ]άπεπ {ο Ῥτίατα ΡΥ ΗΠεουύα, 
ἵπ Τάγ]Ι. ΧΥ. 129. Οὔθ) Ἕκτωρ Ἑκάβας ὁ 
γεραίτατος εἴκατι παίδων. ΟΌἶεετο (Ταβο, 

Ωπαςί. 1. 96.) τεοογζς οηΙγ βευεπίεε; Ῥαέ 
Ῥανῖες αὐαϊριιέες {1ο ΕΥΥΟΣ {ο {λα οοργΙ5ί8. 

497. γυναῖκες. Ἀεε οἩ [].Α. 114. 
608. αἰδεῖο θεούς. ΤΠε Ρείβδοη οἱ α 5- 

Ῥ]απί ννα5 Ιοο]κοά προῃ α5 βασγεᾶ, απά ππ- 
4εχ νε Ῥτοίεοίῖοτ οἳ {πε σοᾷς. 

506. ἀνδρὸς παιδοφόνοιο κ.τ.λ. 6- 
ποσα (ἆε Ίτα, ΙΤ.) :---Εμπεδίαπε ΡεγΓξαπιγιε 
οΣΜΟΥΕ Π1ἱἱ πιαππι αἴ 05 δη γεἰιζΒ. Οοπι- 
ΡᾶΥο 81ρτα Υ. 478δ. Έα ροβῖέοηπ οἳ έν 
ΝΟΥ4Β 15 νοχγ ἀῑδογάστεά, βἶπορ {Πο οοΠ- 
βίγαοίῖοη 19 ογ]άεη!]γ (5: ὀρέγεσθαι χεῖρα 
ἀνδρὺὸς παιδοφόνου πρὸς (ἑαυτοῦ) στόμα. 
Τε παϊἁᾳ]ο γοῖοε ὀρέγεσθαι αἱδο, νΥπΙοΙ ἶβ 
{οΥ {ο αοίῖνε ὀρέγειν, 15 νοτγ Ἱχτερα]ας, 
απά οοπίταχΥ {ο {ο ρεπεγα] πβασε οἱ Ἠο- 
ΠΘΥ, η Ἠν]οπα 1ν εἰδεν]ετο Ιπναγίαν]γ 
βΙσηϊβες ατίεπᾶσγε 8ο. θθ οἩ ΤΙ. Β. 9856. 
ΒΟΠ1θ οοΡῖθΒ τοπἆ χεῖρας ὀρέξαι. 

607. ἵμερον γόοιο. εεἰάεγίωπη ἐγὶείε, Ἠιο- 
98 ἐγἰκέίαπι εἰ ἰαογήπιας: ἔμερον γοερόν. 
ΈΠΝΕΒΤΙ. Ῥ6ρ οἩ 1]. Ψ. 10. ἨΝ1ν πατρὸς 
ππάρτείαπά ἕνεκα. 

πε 
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« Ὃνω Αὐτὰρ ἐπεί ῥα γόοιο τετάρπετο δῖος ᾿Αχιλλεὺς, 
- 2 

Καί οἱ ἀπὸ πραπίδων ἦλθ' ἵμερος, ἠδ ἀπὸ γυίων, 
ο νο) θ , - , δὲ 9 5 κ 

Αυτίκ απο Ὀρόνου ὡρτο, γέροντα ὁὲ χειρος ανίστη, 

Οἰκτείρων πολιόν τε κάρη πολιόν τε γένειον, 
Καΐ µιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα" 

ΣΑ δεῖλ’, ἦ δὴ πολλὰ κάκ᾽ ἄνσχεο σὸν κατὰ θυµόν. 

Πῶς ἔτλης ἐπὶ νῆας ᾽Αχαιῶν ἐλθέμεν οἷος, 

᾿᾽Ανδρὸς ἐς ὀφθαλμοὺς, ὅς τοι πολέας τε καὶ ἐσθλοὺς 520 

Ὑἱέας ἐξενάριξα: σιδήρειον νύ τοι ἧτορ. 

᾽Αλλ) ἄγε δὴ κατ᾽ ἄρ᾽ ἔζευ ἐπὶ θρόνου" ἄλγεα δ' ἔμπης 
Ἐν θυµῷ κατακεῖσθαι ἐάσομεν, ἀχνύμενοί περ. 

Οὐ γάρ τις πρῖῆξις πέλεται κρυεροῖο γόοιο. 

Ὃς γὰρ ἐπεκλώσαντο θεοὶ δειλοῖσι [βροτοῖσι, 525 
’ . / . ο) Ν { 3 ’ , 

Ζώειν αγχνυµενοις αυτοι δέ τε ἀκηδέες εἰσι. 

Ἱ 

Δοιοὶ γάρ τε πίθοι κατακείαται ἐν Διὸς οὔδει 

614. καὶ οἳ ἀπὸ πραπίδων κ.τ.λ. 
Ῥοδίφααπι Ἱπιρείις Πεπαϊ 9ο τοπϊεεγαί. Τ1ε 
Ηπε νας τε]οοίεᾶ Ὦγ 5οππε οἱ πο εατ]ετ 
ογῖέῖᾳ5, 5Ίηπ6ρ ἴπετε ἵ5 Πο ΥεΓΥ αΡΡΗΤεΠί 
οοππεχίοη Ῥείψθεπ ἵμερος απά γυῖα. Ἠεγπε 
εοπΊραγες Ο. 7. 140. ἐκ δέος εἵλετο γού- 
νων. Αί {πε 5απιε Πππε Ἡε Ἰ]15ί]γ τεπῃατΚ, 
ἔμας [εαν 156 οοπἹπιοπ]γ Ἱπάϊσβίεά Ὦγ ἴε 
(επιρ]πς οἱ {πε Ίσπεες. 

519. πῶς ἔτλης κ.τ.λ. Τῆϊ5 απἆ {πα 
Έννο Γομονήπς Ἠπες αγε τπερεαίεᾶ ἔτοπῃ ν. 
208. 5αρτα. 

το 992. ἄλγεα δ ἔμπης κ.τ.λ. Ἠσεγπο 
1οἵης ἄλγεα ἐν θυµῷ, 1.6. πιεπέῖς ἀοΐογες; 
απᾶ απἀεγδίαπά5 κατακεῖσθαι ἴο ππεαη φπῖ- 
ἐεσεγε. Οἱ πε αἆνετῷρ ἔμπης 5εε ο Π. Α. 
502. 

624. οὗ γάρ τις κ.τ.λ. 966 ΟΠ γ. ὅδθ0, 
526. ὣς γὰρ ἐπεκλώσαντο κ.τ.λ. ἙῬ]α- 

{ατεμ. ἆε Απά, Ῥοεί. οὐχ ἁπλῶς εἶπε καὶ 
πᾶσιν ἀνθρώποις ὑπὸ θεῶν ἐπικεκλῶσθαι 
λυπηρὸν βίον, ἀλλὰ τοῖς ἄφροσι καὶ ἀνοή- 
τοις, οὓς δειλαίους καὶ οἰκτροὺς διὰ µοχ- 
θηρίαν ὄντας, εἴωθε δειλοὺς καὶ ὀϊζυροὺς 
προσαγορεύειν. Τπετε ἵδ πο ἀοπβί, Ἠοσγ- 
ενεσ, {παί Ῥ]αίατοἨ 15 Ιπ 6ΥΤΟΥ, απά {παί 
Ἠοππες 15 οτε 5ρεα]ῖπσ ο τιαπ]άπά Ιπ σε- 
ηεγα]. ΤΠθ νετῃο ἐπικλώθω Εἱρπῖβες Ρτο- 
Ῥετ]γ {ο ερἰπ α ἴ]γεαά; απᾶ 19 ἶ5 αρρ]εά 
πιεαρΠοτῖσα]]γ {ο νε Ραΐες 5 ερ]ηπίης 
{πε ἐ]τοκά οἱ Πε, Ἠεποε ἔπε παπῃε, (Ποίλμο, 
ο{ οπε οἱ {Πεςο ἀῑν]ηῖῆας, νΥηο ατα οα]]θά 
κατακλῶθες Ἱπ Ο. Η. 197. Ἱμποῖαη. ᾖοτ. 
Οοπέαε. Ἐ. ΤΙ. Ρ. 194. εᾱ. ταν. ἡ εἶμαρ- 
µένη ἐπέκλωσεν. Τὲ ἵ5δ Ἰετε αβρ]ίεᾶ, α5 
Ρεπετα]]γ ἵπ Ἠοπ]εσ, {ο {πε σοᾷ5, α5 ἢχ- 
Ίπσ ἴπε ἀεξίπ]ες οἳ ππεη. Ἠεξγομ. ἔπε- 
κλώσαντο' ἐκύρωσαν, ἐπεκλήρωσαν. ΤΗϊ5 
γετὺ 15 αβεά πον΄Ίεγε εἶἷξε ἵπ {πε Τ]α4, Ῥαέ 
τεςιΤβ οοπ(πΙκ]]γ ἵπ {πε Οἀγξβεε. Όοπι- 
Ρ8γε Ο, Α. 17. Γ. 208. Λ. 198. Π. 64. οί 

αθεῦπ, ία πα 5οπῖπιεπὲ «οπἹρατε Τ]. 
Ῥ. 446. 

696. αὐτοὶ δὲ τ ἀκηδέες εἰσί. ῷο Ἠεεῖοᾶ. 
ΟΡ. Ὀ. 1192. ὍὭστε θεοὶ δ' ἔζωον, ἀκηδέα 
θυμὸν ἔχοντες, Νόσφιν ἅτερ τε πόνων καὶ 
ὀϊζύος. Ἰμαοτεί. . 85. Θ)μἱ ἀἰαίοεγε 1)εος 
Φέο γη αὔεγε «πιπι. ΥΠ. 57. Οπιπῖς επίπι 
ρε 5ε Πἰναπι παίιγα πεοεξε εδ Γπιπιοτία[ὲ 
«το 5ΙΗΠΠΙα ο πι ραος [γπαίαγ, επποία α ποβ- 
ἐγὶς γεῦις, δε]ιποίαφιε [οπσε. Ἔ]ϊε ἀοοαίτῖπεΒ 
οἳ Ἠοππεγ, Πούνενετ, απᾶ Πμπετεβα5, ατε ὮΥ 
ἩΠΟ ΤΠΕΑΠΕ βΙπλ]]αγ; 5ἴπσθ {πε {0ΓΠ1ιεΓ ἆοεβ 
ποῦ ἀεΠΥ {πα ἀῑνίπεο ΙΠίεγίεγεηπσε ἵπ {πε 
ουαγ5ο οἳ Ἠππιπη αβαῖτς; Ῥαῦ ππετε]γ ἆε- 
οἶατες {]ιαξ έε σοᾶς «γε ἴτεε ἴγοπι Ἠπππα 
ΒΟΙτον/5 απά Ἱπῃτπηϊδεδ. Όοπιρατο Ἡ. 7. 
198. ΤΗε αἀ]εσίῖνε ἀκηδὴς ἵ5 Ἠετε πβεά ἵπ 
8Π αοᾶνε 5εΠ86, α5 αἱ5ο Ίπ ΠΠ. Φ. 1325: ἴποισῃ 
βοππείῖππες ἵπ α Ῥα5κῖνε, α5 ΤΠ ν. ὅδ4. 0. 
Υ. 190. απά εἶδενπετε. ΤΠε Ῥρατβοαῖρ]ε 
ἀχνυμένοις ταί]ες Ἱππρ]ῖες εθ]εοί απᾶ ζἷα- 
θε {ο 8ογγοι»; Ὀταί ποῦ ἐτροβεᾷ {ο οοπέϊπιαί 
ΤΙΙΒΕΥΊ. 

627. δοιοὶ γάρ τε πίθοι κ.τ.λ. Ῥ]αίατο] 
(ἄε (οπεοί. 4γΡοζῖ.) «οπιρατες ἴίπεςε γερεε]ς οἳ 
Ἠοπιεν νι {πε Ῥοκ οἱ Ῥαπάοτα, 35 ἆἀε- 
βετ]ρεά Ὦγ Ηεειοά (ΟΡ. Ὦ. 94). Τε 5Υπι- 
Ῥο]σα] πιαππεχ οἱ εκρτεδεῖοηπ επιρ]ογεά 18 
Ῥετ/{εεί]γ Οτιεπία]. ΤΠε ποτά ορ 15 γε- 
απεπί]γ δεά ἵπ Βοτίρίαγο ἴίο ἀεποίο {πε 
ὐΙεξείπφε ος α[Πιοίῖοπς, νγηᾶσ] ατε {πε Ροτίῖοπ 
ο παν 1π 6. Όοπιρατε Ῥεβα]πι αχν]Π. δ. 
οχγΙ. 19. Ι5αἵαὮ ]. 17. ἆετεπῃ, χχγ. 15. 28. 
Ίμαπη. ἵν. 91. Εσεκ. αχ. 91. Μαϊ. κκ. 22. 
κχγΙ. 99. 49. :οἨπ κν]. 11. Ἐεν. χνἰ. 19; 
απᾶ ερρεςῖα]]ν Ῥκα]πι ]χχὶν. 8. Τ.ΧΧ. Ὅτι 
ποτήριον ἐν χειρὶ Κυρίου, οἴνου ἀκράτου 
πλῆρες κεράσµατος' καὶ ἔκλινεν ἐκ τούτου 
εἰς τοῦτο" πλὴν ὁ τρυγίας αὐτοῦ οὐκ ἔξεκε- 
νώθη: πίονται πάντες οἱ ἁμαρτωλοὶ τῆς 
γῆς. Τ]ε ἴεττη 56ΕΠΙ5 {ο Ἠανε ασΊδεη ἔγοια 
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Δώρων, οἷα δίδωσι, κακῶν, ἕτερος δέ τ᾽ ἐάων' 

Ὦ, μέν κ᾿ ἀμμίξας δοίη Ζεὺς τερπικέραυνος, 
”ἝΑλλοτε μέν τε κακῴ ὄγε κύρεται, ἄλλοτε ὃ' ἐσθλῳ' 550 

ἵΩι δέ κε τῶν λυγρῶν δοίη, λω[ητὸν ἔθηκε, 

Καί ἑ κακὴ [βούβρωστις ἐπὶ χθόνα δῖαν ἐλαύνει, 

Φοιτᾷ ὃ οὔτε θεοῖσι τετιµένος, οὔτε [βροτοῖσιν. 
Ὃς μὲν καὶ Πηλῆϊ θεοὶ δόσαν ἀγλαὰ δῶρα 
3 δε / Ἡμ) Φα ὰ [ ο τά 

Εκ γενετῆς' πάντας γὰρ ἐπ᾽ ἀνθρώπους ἐκέκαστο 5950 

Ὄλβῳ τε πλούτῳ τε, ἄνασσε δὲ Μυρμιδόνεσσι, 
- 9 / 

Καί οἱ θνητῷ ἐόντι θεὰν ποίησαν ἄκοιτιν' 
3 - -- 9 / 

Αλλ᾽ ἐπὶ καὶ τῷ θῆκε θεὸς κακὸν, ὅττι οἱ οὔτι 
, α) / -- νο ιά 

Παίδων ἐν µεγάροισι γονὴ γένετο κρειόντων, 

᾽Αλλ” ἕνα παῖδα τέκε παναώριο»’ οὐ δέ νυ τόν γε 540 

Γηράσκοντα κοµίζω, ἐπεὶ µάλα τηλόθι πάτρης 
ο 

μαι ἐνὶ Τροίῃ, σέ τε κήδων, ἠδὲ σὰ τέκνα. η) 2 

Καΐ σε, γέρον, τὸ πρὶν μὲν ἀκούομεν ὄλβιιον εἶναι" 
σ Ἱ] 

Όσσον Λέσβος ἄνω, Μάκαρος ἔδος, ἐντὸς ἐέργει, 

Καὶ Φρυγίη καθύπερθε, καὶ Ἑλλήσποντος ἀπείρων, 

Όιθ ουθίοπα οἱ έἶιο εαχ]γ αρθ5, ααροτάϊπρ {ο 
Ἡ]Ιο] 1ο ἆοπον οἳ {ἐἶο {εαδέ αβεῖσηεά ἃ 
Ρατβου]ασ οπρ {ο επο]ι οἱ 15 σᾳοβί. Ίο 
5επ{ϊπιεηί οοπίαϊπεᾶ ἴπ {Π]5 Ῥαξ8ησε 15 50ΠΙ6- 
ναί ἀεγεπί]γ εκργοεββθᾶά ἵπ Ῥϊπα. Ῥγει. 
ΠΤΙ. 145. Ἑν παρ’ ἐσλὸν, πήµατα σὺν Δύο 
δαίονται βροτοῖς ᾿Αθάνατοι. Ῥεο Βατίου)Β 
Ῥαπηρίου Τεείατεβ, ρ. 276. 

528. κακῶν. Ῥαρρ]γ ἕτερος μέν. 8οπιθ 
ΒΙΡΡΙΥ εἷς, Ῥιέ ἕτερος 15 πιοτθ Ῥγορεν. 04. 
Ἐ. 965. Ἐν δε οἱ ἀσκὸν ἔθηκε θεὰ µέλανος 
οἴνοιο Τὸν ἕτερον, ἕτερον δ’ ὕδατος µέγαν. 
Τηϊ5 εἰρεῖς 15 ῬτγεοϊδεΙγ αἴπῆ]αν {ο {λαῦ 
ποῦῖοεεά οἩ ΤΠ. Χ. 167. Ἠί]μ ιο {οπαϊπῖπο 
ἐάων, αποϊίπεν βαυθίαπ{ῖνε, 45 δοσίων. πιαδί 
Ῥε 5αρρ]Ιεᾷ Ἰηβίεαᾶ οἱ δώρων. θε ο 1].Α. 
999. Τπο αἀ]εσίῖνο ἐὸς, φοοᾶ, 5 ποῦ οἳ 
νεσγ {πεφπεπέ ο6ςΙΥΤΕΠΟΟ: ἴμε ΠΙΟΥΘ 6ΟΠΙ- 
ΤΠΟΠ ΤΟΥ1Π5 Ρεϊηρ ἐθς, ος ἠῦς. Όοπιρατε Π. 
Ῥ. 665. 819. Τί οσεσατ», Ποϊνενος, ἵπ 04.6. 
9250. 995. Ἠεσῖοᾶ. Τμεοσ. 46. 111. ο ΡΙπά. 
Νεπι. ΥΠ. 26. ἐὰν ἀλάθειαν. 
ὁ 599. ᾧ μέν κ᾿ ἀμμίξας δοίη. 
ἐάων. 

690. ἄλλοτε μέν τεκακῷ κ.τ.λ. ΑΡο]]. 
Ἐλοα. ΤΥ. 1165. ᾽Αλλὰ γὰρ οὕποτε φῦλα 
δυηπαθέων ἀνθρώπων Τερπωλῆς ἐπεβῆ- 
μεν ὕλῳ ποδί σὺν δὲ τις αἰεὶ Πικρὴ παρ- 
µέμβλωκεν ἐὐφροσύνῃσιν ἁἀγίη. Βορὴ. 
ΤΈταςμ. 126. ἀνάλγητα γὰρ οὐδ' Ὁ πάντα 
κραίνων βασιλεὺς Ἐπεβαλε θνατοῖς Κρυ- 
νίδας' ᾽Αλλ᾽ ἐπὶ πῆμα καὶ χαρὰ Πᾶσι 
κυκλοῦσιν. Ονιᾶ. Μει. ΥΠ. 455. Ίδφιο 
αἄεο πιωζία ερί εἴποσγα οοἰιρία»; Φοοιίφια 
αἰἰφωίά ἰαιῖς ἰπίεγτοπίί. Ἠοταί. 04. ΤΙ. 16. 

Φο]]. τῶν 

ὅ4δ 

97. Νιλ] εεί αὖ οπυπὶ Ἰαφίε ὑεαίιωῃ. Ἑ Πορᾶ. 
Ἐαρ. 75. ἸΤοίαπι οἰίαπο ππϊδοεί ἀοίογ εὖ φαι- 
αἴωπ. Ίε Ἰανε απ εχαπηρ]ε οἱ {15 βεηίῖ- 
πηθηέ, ΟΕ ννΏΙοἩ ΠΙΔΠΥ πποσθ Ῥατα]]ε]ς παῖρ]ηί 
ρε οἶέεᾶ, ἵπ {Πο Ῥεγδοηῃ οί Ώεπιοᾶοσις, Ιπ 
Ο4. Θ.65. Τὸν πέρι Μοῦσα φίλησε, δίδου δ᾽ 
ἀγαθόν τε κακόν τε' ᾿Οφθαλμῶν μὲν ἅμερ- 
σε, δίδου ὃ’ ἡδεῖαν ἀοιδήν. 

8951. λωβητὸν ἔθηκε. Πσ πια]α Ἰΐπι απ 
οὐ]εοί οΓ 86ογη. ΒοΡΙ. ΕΠΙ. 1102. Ὦ΄τλάμων 
τλάµων ἄρ ἐγὼ Καὶ µόχθῳ λωβατός. 

502. βούβρωστις. Ἐτορεχ]γ, οτοἑβεῖνα 
Ἰπίπφεγ, ]αππῖπες απᾶ Ἠεπος, σοπδιηιπᾳ οατε. 
Βο]ο]. κυρίως μὲν ὁ μέγας καὶ χαλεπὸς 
λιµός' νῦν δὲ ἀντὶ τῆς μεγάλης ἀνίας καὶ 
λύπης κεῖται ἡ λέεξις. Οα]]ϊπι. Ἡ. Οετον. 
109. νῦν δὲ κακὰ βούβρωστις ἐν ὀφθαλ- 
μοῖσι κάθηται. Αραίμ. Ἐταρ. αρ. Ἐτυπο]ς 
Απο ΤΙ. 61. βούβρωστιν ἔχεις ᾿Ερυσί- 
χθονος. Βεεοπ 1]. Α. ὅδ]. ΠΕ ιο βεπῖ- 
πηθηί, ουπηρασε Ἐν. ΒμΦη. 41. Ἠον. Α. Ῥ. 

540. παναώριον. Γαΐσᾷ ἴο α Ργοπιαίιγε 
ἀκαίᾗ. Ἑπδίαίμ. τὸν πάντη ἄωρον λέγει, 
παρὰ τὴν ώραν, τὸν καιρόν. 

644. ὕσσον. ῥαῖ. ἀνδρῶν. Ἐον ὕσσους 
ἄνδρας. Ὀεοθ ΟἨ ΤΠ. Ύ. 118. ἜΤ]ο οοηπδίτας- 
Ποπ οἳ {με Ῥαβεασο 15 {Πῖ5: φασί σε, γέρον, 
πλούτῳ τε καὶ υἱάσι κεκάσθαι τῶν ἀνδρῶν, 
ὕσους Λέσβος, ἕδος Μάκαρος, κ.τ.λ. ΊΠ9 
Ῥοε]ο]ία, οἱ Ὑ]οΐβοπ. Ἱπίοστα 5 ἰλαῦ ᾖΤασαν, 
{πο 8οα οἱ Ἠαβ, Παν] διαῖα Ἠ]β Ῥγοί]αεν, 
{οοΚ τείσε ἵπ ἐ]μ]ς 1β]απά, πετε Ίο Ῥα]{ α 
αγ, απά ομ]]εά 1, αἴίεν ἴλο παπι οἱ Π18 
(ες, {εδῦο». 
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Τῶν σε, γέρον, πλούτῳ τε καὶ υἱάσι φασὶ κεκάσθαι. 
Αὐτὰρ ἐπεί τοι πῆμα τόὸ ἤγαγόν Οὐρανίωνες, 

».Ψ ο / .) 

Αιεί τοι περὶ ἄστυ µάχαι τ ε) / 
ἀνδροκτασίαι τε. 

"Ανσχεο, μηὸ ἀλίαστον ὀδύρεο σὸν κατὰ θυµόν. 
Οὐ γάρ τι πρήξεις ἀκαχήμενος υἷος ἔπος, 55ο 

Οὐδέ µιν ἀνστήσεις' πρὶν καὶ κακὸν ἄλλο πάθῃσθα. 

Τὸν ὃ᾽ ἡμείβετ᾽ ἔπειτα γέρων Πρίαμος θεοειδής" 

Μή µέπω ἐς θρόνον ἶζε, Διοτρεφὲς, ὄφρα κεν ἜἝκτωρ 

Κεῖται ἐνὶ κλισίῃσιν ἀκηδὴς, ἀλλὰ τάχιστα 

Λῦσον, ἵν ὀφθαλμοῖσιν ἴδω' σὺ δὲ δέξαι ἄποινα ὅσσ 

Πολλὰ, τά τοι φέρομεν' σὺ δὲ τῶνὸ ἀπόναιο. καὶ ἔλθοις 2 ροµ 2 
- .. ” 

Σὴν ἐς πατρίδα γαῖαν, ἐπεί µε πρῶτον ἔασας 
Αὐτόν τε ζώειν καὶ ὁρᾷν φάος ἠελίοιο. 

Τὸν ὃ) ἄρ᾽ ὑπόδρα ἰδὼν προσέφη πόδας ὠκὺς ᾽Αχιλλεύς" 
/ -- 3 «θ / . / δὲ ν ,Α 

Μηκέτι νυν µ ερε ιζε, Ύγερον νοεω ος και αυτος 

"Ἐκτορά τοι λῦσαι Διόθεν 

560 

δέ µοι ἄγγελος ἦλθε 

Μήτηρ, ἤ μ᾿ ἔτεκε, θυγάτηρ ἁλίοιο γέροντος. 

Καὶ δέ σε γιγνώσκω, Πρίαμε, φρεσὶν, οὐδέ µε λήθεις, 
Ὅττι θεῶν τις σ᾿ ἦγε θοὰς 

5647. αὐτὰρ ἐπεὶ κ.τ.λ. ὮἨΙ έ]νε 5ε- 
εππεπί σοπίαΙπεά 1Π {Πῖ5 απά {πε ένο 5πς- 
οεεᾶῖΊπσ Ἠπες, ἴπε {ο]οπίπςσ απο ρατα]]ε]. 
Ἠοι. Ηγπι. Οεπεν. 147. θεῶν μὲν δῶρα, 
καὶ ἀχνύμενοί περ, ἀνάγκῃ Τετλάμεν. 
ΒΟΡΗ. (4. Ο. 1694. Τὸ φέρον ἐκ θεοῦ κα- 
λῶς φέρειν χρή. Ε]Ηἱοεί. 1916. ἀνθρώποισι 
τὰς μὲν ἐκ θεῶν Τύχας δοθείσας ἔστ᾽ ἄναγ- 
καῖον φέρειν. «Ἠδεμ. Ῥετς. 308. Ὅμως δ᾽ 
ανάγκη πημονὰς βροτοὺς φέρειν,. Θεῶν 
διδόντων. Επτῖρ. Ἠετο. Ἐ. 19227. ὅστις 
εὐγενὴς βροτῶν Φέρει τὰ θεῶν γε πτώ- 
ματ’, οὐδ' ἀναίνεται. Τά. Ἑταστι. αρ. Φ1οῦ. 
Ρ. 451. ἄτοῖ. τὰς δὲ δαιμόνων τύχας Ὅσ- 
τις φέρει κάλλιστ᾽ ἀνὴρ, οὗτος σοφόο. 
Έτασπι. Ἰποετέ. φέρειν ἀνάγκη τὰς θεηλά- 
τους τύχας. 

650. οὗ γάρ τι πρήξεις κ.τ.λ. Βο0ΡΗ. 
Ἐ]εοί. 197. ᾽Αλλ” οὔτοι τόν γ ἐξ “Αιδα 
Παγκοίνου λίμνας πατερ᾽ ἄν - Στάσεις, 
οὔτε γόοις, οὔτε λιταῖς. Ἐππτρ. Α]σοςί. 
1007. Τόλμα ὃδ᾽' οὐ γὰρ ἀνάξεις ποτ᾽ 
ἔνερθεν Κλαίων τοὺς Φθιμένους ἄνω. 
«Ἠδεμ. Ἐπαππεῃ. 051. ἅπαξ θανόντος οὔτις 
ἔστ᾽ ἀνάστασις. Ἰμαστεῖ. ΤΤΤ. 942. πες φιῖς- 
Ύμαπι ετρεγοέις επίαί, Εγὶφιάα φιιεῖη φεηιεῖ 
εδί οἶαῖ Ῥαιδα εεοµία. 3 Βαπι. Χᾖ. 99. ΤΧΧ. 
καὶ νῦν τέθνηκεν, ἵνατί τοῦτο ἐγὼ νησ- 
τεύω; μὴ δυνήσοµαι ἐπιστρέψαι αὐτὸν 
ἔτι; ἐγὼ πορεύσοµμαι πρὸς αὐτὸν, καὶ 
αὐτὸς οὐκ ἀναστρέψει πρὸς μέ. Ἀϊας, 
κχκχνΗ]. 20. μὴ ὃφς εἰς λύπην τὴν καρ- 
δίαν σου οὐ γάρ ἐστιν ἐπάνοδος, καὶ 
τοῦτον οὐκ ὠφελήσεις, καὶ σεαυτὺὸν κακώ- 

αι μα -- .) - 

επι νηας Αχαιὼν. 

σεις. ΤΠο Ρρηταδο οὐδὲν πράττειν, ἴο ῥγοῇί 
ποίάπᾳ, 15 Ῥτεσϊδε]γ αἴπαϊ]ατ {ο {πε ἹμαΠπ, 
πϊ]ηί ασετε; ΝΥπΙοἩ οσσατ5 τερεαίεᾶΙγ 1π 
Τετεπσε απἆ Ῥ]απίας. 

568. ὁρᾷν φάος ἠελίοιο. 3εε οἩ Π. Α. 
88. Τί 15 ρτοῦαΡ]ε ειαί {15 ἥπε 15 απ Ἱῃ- 
{ετρο]αίϊοη, 5ἴπςσς 15 15 ποῦ Γοαπά 1η 59Π18 οί 
{πε Ῥε5ί ΜΑΡ. ΡΟΡΘΙΡΙΥ 16 ννας αἀάεᾶ ὮΥ 
ΦΟΠΊ6 6οΡγΙ5ί, Νο ἀῑά ποῦ τεπιεπ]ρετ {λαέ 
ἐᾷν 15 5οπιεΏπιες πδεά αεο]αίε]γ, πέποιί 
ΑΠ ἹπβηΙῖνε, α5 ἵπ Π.Δ. 226. Ε. 148. Λ. 
148. Υ. 456. Θεε αἶδο νυν. 669. 684. Έτοπα 
ο. 5η]]ανς ππδαπάεγδίαπάΊηπσ, οἴμετ5 Ἰπνα 
Ῥτοροδεά {ο τεαά, εἴίμεγ ἑάσας Ίτοπι δω, 
οἨ πρῶτ' ἐλεήσας. ΌΟπ Όνε οἴπεσ Ἠαπᾶ, νε 
Ὀεπο]]αξδέ απάετείαπάς απ΄ εἰ]ηρείς οἳ πε 
νετ ζῷν. απά Εαδίαας οἱ κτεῖναι, 1π ν. 
569. νΠ]εῇ Τε ΞΙΡΡΟΡΕΣ {ο Ῥε οπη({θᾷ εὐφή- 
µως. ΤΠ έχετε ἶ5 αΠΥ εΙΙρεῖς πΠαίεγεσ, ἴ]1θ 
Ῥε]ο]αςί 15 ε]εατ]γ εοτγεοί. 

560. νοέω. Ι Ῥιπροβ. Όοπιρατε Ἡ. Χ. 
205. (ϱΟοηβιάεταδ]ε 5αγρτῖδο Πας Ῥεεπ εκ- 
Ρτεξ5οᾷ ὮΥ 5οπ1ιε ΟΕ {πο εοπιπιεπίαί{οτς, αἲ 
πε επάάεπ Ῥατςύ οἱ Ιγγα ΡΙΟΥ ἵπ Αοβί]]ες 
Ἡπροή {Π5 οοζαδῖοη. ΤΠε πιοξέ Ῥτοβαβ]ε 
σα5θ οἱ Ἠ]5 εχοϊίεπιεπέ 5ΘεΠΙ5 {ο Ἠατε Ῥεεπ 
Πιο Ἱπιραίεπσε απᾶ Ἱπιροτιαπίγ οἳ Βτίαπῃ, 
π/Πο τείαςες Ἠϊς Ῥτοβετεᾶ Ποβριίκἡθγ, σνθι 
4η αρρατεπέ ἀῑδίταςί οἱ Ἠ]5 σεπετοις ΙΠΐετ- 
Ποπ {ο σῖνε πρ {πο Ῥοάγ. ἜΤΠπε Ῥαδασο 15 
οἴίοά ὮΥ Ρ]αίατο] (6ε ιά. Ῥοεί. 5 28), πΥπο 
αἀπιῖτεςβ {Πο Ῥτιάεπσε οἳ Αολί]ε5, ἵπ τε- 
εἰταϊπῖησ Ἠϊ5 ῬαξδίοΏ νητΠῖη Ῥτορεν Ῥουπάς. 

569. καὶ δὲ σε γιγνώσκω, κ.τ.λ. ΈἘον 



ὉΜΗΡΟΥ ἼἸλΛλΙΑΔΟΣ ϱ’, 079 

Οὐ γάρ κε τλαίη βροτὸς ἐλθέμεν, οὐδὲ µάλ᾽ ἡβῶν, δ65 

Ἔς στρατόν’ οὐδὲ γὰρ ἂν φυλάκους λάθοι, οὐδέ κ᾿ ὀχῆας 
᾿Ρεῖα μετοχλίσσειε θυράων ἡμετεράων. 
Τῳῷ νῦν µή µοι μᾶλλον ἐν ἄλγεσι θυμὸν ὀρίνῃς, 
Μή σε, γέρον, οὐδ αὐτὸν ἐνὶ κλισίῃσιν ἐάσω, 

Καὶ ἱκέτην περ ἐόντα, Διὸς ὃ ἀλίτωμαι ἐφετμάς. 570 

ὋὪς ἔφατ” ἔδδεισε ὃ) ὁ γέρων, καὶ ἐπείθετο µύθφ. 
Πηλείδης ὃ᾽ οἴκοιο, λέων ὣς, ἆλτο θύραζε, 

Οὐκ οἷος' ἅμα τῷ γε δύω θεράποντες ἔποντο, 

ρως Αὐτομέδων ἠδ "Αλκιμος, οὕς ῥα μάλιστα 
Ττ ᾽Αχιλεὺς ἑτάρων, μετὰ Πάτροκλόν γε θανόντα. 76 

Οἳ τόθ’ ὑπὸ ζυγόφι λύον ἵππους ἡμιόνους τε, 
Ἔις ὃ) ἄγαγον κήρυκα καλήτορα τοῖο γέροντος, 

Κάδδ᾽ ἐπὶ δίφρου εἶσαν' ἐὐξέστου ὃ) ἀπ᾿ ἀπήνης 

ιρεον ᾿Εκτορέης κεφαλῆς ἀπερείσι ἄποινα. 

Κάδδ᾽ ἔλιπον δύο φάρε, ἐύννητόν τε χιτῶνα, 680 

ὌὌφρα νέκυν πυκάσας δώη οἶκόνδε φέρεσθαι. 
Δμωὰς ὃ ἐκκαλέσας λοῦσαι κέλετ’, ἀμφί τ᾽ ἀλεῖψαι, 
Νόσφιν ἀειράσας, ὡς μὴ Πρίαμος ἴδοι υἱόν' 

Μὴ ὃ μὲν ἀχνυμένῃ κραδίῃ χόλον οὐκ ἐρύσαιτο, 
Παῖδα ἰδὼν, ᾽ΑχιλΏϊ ὃ ὀρινθείη φίλον ἤτορ, 686 
Καί ἑ κατακτείνειε, Διὸς ὃ ἀλίτηται ἐφετμάς. 

Τὸν ὃ ἐπεὶ οὖν ὃμωαὶ λοῦσαν καὶ χρῖσαν ἐλαίῳ, 
᾽Αμϕὶ δέ µιν φᾶρος καλὸν [άλον ἠδὲ χιτῶνα, 

Αὐτὸς τόνγ᾿ ᾿᾽Αχιλεὺς λεχέων ἐπέθηκεν ἀείρας, 

Σὺν ὃ ἔταροι Πειραν ἐὐξέστην ἐπ᾽ ἀπήνην. 590 

᾿ΩὨιμωξέ τ’ ἄρ᾽ ἔπειτα, φίλον ὃ ὀνόμῃηνεν ἑταῖρον' 
Μή µοι, Πάτροκλε, σκυδµαινέµεν, αἶκε πύθπαι, 

Εἰν ᾿Αϊδός περ ἑὼν, ὅτι Έκτορα δῖον ἔλυσα 

γιγνώσκω ὅτι θεῶν τίς σ᾿ ἦγε. ΤΠε εοη- 
βίτασοβῖοὮ 15 εἰπηῖ]ατ {ο ἐλαί εκρ]αϊπεὰ αἲ ΤΠ]. 
Β. 409. 

566. φυλάκους. ΤΗΙ6 ἔογπι 066118 αἶδο 
Ιη Ἠετοάοίμςβ. Θ6ε 4ἱξο οἩ ΤΠ. Χ. 254. 

568. ἐν ἄλγεσι.. ῥἈῬαῖ. ὄντα. 1ΙΠ ἴια 
πεχίέ Ἰπο {πε νενΏ ἐᾷν 15 αβδεὰ αββο]ιία]γ. 
Θεο οπ ν. 668. Τε νι] πετε βἱσπΙ{γ {ο [έατε 
αππιοζεείεά. 

570. ἀλίτωμαι ἐφετμάς. 
Ῥεο οἩ ΤΙ. Τ. 205. 

577. καλήτορα. ᾖῬε]μο]. ἀπὸ τοῦ βοᾷν 
καὶ συγκαλεῖν τὸν ὄχλον. Ἐπρία(μίας 
ΟΟΠΙΡΔΣΕΡ (ιο ερἰ(ῃείς ἀστυβοώτης Τη ν. 
701 ; απά ἠπύτης, ἵπ ΤΠ. Η. 984. ΤΗε νγοτᾶ 
16 ΑΠΙΟΠΡ λε ἅπαξ λεγόμενα οἳ Ἠοπιας, 
απά ν;ας α[γεγνναγάς ντ]ίθεη κλήτωρ. 

578. ἐπὶ δίφρου. Ῥπιρ]γ, οπ α θεαζ. 

διρατᾶ, εἰς. 

68]. πυκάσας. Πατῖπο εομᾶεά. Βεθ 
οἩ . Θ. 124. 

682. λοῦσαι, ἀμφί τ᾽ ἀλεῖψαι. 3εε οἩ Ἱ]. 
Σ, 950. . 

589. λεχέων ἐπέθηκεν ἀείραυ. Ἠεγπε 
υπάθγβίαπἀς ἀπὸ λεχέω», εαρρ]γίης ἁπήνῃ 
α{ίον ἐπέθηκεν, 1.6. ΠΠἴπᾳ ἴ]ιε οο1/8ο [οπι 
ἴλε ὑον, Ἱε Ῥ]ασεᾶ ἴΐ οπι έλα ππασφοπ. Το 
Ἰαχεηπεςς οἱ 56Ἡ α οοΠβίπςοἩ, ενεῃ 1 16 
ν/ετο οὐττγεσῦ, ππιδί Ὦο αἲ οπσε αΡρατεηί; 
Ῥαέ 16 15 ο]εατ]γ 5εξ αξίἀε ὮΥ ν. 600. ψί]ι 
ἴο σεπ]{]νο, ἐπὶ Ῥτορετ]Υ βἰσπῖπες προπ; 
απᾶ 16 5εεπῃς ἀβΙου]{ {ο παϊεαπάενδίαπὰ να 
Ῥαβρασο. «4ο, γαϊῖπα ἴο ὑοαάν, κε. 
{ποτη ἐπο στουπᾶ, Ρίασεᾶ ο οη ἴ]ε Μήεγ; απᾶ 
Ἰηΐε οοπιραπῖοηα αθεείεᾶ ἠῖτα {ο γαῖθε ἴέ ο ἰ]ια 
μαφζοπ. Ἠετοα. 1. 9δ. τὰ ἄχθεα ἐπὶ τῶν 
κεφαλέων φορέουσι. 



650 ΟΜΗΡΟΥ ἼἸλΛΙΑΔΟΣ ϱ’. 

’ χ 3” 3 - 

Πατρὶ φίλῳ, ἐπεὶ οὔ µοι ἀεικέα δῶκεν ἄποινα" 
9 η) κ κ - 1. 

Σοὶ ὃ αὖ ἐγὼ καὶ τῶνὸὃ ἀποδάσσομαι, ὅσσ ἐπέοικεν. 5056 

”Η ῥα, καὶ ἐς κλισίην πάλιν ῆϊε ὃτος ᾽Αχιλλεύς' 

ἝἜζετο ὃ) ἐν κλισμῴ πολυδαιδάλῳ, ἔνθεν ἀνέστη, 

Τοίχου τοῦ ἑτέρου, προτὶ δὲ Πρίαμον φάτο μῦθον' 

Υἱὸς μὲν δή τοι λέλυται, γέρον, ὡς ἐκέλευες, 

Κεῖται ὃ ἐν λεχέεσσ᾽, ἅμα ὃ ἠοῖ φαινομένηφιν 600 

ἜὌψεαι αὐτὸς ἄγων' νῦν δὲ μνησώμεθα δόρπου. 

Καὶ γάρ τ᾽ ἠύκομος Νιόβη ἐμνήσατο σίτου, 

Τῇ περ δώδεκα παῖδες ἐνὶ µεγάροισιν ὄλοντο, 

"Εξ μὲν θυγατέρες, ἓξ δ᾽ υἱέες ἡ[βώοντες. 

Τοὺς μὲν ᾿Απόλλων πέφνεν ἀπ᾿ ἀργυρέοιο βιοῖο, 605 
ο, 

Χωόμενος Νιόβη, τὰς ὃ Αρτεμις ἰοχέαιρα, 
” 4 -ὃ / ’ 

Οὔνεκ) ἄρα Λητοῖ ἰσάσκετο καλλιπαρήῳ' 
- Δ 

Φη δοιὼ τεκέειν, ἣ ὃ αὐτὴ γείνατο πολλούς. 
ης δ᾽ 1 9 ὃ ’ ., ε) λα Τὰ / ”/ 
ὢ ὃ) ἄρα, καὶ δοιώ περ ἐόντ᾽, ἀπὸ πάντας ὄλεσσαν. 

οἳ 9 τος -- / . ΄ »Ὦρ αλ 
ἰ µεν αρ εννηµαρ κέατ εν φόνῳ, ουοξ τις ἠε 6ιο 

Κατθάψαι λαοὺς δὲ λίθους ποίησε Κρονίων. 
3’ - 

Τοὺς ὃ) ἄρα τῇ δεκάτη θάψαν θεοὶ οὐρανίωνες. 
Φ »Ἡ / / ον 9 / , Η ὃ’ ἄρα σίτου μνήσατ’, ἐπεὶ κάµε δακρυχέουσα. 
Νῦν δέ που ἐν πέτρῃσιν, ἐν οὔρεσιν οἰοπόλοισιν, 
Ἐν Σιπύλῳ, ὅθι φασὶ θεάων ἔμμεναι εὐνὰς 

5956. τῶνδ' ἀποδάσσομαι. Τ1ε Ῥατροτί 
οἳ {ηθβε πνογάβ 18 αἱοσείπετ οΏδοιτε. ΑοΠῖ]- 
165 Ἠαά εοπιρ]είεά πο ἔαπεγα] ο]επιπῖ(ῖοΒ 
αἲ ιο {οπιῦδ οἱ Ῥαΐτοσ]αδ; 85ο ἐμαίῦ σιπαί 
βἨατε οἱ {πε ΤΑΠΡΘΟΠΑ Ίνα5 {ο Ὦε ἀεάϊσαίεά 
{ο 5 ἐγίεπά, απᾶ ἵπ ναί ππαηπες 16 ναβ 
{ο Ῥε ραίἀ, ἆοθεΒ ποί αρρεατ. ΈΤΠε Φεπο]αςί 
5ισσαςίς ἰ]ιαί 16 να εἰίπεχ {ο Ῥε ἀενοίεά {ο 
3 τεπενα] οἳ {λε σαΠΠΕΣ, ΟΥ {ο ἴπε ετεσθίοη 
οἱ α πποτε οο5ί]γ {οτηΏ. 

598. τοίχου τοῦ ἑτέρου. Ῥαβαπά. κατά. 
6095. καὶ γάρ τ᾿ ἠύκομος Νιόβη κ.τ.λ. 

ΑαἩϊ]]ες, {ο οοπι{οτέ Ετίαπαι, {ε]]5 Ἠϊπι α 
ΚπονΏ δ5ίοΣΥ, ΝΠΙοἩ να νετΥ Ῥτορεν {ο 
ννοσ]ς {118 ο ἴεοί. ἨΝίορο Ἠαά Ιοδέ αἲ ον 
ολϊ]άτειπ ; Ῥτίαπα Ἠαᾶ 5οπ1θ τεπιαϊηῖης :--- 
ΝΙοΡε΄5 Ἠεαά Όεεπ πῖπο ἆαγ5 εχἰεπάεᾶ οπ 
{πο οαγίῃ, ἀτονπιθά 1π {εῖγ Ῥ]ουά, ἵπ πο 
βΙσηί οἳ ἐλεῖπ Ῥεορ]ε, νη(λοιί ΑΠΥ Πε Ργε- 
βεπέῖπσ Ἠϊπηςεὶὲ {ο Ιπίες ἴπεπι; ἨΗεείου 
μας Ικονῖςο Ῥεεπ ἔπε]νε ἆαγς, Ὀαΐ 1π {Πο 
πηϊάδε οἳ Ἠῖ5 επεπαῖθς :---ἰπεγείοτε Τόν 15 πο 
πυοπάθγ {λαέ πο οπθ Ἠα5 ραῖά Ἠίη {πο Ἰα5ί 
ἀπβος. Τ]6 σοᾷς αἲ Ἰαδέ Ιπίεγγεά ΝΙοβε5 
οἰη]άτει ; απᾶά {λε ροᾶᾷς Ἰκενῖδε αὖθ 60Π- 
οεγπεά {ο Ρτοσυτο Ἠοποιταβ]ε {απετα] {ου 
Ἠεοίον. Ῥορε: τοπ Ειδία(μία5. ΈΤ]]ς 18 
1ο εατ]]οδέ τοοογτά οἳ {πε {αρίε οἳ Ἀ1οΡο, 
Τη Ἰαΐέος οτ]έευς 16 15 πιαο]] πιογε επ]αγσεά 
απά επιρε]]ε]θά. θεα Αροϊ. ΒΙΡΙ. ΤΗ. δ. 

615 

6. Ονιᾶ. Μει, ΥΙ. 146. 5ᾳα. απ. Υ. Ἡ. 
ΧΙΙ. 96. Α. 6εΠ. ΧΧ. 7. ΤΗε Ρ8ββ8αρε ἵ5 
οἰθεά ἵπ Ῥεπες. Ερϊ5ί, 69. 

605. δώδεκα. Επτιρϊᾶάθς πιεπ{έῖοης 5εΌεη 
οΠΙγ, 45 με παπηρες οἱ ΝΙορε΄5 οπ]άτεῃ, 
ἵη Ῥμωπ. 16]. 

606. απ᾿ ἀργυρέοιο βιοῖο. «94 Ίπεαπς ο 
Ἰὰς φοιν ΤΠε ΡτεροβΙοπ ἀπὸ Ρτορετ]γ ἀ4ε- 
ηοίθΒ γεπιοταζ Γγοπι α γρίασε. 3εε οἨ ΤΙ. Ε. 
19. Ἠεποε 1ὲ 15 βοπιείππες Ρ]ασεᾶ Ῥε[οτα 
{οο]β οὗ Ιπδίγιππεπίς, ὪοῬθ εΏεοί5 πιαΥ Ὦο 
εοηβιἀετεά α5 Ρτοσθεάᾶ(πς {ΓοΠ1 {πετη. Ἠε- 
το. ΤΥ. 36. κυκλοτερὴς ὡς ἀπὸ τόρνου. 
Φεο Μαΐθ. ατ. αν. ξ 67ὸ. 

608. φῆ δοιὼ τεκέιν. Ἔμο ΓΗ] οοπ- 
βἰγιοβῖοπ νου] Ῥε ἔφη αὐτὴν, 8εΏ. Γιαΐο- 
παπι, δοιὼ τεκέειν. ΤΗε «Ἠαησο Τη ἴμε 5ΥΠ- 
ίαχ ἵ5 εἴπ]ατ {ο οίπετς π/μΙεα Ἠαγε Ῥεεπ 
οσσαβῖοπα]1γ ποβσεά. 

611. λίθους ποίησε. Ῥεμο]. ἀντὶ τοῦ 
λιθίνους τὰς ψυχὰς καὶ ἀσυμπαθεῖς 
ἐποίησε, πρὸς τὸ μὴ θάψαι. 

615. εὐνὰς Νυμφάων. Το Ιαλαίίοπα 
οἱ με υγρή. ο Ἡ. Β. 89. Τυφωέος 
εὐνάς. ἱρηζιδ να α πιουπίαίπ βἰέααιεά 
η α νο]σαπῖς ἀῑδία]οί οἱ Ἰωγάία. Α ἴονπ οἳ 
πε 84Π1Ε Παπ γ/α5 ἀεδίτογεᾶ ὮΥ απ θατί]ι- 
απακθ. Όεε Ῥαμβδαῃ. 1. 21. βίας. Τ. Ρ. 6δ. 
ΧΙΙ. Ρ. 678. 



ὉΜΗΡΟΥ ἸλΙΑΔΟΣ Ὢ. 651. 

Νυμφάων, αἴτ᾽ ἀμφ) ᾽Αχελώϊον ἐῤῥώσαντο, 
Ἔνθα, λίθος περ ἐοῦσα, θεῶν ἐκ κήδεα πέσσει. 

᾽Αλλ) ἄγε δὴ καὶ νῶϊ µεδώµεθα, δῖε γεραιὲ, 

Σίτου" ἔπειτά κεν αὖτε φίλον παῖδα κλαίοισθα, 
”/ 

Ίλιον εἰσαγαγών' πολυδάκρυτος δέ τοι ἔσται. 620 
π 3 π4 .. 

Η, καὶ ἀναΐξας ὄἷν ἄργυφον ὠκὺς ᾽Αχιλλεὺς 
Σφάξ” ἔταροι ὃ ἔδερόν τε, καὶ ἄμφεπον εὖ κατὰ κόσμον, 
ΜΜ λλό ΑΝ λα , - 9. Μ - 
Μίστυλλόν τ᾽ ἂρ ἐπισταμένως, πεῖράν τ ὀβελοῖσιν, 

/’ ΄ / αυ Ἀ ΄ / Ωπτησάν τε περιφραδέως, ἐρύσαντό τε πάντα. 

Αὐτομέδων ὃ ἄρα σῖτον ἑλὼν ἐπένειμε τραπέζῃ 625 

Καλοῖς ἐν κανέοισιν' ἀτὰρ κρέα νεῖμεν ᾿Αχιλλεύς' 
Ν - - Οἳ δ' ἐπ᾽ ὀνείαθ) ἑτοῖμα πρυκείµενα χεῖρας ἴαλλον. 

Αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος ἐξ ἔρον ἕντο, 

Ἠτοι Δαρδανίδης Πρίαμος θαύμαζ ᾽Αχιλῆα, 
ο 3! ών ό . θ - Ν ” αν 
Όσσος ΣΊΝ. οιος τε εοισι γαρ αντα ἕφκει. 650 

Αὐτὰρ Δαρδανίδην Πρίαμον θαύμαζεν ᾽Αχιλλεὺς, 
Εἰσορόων ὄψιν τ᾿ ἀγαθὴν, καὶ μῦθον ἀκούων. 

Αὐτὰρ ἐπεὶ τάρπησαν ἐς ἀλλήλους ὁρόωντες, 

Τὸν πρότερος προσέειπε γέρων Πρίαμος θεοειδής" 

Λέξον νῦν µε τάχιστα, Διοτρεφὲς, ὄφρα κεν ἤδη 655 
ο εαν ” , , Ἠ 
Ύπνῳ ὑπὸ γλυκερῷ ταρπώμεθα κοιµηθέντες 

Οὐ γάρ πω μύσαν ὅσσε ὑπὸ βλεφάροισιν ἐμοῖσιν, 
2 -- - ζ Ν 9 ” Δ /.. ”/ τν ο 

Εξ οὗ σῇς ὑπὸ χερσὶν ἐμὸς πάϊὶς ὤλεσε θυµόν 
. λλὸ 5 / Ν η / / ΑλΛ’ αἰεὶ στενάχω καὶ κήδεα µυρία πέσσω, 

Αὐλῆς ἐν χόρτοισι κυλινδόµενος κατὰ κόπρον. 640 

Νῦν δὴ καὶ σίτου πασάµην, καὶ αἴθοπα οἶνον 
/ 

Λαυκανίης καθέηκα' πάρος γε μὲν οὔτι πεπάσµην. 
5 ς ’ - 
Η ῥ' Αχιλεὺς ὃ ἑτάροισιν ἰδὲ δμωῇσι κέλευσε 

/ ο ] ΄ / . ερ Δ 
Δέμνι ὑπ αἰθούση θέµεναι, καὶ ῥήγεα καλὰ πώ 2 

Πορφύρε' ἐμβαλέειν, στορέσαι τ᾿ ἐφύπερθε τάπητας, 6456 

Χλαίνας τ ἐνθέμεναι οὔλας καθύπερθεν ἔσασθαι. 
ΑΔ ὃ᾽ / ) / ο) ΔΝ υ ./ β 

Αἳ ὃ ἴσαν ἐκ µεγάροιο, ὃάος μετὰ χερσὶν ἔχουσαι 
Αἶ δ' νὰ ’ ὃ Ν κ 2 , 

ἵψα ὃ) ἄρα στόρεσαν δοιὼ λεχέ ἐγκονέουσαι. 

Τὸν ὃ) ἐπικερτομέων προσέφη πόδας ὠκὺς ᾽Αχιλλεύς' 

610. ἐῤῥώσαντο. Ἰαποεζ. Θεο οἩ Π. Ψ. 
307. Ῥο Ηεβῖοᾶ, ΤΠεοσοῃ. 8. ἐπεῤῥώσαντο 
δὲ ποσσί. 

617. κήδεα πέσσει. 
Ἡ. 296. 

622. ἔταροι ὃδ' ἔδερον κ.τ.λ. ΤΗϊ5 απᾶ 
ἔπα {ο]]οννίπσ πες Ἠανο Ῥεεῃ {γεαιεη!ΙΥ 
χερεαί{εᾶ. 

696. λέξον. 3ε]ο]. νῦν κοίµισον. 368 
οἩ Π. Β. 616. Όοπιραγε, ΊοΝΕΥεΣ, ν. 650. 
ΟΕ ὕιο ἆαᾶνο νι ὑπὸ, ἵη ἴἶιο ποχέ πο, 
5εο Μαϊ. αν. αντ. δ 695. 

Φεθ οἩ ΤΙ. Α. 81. 

040. αὐλῆς ἔν χόρτοισι. εθ οἩ ΤΠ. Λ. 
775. 

644. ῥήγεα καλά. 6ο οἩἳ ΤΠ. 1. 657. 
απᾶ Ο4βα3ΡοΠ οἩἳ ΔίΠεΠ. ΤΙ. 9. ΆΤ]εβε ἆο- 
πιθβίῖο Ῥτγορανα{ίοη8 ἆγα {γε(ιεπί]Υ ἆθ- 
βεγ]ρθά Ιπ ἴλο Οάγβεο. Τ]ο γετὸ ἐγ- 
κονεῖν, ἴο 8696 αῑ[ίφοπίζη, οσσασβ οπ]γ ἵπ 6118 
Ῥίασε, απά 1Π ἴ]ε 8419 πο τερεαίεά Ἰη 
Ο. Η. 940. Ψ. 991. 

649. ἐπικερτομέων. Ἔμε 8οΠ5ο9 οἱ ἐπ]8 
νουρ ἀϊβετς Τη {5 ρ]ασο ἔγοτα λαέ 16 Ἰαδιι- 
αἰ]γ Ῥσαχς. Τί ἆοεδ ποί ΙΠΙρΡΙΥ τραχύτητα 



652 

᾿Εκτὸς μὲν δὴ λέξο, γέρον φίλε, µήτις ᾿Αχαιῶν 

ὍΜΗΡΟΥ ἸΛλΙΑΔΟΣ ϱ', 

650 

Ἐνθάὸ ἐπέλθῃσι βουληφόρος, οἵ τέ µοι αἰεὶ 

Ῥουλὰς [ουλεύουσι παρήµενοι, ἣ θέµις ἐστί: 
Τῶν εἴ τίς σε ἴδοιτο θοὴν διὰ νύκτα µέλαιναν., 

Αὐτίκ) ἂν ἐξείποι ᾿Αγαμέμνονι ποιµένι λαῶν, 
Καὶ κεν ἀνάβλησις λύσιος νεκροῖο γένηται. 6556 

᾽Αλλ’ ἄγε µοι τόδε εἰπὲ, καὶ ἀτρεκέως κατάλεξον, 
ε.α Ἓ 4 ο 

Ποσσῆμαρ µέμονας κτερεϊζέµεν Έκτορα δῖον, 
3” , 3 ΄ / 9 9 3 ΄ 

Όφρα τέως αὐτός τε µένω, καὶ λαὸν ἐρύκω. 

Τὸν ὃ) ἡμείβετ᾽ ἔπειτα γέρων Πρίαμος θεοειδής' 

Εἰ μὲν δή μ᾿ ἐθέλεις τελέσαι τάφον Ἑκτορι δίῳ, 660 

Ωδέ κέ µοι ῥέζων, ᾿Αχιλεῦ, κεχαρισµένα θείης. 

Οἶσθα γὰρ, ὡς κατὰ ἄστυ ἐέλμεθα, τηλόθι ὃ ὕλη 
᾿Αξέμεν ἐξ ὄρεος' µάλα δὲ Τρῶες δεδίασιν. 

᾿Εννῆμαρ μέν κ᾿ αὐτὸν ἐνὶ µεγάροις γοάοιµεν, 
Τῇ δεκάτῃ δέ κε θάπτοιµεν, δαινῦτό τε λαός 005 

Ἑνδεκάτῃ δέ κε τύµβον ἔπ᾽ αὐτῷ ποιήσαιμεν' 
- ε) / 

Τῇ δὲ δυωδεκάτῃ πολεμίξοµεν, εἴπερ ἀνάγκη. 
5 / ᾿ ρος 

Τὸν ὃ' αὖτε προσέειπε ποδάρκης δίος ᾿Αχιλλεύς 
1 λ -- , ’ ϱ) ς Ν / 
Έσται τοι καὶ ταῦτα, γέρον Πρίαμ’, ὡς σὺ κελεύεις. 

/ 

Σχήσω γὰρ πόλεμον τόσσον χρόνον, ὅσσον ἄνωγας. 670 

ὋὪς ἄρα φωνήσας ἐπὶ καρπῳ χεῖρα γέροντος 
Ἔλλαβε δεξιτερὴν, µήπως δείσει ἐνὶ θυμφ. 
Οἳ μὲν ἄρ᾽ ἐν προδόµῳ δόµου αὐτόθι κοιµήσαντο, 
Κήρυξ καὶ Πρίαμος, πυκινὰ φρεσὶ μήδε ἔχοντες. 
Αὐτὰρ ᾿Αχιλλεὺς εὖδε µυχῳ κλισίης ἐὐπήκτου" 

ὑβριστικὴν, απ γεργοασ]/α] αερεγῖέη οἱ Ἰατ- 
σπαφε; Ῥιαΐέ εἰσήγησιν ψευδοῦς φόβου, ἴε 
γαἰείπα οἱ α ]αΐεε Ίεαγ ἵτπ ἴ]ε οἷά Ἱπαη, Ελα ῦ 
Ἠα πηϊσ]έ ποῦ Ῥο «οποεγπεᾷ αξ Π5 Ῥεῖης 
Ἰοάσεᾶ Ἱπ ο οιζεγπποδί Ραγέ οἱ έ]ιο {επί : 
ὮΥ. ννηῖο] πχθαη5 Αο]λί]]ες σἶνες Ῥτίαπι απ 
ορροτίαπ1έγ οἱ σοῖηπσ ΑναΥ Ιπ λα πποτηῖησ 
νηλοπί οΏβετναίίοη. Ῥορε: Ίπτοπι Ἐπρδία- 
ἐήμ5. Τὲ αΡΡεατΕ, ΠοΊΥΕΥΕΥ, {ο Ίανε Ῥεοπ 
Έιε ογάιπανγ οαδίοτα {ο Ἰοάρο σαεςίς ἵπ ἔλε 
πρόδοµος. Οοππραχε Οἆ. Δ. 296. Η. 906. 

650. λέξο. Έοσ λέλεξο, Ἱπιρεταί. 5 5ἶπσ. 
35 δέξο, {ου δέδεξο, ΤΠ. Τ. 10. 

6δι. οἵ τέ µοι αἰεὶ κ.τ.λ. ΤΠο Ροεί 
Ἀθγο 8ονν5 ἔἶιε Ἱπιρογίαπορ οἱ Αοβί]]ες ἴπ 
Ώιε ατπιγ. ἜΠμοισΙ ΑσαΠΙΘΠΙΠΟΠ 6 {πο 
6επετα], γεί α]] έἶε οοπιπιαπᾶετ5 αΡΡΙΥ {ο 
Μπα {ος αἀνίοε; απᾶ ἴπαδ Ἡε Ργοπιςο8 
Ἐτίαπι α ορδβαίῖοι {γοπι αΥΠΙΡ {ο ΒεΥεγα] 
4αγ5, Ῥατε]γ ὮΥ Πῖ5δ ον απἰλοπίγ. Τμο 
ππεί]οά ναί Αο[ῆ]]ες {οοῖς {ο οοπβτπι ἐ]ια 
παπί οἳ ἐο οεββαίΙοῃ, αστθες να {πο οτιδ- 
ἴοπα ννΠΙοἩ Ίνε 15ο αἲ ἐς 4αγ: ᾖε φαυε ἶπι 

675 

Μῖς Ἱιαπᾶ προη ᾗΐ, χεῖρα γέροντος ΄Ελλαβε 
δεξιτερὴν, ν. 671. Ῥορε: ἴτοτα Επρία(μίαβ. 
ΟΌοππρατε Ο4. Σ. 257. 

055. ἀνάβλησι. «ἀ ἀἄείαι ος ἴπιρεαϊ- 
ποπί. Οοπιρατο Π. Β. 980. 

660. τελέσαι τάφον. ο ΒορΗ. 64. Τ. 
1448. τάφον τελεῖς. ΤΗϊ5 νετ ἵ5 Ρτορετ]γ 
αΡρ]ιεά {ο {λε ρετγίογππαποε οἱ {πε ]α5ί τ1{6Β 
{ο νε ἀεπά. Όοπιρατε ΦορΗ. 64. Ο. 1406. 

662. τηλόθι δ' ὕλη ᾿Αξέμεν. Τε ου 
ἱς αἱ α ἀἰκίαποε ἰο ]είοι. Τπε νετρ ἀερεπάβ 
προηἨ {πε αἆνετρ τηλόθι, πι ὥστε απάεζ- 
5ίοοᾶ. 

064. ἐννῆμαρ. Όεο οἩἳ ΤΙ. Τ. 229. Τὲ Ἠα5 
Ῥθει. (λουισ]έ ἔἶαί, αἰίμοισῃ ἴμε ρετῖοά οἳ 
ππουγΠηΙης ΥΥ88 ὮΥ πο ΤΠΕΑΠΘ ΙΠΙΓΟΤΠΙ ΑΠΙΟΠΕ 
ἔο ἄτεο](, ἴπε ποτεπιᾶἰα[ία 8αογα οἳ ἴπθ 
ΤΏπΠ5 Ὕνετο ἀετῖνεά {ποπι Ἠοππευ. 989 
Βετνίας ον Υ5. Απ. Υ. 64: απά «οπιρατθ 
Ἠοχ. Ἐροά. ΧΥ1Ι. 4δ. 

665. δαινῦτο. Ἐοχν δαινύοιτο. Τ1ε ἵπι- 
Ρετ{εοῦ δαίνυτο Ἠαξ πε ρεπα]άπια βΠοτῦ, 
Όοπιρατε 1]. Ο. 99. Χ. 498. 

. 



ὉΜΗΡΟΥ ἸλΛΙΑΔΟΣ ϱ.. 080 

Τῳ δὲ Βρισηὶς παρελέξατο καλλιπάρῃος. 

"Αλλοι μέν ῥα θεοί τε καὶ ἀνέρες ἱπποκορυσταὶ 
Εὖδον παννύχιοι, µαλακῷ δεδμημένοι ὕπνῳ: 
᾽Αλλ) οὐχ Ἑρμείαν ἐριούνιον ὕπνος ἔμαρπτεν, 
Ὁρμαίνοντ ἀνὰ θυμὸν, ὅπως Ἡρίαμον [βασιλῆα 680 

.. 3 / 

Νηῶν ἐκπέμψειε, λαθὼν ἱεροὺς πυλαωρούς. 
-” "να ον ΜΜ. - ο 

Στη ὃ ἄρ) ὑπὲρ κεφαλῆς, καί µιν πρὸς μῦθον ἔειπεν' 
τ / / πι 

Ώ γέρον, οὔ νύ τι σοί γε µέλει κακὸν, οἷον ἔθ᾽ εὔδεις 
ε) / ή 

Ανδράσιν ἐν δηῖοισιν, ἐπεί σ᾿ εἴασεν ᾿Αχιλλεύς. 

Καὶ νῦν μὲν φίλον υἱὸν ἐλύσαο, πολλὰ ὃ) ἔδωκας' 0856 

Σεῖο δέ κε ζωοῦ καὶ τρὶς τόσα δοῖεν ἄποινα 

Παῖδες τοὶ µετόπισθε λελειμμένοι, αἴκ ᾿Αγαμέμνων 
΄ 3.3 / 

Γνώῃ σ᾿ ᾿Ατρείδης, γνώωσι δὲ πάντες ᾿Αχαιοί. 

ὋὪς ἔφατ” ἔδδεισε ὃ ὁ γέρων, κήρυκα δ᾽ ἀνίστη. 

Τοῖσιν ὃ᾽ Ερμείας ζεῦξ’ ἵππους ἡμιόνους τε' 690 
ιά ’ . Ἡ } 

Ρίμφα ὃ ἄρ᾽ αὐτὸς ἔλαυνε κατὰ στρατὸν, οὐδέ τις ἔγνω. 
ἸΑλλὺ ϱ/! δὴ ΄ ἷξ σ. Σς- - ὅτε δὴ πύρον ἴξον ἐὐρρεῖος ποταμοῖο, 
/ 

Ξάνθου δινήεντος. ὃν ἀθάνατος τέκετο Ζεὺς, 
ς / / αι Ερμείας μὲν ἔπειτ) ἀπέβη πρὸς μακρὸν Ὄλυμπον. 
. 9 - Ὁ 

Ηὼς δὲ κροκόπεπλος ἐκίδνατο πᾶσαν ἐπ᾽ αἷαν. 605 
Φ η) / - - 

Οἳ δ’ εἰς ἄστυ ἔλων οἰμωγῇ τε στοναχῇ τε 
ἵππους, ἡμίονοι δὲ νέκυν φέρον οὐδέτις ἄλλος 
ια, / 3 - , -- 

Εγνω πρόσθ ἀνδρῶν καλλιζώνων τε γυναικών; 

᾽Αλλ) ἄρα Κασσάνδρη, ἰκέλη χρυσέῃ ᾿Αφροδίτῃ, 
Πέργαμον εἰσανα[βᾶσα, φίλον πατέρ᾽ εἰσενόησεν 700 
ε . 

Βσταότ᾽ ἐν δίφρῳ. κἠρυκά τε ἀστυβοώτην' 
ΔΝ ο αρα ισπ ΄ ./ ’ ο) / 

Τὸν ὃ) ἄρ᾽ ἐφ᾽ ἡμιόνων ἴδε κείµενον ἐν λεχέεσσι. 
Ικς ’ , 3. ΑΝ. } 3 / / -- κ ων ο 

ὠκυσέ τ᾽ ἄρ᾽ ἔπειτα, γέγωνέ τε παν κατὰ ἄστυ 
Ἱ - / ν] 

ἜὌψεσθε, Τρῶες καὶ Τρωάδες, Ἐκτορ᾽ ἰόντες, 
ιο ιο να / ώ” / 

Εἴποτε καὶ ζώοντι µαχης ἐκ νοστήσαντι 706 

Χαίρετ”. ἐπεὶ µέγα χάρµα πόλει τ ἦν, παντί τε δήµῳ. 
ὀ .. . 

Ως ἔφατ” οὐδέτις αὐτόθ ἐνὶ πτόλεϊ λίπετ ἀνὴρ» 

677. ἄλλοι μέν ῥα θεοὶ κ.τ.λ. ὮΥ 5οππε, 
Νο αγθ πού Ῥτεραταά {ο αἀορί ἔππο αππρι- 
{αΐοτγ βΥβίεπι οἳ Ἠεγπο, {ιο οοπο]ιβίοη οἳ 
ἔμε Τ1αἆ, ἔγοπα ἰμῖ5 Ἠπε οΠΊγαΓᾷ5, 15 ΠΕΝΟΓ- 
Όνε]εςς τεσατάςά 45 απ Ἱπθεγρο]αίίοη. Ετί- 
5οἵς, ἴ]ιε οπ1159 οἱ έλα μῆνις ᾿Αχιλῆος, Ἠ88 
Ἰηπὰεθά Ῥεθη τεβίονεά {ο ἴπεο αχ οἱ 
Αολή]]ες; Ῥαό 5611 {ο Διὸς βουλὴ ἶδ πού 
γεί αοσοπιρΗδῃηεᾶ. Ῥεο οἨ ΤΠ. Α. ὅ. 

681. ἱερούς. Ἀεε οπ Π. Κ. 50. 
6682. στῆ ὃ’ ἄρ' ὑπὲρ κεφαλῆς. Ῥεῖ]. αδ 

α ἄγεαπι. ὢθς οἩἳ ΤΙ. Β. 20. 
089. οἷον. Απο. Ῥαρααά. κατά. 
684. εἴασε. ὧθθ αφονο οἳ νυν. 668. 6608. 
695. αλλ᾽ ὅτε δὴ κ.τ.λ. Τννο νεΓΒδεΒ 41Θ 

Ίοχο τοροαέοὰ {ποπ Π]. 5. 495. ὦᾧ. 1. με 
Ἰαδέ ἶ5 ῬτοβαβΙγ απ Ἱπέετρο]α[ίοῦ, βἶπορ 16 
16 νιαπῖησ 1η 8ΟΠ19 ΜΑΡ. 

θ95. ἐκίδνατο. 366 οἩ ΤΙ. Ψ. 227. 
699, ἀλλ᾽ ἄρα Κασσάνδρη, κ.τ.λ. 088- 

καπάτα 5 οπἱγ πιθηῖοποά ἐνῖορ ἵπ ο 
Τ11αᾷ, Ἠενο απά ἵπ ΠΠ. Ν. 966: απά οπςο Ἰπ 
04. Λ. 451. Τ]ιο γεαᾶον νι] Επὰ Ἠευ Ἠ18- 
{ΟΥΥ αἲ Ίαχσο ἵπ ἴ]ο Ῥοθπα οἱ ΤΟΟΡΏΤΟΠ, 
απά ἵπ Αροϊ]οᾶ. ΒΙΡΙ. ΤΙ. 12. 

01. ἀστυβοώτην. ὮΒε]ο]. ἀπὸ τοῦ ἐν 
τῷ ἄστει βοᾷν. θε ἂῬονο, οἩ Υ. ὅ77. 

04. ὄψεσθε ἰόντες. («ο απᾶ 96. Τῃθ 
{αίαχο {ον {πε Ἱπιρεγαίίνο. 36ο οὗ ῆ. 1). 
105, 



684 ΟΜΗΡΟΥ ΙΛΙΑΔΟΣ ϱ’. 

’ 

Οὐδὲ γυνή" πάντας γὰρ ἀάσχετον ἵκετο πένθος. 

᾽Αγχοῦ δὲ ξύμβληντο πυλάων νεκρὸν ἄγοντι. 
Πρῶται τὀν Υ᾿᾽ ἄλοχός τε φίλη καὶ πότνια µήτη ρ 

μ ».. 

Τιλλέσθην, ἐπ᾽ ἄμαξαν ἐὔτροχον ἀϊξασαι, 
ε - / 

Απτόµεναι κεφαλῆς' κλαίων ὃ ἀμφίσταθ) ὅμιλος. 
Καί νύ κε δὴ πρόπαν ἦμαρ ἐς ἠέλιον καταδύντα 
ο / σον) Ν ’ 
Έκτορα δακρυχέοντες ὀδύροντο πρὸ πυλάων, 

ώ κ αυ 3 δί / λὰ - ύὸ - 
Εἰ μὴ ἄρ᾽ ἐκ δίφροιο γέρων λαοῖσι µετηύδα 

Εἰξατέ µοι, οὐρεῦσι διελθέμεν' αὐτὰρ ἔπειτα μοι ουρ 
- 2 [ή η 

”"Ασεσθε κλαυθμοῖο, ἐπὴν ἀγάγωμι δόµονδε. 

ὋὪς ἔφαθ” οἳ δὲ διέστησαν. καὶ εἶξαν ἀπήνῃ. 
’ 

Οἳ δ᾽ ἐπεὶ εἰσάγαγον κλυτὰ δώματα, τὸν μὲν ἔπειτα 
Τρητοῖς ἐν λεχέεσσι θέσαν., παρὰ ὃ εἶσαν ἀοιδοὺς 2 2 

Θρήνων ἐξάρχους, οἵτε στονόεσσαν ἀοιδὴν 
’ - 

Οἳ μὲν ἄρ᾽ ἐθρήνεον, ἐπὶ δὲ στενάχοντο γυναῖκες. ρ Ί 9 
- Ψ - 

Τῇσιν ὃ ᾿Ανδρομάχη λευκώλενος ἦρχε γόοιο, 
[ό, ’ 

Έκτορος ἀνδροφόνοιο κά ετὰ χερσὶν ἔχουσα' µ 
ΣΑ ον) 3ο / ὤλ δδέ / 

νερ, ἀπ᾿ αἰῶνος νέος ὤλεο, καδδέ µε χήρην 
/ .. 

Λείπεις ἐν µεγάροισι πάϊὶς ὃ ἔτι νήπιος αὕτως -, 
ὀ ’ ’ δ ’ [ή » ορ ”/’ 

Ὃν τέκοµεν σύ τ᾽ ἐγώ τε δυσάµµοροι, οὖὐδέ µιν οἵω Ύ μμ 2 

Ὕλβην ἴξεσθαι' πρὶν γὰρ πόλις δε κατ᾽ ἄκρης 

Πέρσεται ἦ γὰρ ὄλωλας ἐπίσκοπος, ὅστε µιν αὐτὴν ϱ Ί ε µ η 
« ΄ 3”! Ὁ } ’ Ν 9 / ὁ - 
Ρύσκευ, ἔχες ὃ ἀλόχους κεδνὰς, καὶ νήπια τέκνα 

Αἳ δή τοι τάχα νηυσὶν ὀχήσονται γλαφυρῆσι, 

Καὶ μὲν ἐγὼ μετὰ τῇσι' σὺ ὃ αὖ, τέκος, ἢ ἐμοὶ αὐτῇ 
[ό 3’ 9/ » / ” / 
Έψεαι, ἔνθα κεν ἔργα ἀεικέα ἐργάζοιο 

2 / 9 ” . ’ -- ”/” .] - 

Αθλεύων πρὸ ἄνακτος ἀμειλίχου τις Αχαιὼν 
'Ῥίψ ἕλ Ν , ” . ” ΑΝ . ὄλ θ 

ίψει, χειρὸς ἑλὼν, ἀπὸ πύργου, λυγρὸν ὄλεθρον, 

710 

Τι5 

720 

725 

750 

735 
- ο 

Χωόμενος, ᾧ δήπου ἀδελφεὺν ἕκτανεν Έκτω µ 2 ϱ) 

710. τόν. Ῥαρρ]γ ὑπὲρ οἨ διά. Ὦο Τί- 
Ρα]. 1. 7. 28. Ρίαπφεγε θοτεπι; {ον Ῥγορίεγ 
ὀοῦεπι. Ῥεε αἱδο οἩ ΠΠ. Θ. 577. 

711. τιλλέσθην. Φοαῖ]. τρίχας. Όοπιρατε 
Π. κ. 8. 406. Ἐπδίαίμ. δηλοῖ δὲ ἐλλειπ- 
τικῶς τριχῶν πένθιµον ἔκσπασιν. εε ΟΠ 
η. Σ. 27. 

720. τρητοῖς ἓν λεχέεσσι. Ῥεθ οἩ ΤΠ. Τ. 
448. απᾶά οεσαβδίοπαΙ]γ ἵπ {με Οάγεεεε. Οἱ 
{με αοιδοὶ, ΟΥ πΠΒΙΟἶΠΒ, ΥΠΟ Ίνεγο ϱΠ]- 
Ῥ]ογεά αἱ {απετα]5, 5ε6 οἩ ΤΠ. Σ. 999. 
ΤΠεΥ Ίνετε ΠΙοΓθ ΡΕΠΕΥΑΙΙΥ ΟπιΕπ. Ο8 ια 
οοηβίγείίοη Ἰπ {πο {ο]]ονήπς πε, 5εε Μαίθ. 
αν. ατ. 5 958. 08. δ. 

7250. απ᾿ αἰῶνος. Ἠεγπο απάευδίαπᾶς 
{Πῖ5 {οτ αἰῶνι, ΟΥ κατ᾽ αἰῶνα, ἵπ ΤΕΤεΓΕΠΟΘ 
{ο νέος, Ἱ. 6. Ίοιπη ἵπ ᾖΐε; Όταί ένο νΥογάβ 
ταί]εχ ἀερεπὰ Ρετ]αρ5 προπ {με γεγΏ ὤλεο. 
Τ]ιαο 8επςε 5, ὁ οἶία ρογἰϊκίτ» Ἱ. 6. 8ΙΠΙΡΙΥ 
Ρε) ἱδίῖ. 

Ἴδῦ. ἔχες. Τοι ἀε[επᾶεα. 36ε οἩ Π. Β. 
475. ΟΕ ιο αἀ]εοίνε κεδνὸς, 5εε Μοπ]ς 
οὗ Εππῖρ. Α]σεςί. 691. 

Ἰοδ. ἔργα ἐργάζοιο. ΤΗο βαΠ1θ {ογπι 06- 
οὖνς ἵπ Ο. Υ. Τ5. Χ. 452. απά εἶξεν/μπετε. 
2ο Ἠετοά. ΙΥ. 114. ΙΧ. 49. 78. Ατὶεί, 
Ῥ]αΐ, 445. Αν. 1175. 

706. λυγρὸν ὄλεθρον. ΤΠαῖ 15, ὅς ἐστι 
λυγρὸς ὄλεθρος. Ῥεε ο ΤΠ. Γ. 61. Τ]εςε 
πηε]απς]ο]γ {οπεροᾶῖηπσς οἳ Απάτοπιαςμε 
τεβρεοίῖηςσ Αδίγαπακ Ίνετε ενεπίια]]γ τεα]- 
Ἰπεᾶ, αοοοτᾶῖης ἔο {πε ἐταᾶΙῆοι ο 51ῇΏ5ε- 
απεπέ Ῥοείδ. Τί 15 Ῥτοβαβ]ε, Ιπάεεᾶ, ἐαί 
Ἠοππεσ Ῥαΐ {πο γγονάς Ιπίο {πα ππουίέ]ι οἳ 
πο νυγείεπεά πιοίµεν, 45 {Πεγ Ίγετε 5ασ- 
Ρεδίθαᾷ ὮΥ Ες οὗ αοφιαϊπίαπος γη {πε 
ενεπί5 {Πεπιρε]νες.  Οοπιρατο Εππίρ. Απ- 
ἀτοπι. 10. Ττοαᾶ. 756. Ονιἀ. Μει. ΧΤΤΙ. 
415. Τμεδε]ες αρ. Ῥαμξαπ. ρ. 861. 
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ἉἍ . - 

Ἡ πατέρ’, ἠὲ καὶ υἱόν' ἐπεὶ µάλα πολλοὶ ᾽Αχαιῶν 
ο [ή 

Έκτορος ἐν παλάμῃσιν ὀδὰξ ἕλον ἄσπετον οὖδας. 
” λ. - 

Οὐ γὰρ µείλιχος ἔσκε πατὴρ τεὸς ἐν δαῖ λυγρῇ: 
Τῳ καί µιν λαοὶ μὲν ὀδύρονται κατὰ ἄστυ. 
) - 

Αρητὸν δὲ τοκεῦσι γόον καὶ πένθος ἔθηκας, 
ο 

Ἐκτορ᾽ ἐμοὶ δὲ μάλιστα λελείψεται ἄλγεα λυγρά. 
2 / θ / , ε) - »/ Οὐ γάρ µοι θνῄσκων λεχέων ἐκ χεῖρας ὄρεξας, 
. - » 

Οὐδέ τί µοι εἶπες πυκινὸν ἔπος, οὖτέ κεν αἰεὶ 
[ή 

Μεμνήμην νύκτας τε καὶ ἤματα δακρυχέουσα. 
Φ 3! λ , κα δὲ ν - Ὡς ἔφατο κλαίουσ’ ἐπὶ δὲ στενάχοντο γυναῖκες. 
- η) πτ ς - -- 

Τῆσιν δ) αὖθ ᾿Ἑκάβη ἀδινοῦυ ἐξῆρχε γόοιο' 
ο - - / 

Έκτορ, ἐμῷ θυμφῷ πάντων πολὺ φίλτατε παίδων, 
τ - - 

Η μέν µοι ζωός περ ἐὼν φίλος ἦσθα θεοῖσιν' 
οἳὶ ὃν 3 - αν θ / , 1 ἳ ὃ ἄρα σεῦ κήδοντο καὶ ἐν θανάτοιό περ αἴσῃ. 
” - 

Άλλους μὲν γὰρ παῖδας ἐμοὺς πόδας ὠκὺς ᾿Αχιλλεὺς 

Πέρνασχ’, ὄντιν᾽ ἕλεσκε, πέρην ἁλὸς ἀτρυγέτοιο, 
.) / .3/ -. 

Ες Σάμον, ἔς τ᾿ Ἴμβρον, καὶ Λῆμνον ἀμιχθαλόεσσαν" 
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740 

745 

75ο 

Σεῦ ὃ) ἐπεὶ ἐξέλετο ψυχὴν ταναηκέὶ χαλκφ, 
ιά - -- 

Πολλὰ ῥυστάζεσκεν ἑοῦ περὶ σημ᾽ ἑτάροιο, 755 

Πατρόκλου, τὸν ἔπεφνες' ἀνέστησε δέ µιν οὐὸ ὥς. 

Νῦν δέ µοι ἑρσήεις καὶ πρόσφατος ἐν µεγάροισι 
- - . 

Κεῖσαι, τῷ ἴκελος, ὄντ᾽ ἀργυρότοξος ᾿Απόλλων 
τ ε) - Οἷς ἀγανοῖς [βελέεσσιν ἐποιχόμενος κατέπεφνεν. 

Υπ 

Ὃς ἔφατο κλαίουσα, γόον ὃ) ἀλίαστον ὅὄρινε. 760 

Τῇσι ὃ' ἔπειθ' Ἑλένη τριτάτη ἐξῆρχε γόοιο" 
σ - - ν 

Ἐκτορ, ἐμφ θυµῷ δαέρων πολὺ φίλτατε πάντων, 

"Ἡ μέν µοι πόσις ἐστὶν ᾿ Αλέξανδρος θεοειδὴς, 

Ὃς μ᾿ ἄγαγε Τροίηνὸ” ὡς πρὶν ὤφελλον ὀλέσθαι. 
"Ηδ ον - ο » κ 3 «όσον 

η Ύαρ νυν μοι τοο σεεικοστον ετος εστιν.» 

74]. ἀρητὸν πένθος. Ὀ6ο οἨ ΠΠ. Ρ. 97. 
745. οὐ γάρ µοι θνήῄσκων κ.τ.λ. Τῖ- 

Ῥα]]. Ἐ]ες. 1. 1. 69. Τε αφεοίεπι, 8ἩΡΥΕπΙα 
φαϊ]ιί οιπι οεπεγέ Ἰογα: Τε ἴεπεαηι ΙπΟΡί6π8 
ἀε[οῖεπίσ πιαπι. 

75ο. πέρνασκ᾽ ἐς Σάμον. ες οἩ ΤΠ. ΤΠ. 
674. 

758. ἀμιχθαλόεσσαν. Ιπαοσεβϊδίο. Τα 
οοπιππεηία{ου5 Ἠαγο α{ῆχοᾶ νατίοιβ βἰρπ]- 
Ποα11οΠ8 {ο ἐΠῖβ πνοτᾶ, ποοοτάϊῖηρ 5 {Π6Υ 
Ἠανε ἀετῖνεά 16 {Τοπ µίσγω, Απᾶ ἃλς, οἨ 
οίπεχν]θο. Ίος σαη εἰίπεν 165 πιαπίπσ οὗ 
ἀετιναοπ Ῥο αοοιτα{ε]γ ἀοίοτπιϊποᾶ. 

Ἴδδ. ῥυστάζεσκεν. Ῥεε οἨ Ἡ. Λ. 675: 
Άπάᾶ «οπ]ρατε 04. Π. 109. Σ. 225. Υ. 919. 

756. ἀνέστησε δὲ µιν οὐδ' ὡς. Οοπιρατθ 
ν. 650. απᾶ {ο ρατα]]ε]ς ἴμετε οἶθεά. 

767. ἑρσήεις. Θεο αὔΏογο οἩ Υ. 419. Το 
Εταπητηθτίαηθ ἀρτῖνο πρόσφατος ΠΤοπα φάω, 

765 

ἴο Ἰ11: Ῥταὲ, αγεῃ 1 ἐἶιο οἰγτποΙοργ Ῥε {πβί, 
1 νυν] ποῦ Ῥ6αχ {ο 8ΒεΠ8θ οἱ γεοπίζή εἰαῖπι 
Τη {ΠίΦ Ῥαββηρθ. Ἑ]οπιῃε]ά, οπ 498ο1, ΟΠο- 
ερΗ. 791, ἀετῖνες 16 {τοπι φάω, αρφαγεο, 
απᾶ γοπάθτς 1έ Γεδι; 80ο 8 {ο Ῥο πεατ]γ 
ΒΥΠΟΠΥΠΙΟΙΒ πΙέ]ι ἑρσήεις. Ἠεβγε]. πρόσ- 
φατον’ τὸ ἀρτίως γενόµενον, νέον, νεα- 
ρόν. Τί8 οτάῖπανγ ππεαπῖηπρ ἶ6 πειο, Ἰαίεῖψ 
φιαᾶς; απᾶ 5ο 16 οσσισς Ναπηῦ. νΙ. ὃ. Ώειῦ, 
αχχῖι. 17. Ἐτεῖς. ΧΙ. 9. Ι:ΧΧ. Αοῖςδ αν! 
2. Περ. κ. 20. 

Ἴδ8. ὄντ᾽ ἀργυρότοξος ᾿Απόλλων κ.τ.λ. 
Τη α]ηδίοπ {ο ειάάεη ἀεαί]ι, ὮΥ πνπῖοα {θ 
{θαίιγες 419 ποῦ 60ο Ικα]Υ {ο νο ἀῑδίογίεᾶ, 
Φθε οἨ ΤΠ]. 7. 428. 

Ἴ66. ἐεικοστὸν ἔτος. Τ]ιο Βοπο]αςδέ Ἱπ- 
{οτπις 38, ἐαί οπθς Πα]; οἱ {15 επι ν/αβ 
ουπβαπιθὰ ἵπ ππακίπρ Ῥγοραγαίῖοπς {ος ἴ]ε 
νναχ, απᾶ ἴμο οί]εν ἵη 1ϊ Ργορτςεβ. Απ 
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Εξ οὗ κεῖθεν ἔβην, καὶ ἐμῆς ἀπελήλυθα πάτρης, 

᾽Αλλ) οὕπω σεῦ ἄκουσα κακὺν ἔπος, οὐὸδ ἀσύφηλον' 

᾽Αλλ” εἴτις µε καὶ ἄλλος ἐνὶ µεγάροισιν ἐνίπτοι 
Δαέρων, ἢ γαλόων, ἢ εἰνατέρων ἐὐπέπλων, 
Ἆ ς Ν ς ν ον Ν ὃ ”/ 5 
Η εκυρη,-- εκυρος δὲ, πατηρ ὡς, Όπιος αιει,--- 770 

᾽Αλλὰ σὺ τόνγ’, ἐπέεσσι παραιφάµενος, κατέρυκες 
Σῇ τ᾽ ἀγανοφροσύνῃ καὶ σοῖς ἀγανοῖς ἐπέεσσι. 

- , 6 ’ πο 1 ο 38 3 , ος 

Τῳῷ σέ ϐ) ἅμα κλαίω καὶ ἔμ᾽ ἄμμορον, ἀχνυμένη κῆρ 
Οὐ γάρ τίς µοι ἔτ ἄλλος ἐνὶ Τροίη εὐρείῃ 

τή ϱ ε ιν 

"Ἠπιος, οὐδὲ φίλος' πάντες δέ µε πεφρίκασιν. 

ὋὪς ἔφατο κλαίουσ” ἐπὶ ὃ) ἔστενε δημος ἀπείρων. 
Λαοῖσι ὃ ὁ γέρων Πρίαμος μετὰ μῦθον ἔειπεν' 

”"Αξετε νῦν, Τρῶες, ξύλα ἄστυδε, μηδέ τι θυμῷ 

Δείσητ᾽ ᾿Αργείων πυκινὸν λόχον' ἦ γὰρ ᾽Αχιλλεὺς 

Πέμπων μ’ ὦδ ἐπέτελλε µελαινάων ἀπὸ νηῶν, 780 
.. . / 9 ΄ ΄ 1 

Μη πρὶν πηµανέειν., πρὶν δωδεκάτη µόλῃ ἠώς. 
.) 9 η] δι / 4 

ὋὩς ἔφαθ” οἳ ὃ) ὑπ ἀμάξῃσι [βόας ἡμιόνους τε 

Ζεύγνυσαν' αἶψα ὃ ἔπειτα πρὸ ἄστεος ἠγερέθοντο. 
᾿Εννῆμαρ μὲν τοί γε ἀγίνεον ἄσπετον ὕλην' 

»λ ο 

οτε Αλ δὴ δεκάτη ἐφάνη φαεσίµβροτος ἠὼς, 785 

Καὶ τότ ἄρ᾽ ἐξέφερον θρασὺν 'Έκτορα δακρυχέοντες., 
2 .ν -ε / Δ / 3 98 . 

Εν δὲ πυρῇ ὑπάτῃ νεκρὸν θέσαν, ἐν ὃ ἔβαλον πῦρ. 

"Ἠμος ὃ) ἠριγένεια φάνη ῥοδοδάκτυλος ᾿Ἠὼς, 

Τημος ἄρ᾽ ἀμφὶ πυρὴν κλυτοῦ “Έκτορος ἔγρετο λαός. 
δω. Α ) » ο) 3 θ ς / 3 

Αυταρ ἔπεί ϱ Ίγεοῦεν, ὁμηγερέες τ ἐγένοντο; 790 
στά Ν ΔΝ ..Ν / 5! / Πρῶτον μὲν κατὰ πυρκαϊὴν σβέσαν αἴθοπι οἵνῳ 

- ῃ Ξ ο αν τον 
Πασαν, ὁπόσσον ἐπέσχε πυρὸς μένος" αὐτὰρ ἔπειτα 

ορἰπῖοῃ, ἨούπθνεΣ, Ἠας5 Ῥεεπ {πεπεπί]γ 
Ἠασανάρᾶ, οἳ νΠ]ο] ἴῑνε νγαγπιεδύ αἀνοσαίθ 
16 {μο οε]ερταίεά Μν. Βτγαπί, ἴμαί Ηε]εῃ 
ννα5 Ώεγυετ οαχτ]οά Ίτοπι Δραγία {ο Ττου, 
απά ἐλαξ ἐπαο αεοπ5 απά εγεπί5 τοσοτάεᾶ 
Ἰπ {πο Πῖαά ατα οπε οοπήπιεά βεγίε οί 
{αρ]θ. Ἅθ6ε Ῥτε]πι. 0958. 5εαί. ΙΤ. ΤΠοα 
αγσιππεπί5 προπ ΠΙΟ {Π5 ἴμεουν 18 
{οαπᾶσᾶ, ατε {45 Ίποτοθ Ἰπρσεπίοαδ (Παῃ 
βο]ϊᾶ, απά οα]οπ]αίεά ταίποεν {ο αβοτὰ 
ΑΠΙΠΠΞΕΠΙεΠέ (Παπ {ο ϱΟΠΝΕΥ Ιπδίγασίίοῃ. 
μετα 15 ί]ε ἁοαρέ ια α οοηδϊἀἆεταΡρ]α 
ῬογίίοἨ οἳ τει] ΠΙ5ίοςγ 15 πιϊχεά τρ θα 
ἴμο Ροεβῖσα] επιρε]]κητηεπί5 απά πιγ{]ο- 
Ἰορϊοα] Ποβοπ5 οἱ Ηοπιεσ ; απἆ {ο ἀεστεε 
οἱ απίΠογ1{γ Το Ῥο αἰίασ]αεᾶ {ο Πϊ5 τε]αίοπ5 
16 {αϊτ]γ βἰαΐίεά ἵπ ΜιΗοτά5 Ηἱ6ί. οἱ ἄππεεσε, 
οἩ.1.54. Το τείατη {ο έλα πεπίγ γεαν5 Πεγε 
πιεπ{οπεᾶ, ἴ]ο Ογοα]ῖο Ῥοεί5 τοσοσπίσο ἴννο 
εχρεάἹοπς οἱ ἔπο ἄτεε](5 ασαϊπςι νου, οί 
γγΠῖο] έπε Πγδί νγας ἀεξίτογεὰ Ὦ} α {επιρεβί; 
Βο {]ιαί {επ Υ6ςΥ5 ΠΙαΥ Ἠαγο εἰαρδεά ἵη {πα 
Ἰπέργναὶ Ῥοΐπεεπ {πῖ5δ ἀϊξαδίετ απᾶ {πε 

ἀερατίπνο οἳ {ιο βΒεοοπά αΥΠΙΑΠΙεΠΙ {γοπα 
Απ]. Θεθ 45ο οη ΠΠ. Τ. 145. 

767. ἀσύφηλον. Θεο οἩ ΠΠ. 1. 649. 
770. ἑκυρὸς δὲ, κ.τ.λ. Ἐον απ εχαπιρ]θ 

οἳ Ρτίαπι”5 σεπί]εποῬς απά Ἰάπάπεςς {ο Ἠε- 
16η. 566 ΤΠ. Γ. 161. 5αα. 

Ἴδδ. φαεσίµβροτος. Ῥεμο]. ἡ φαίνουσα 
καὶ παρέχουσα τὸ φῶς τοῖς ἀνθρώποις. 

790. αὐτὰρ ἐπεὶ κ.τ.λ. ΤΠΙ5 Ίϊπε 18 
παηθΙηρ Ἱπ {πο Ψεπείαπ απἆ οίμετ ΜΒΡ. 
απά 1π με εατ]]ετ εάΙΙοΠΕ, που 15 1ὲ Υε- 
οοσμῖσεᾶά Ὦν ΕπδίαίΠμῖα5; 5ο ἐλαῖ Τη α]] Ργο- 
Ῥαβιίγ Τέ 15 6ρατίοις, 

791. πυρκαϊὴν σβέσαν αἴθοπιοἴνῳ. θε 
οἩ ΤΠ. Ψ. 250. ἨΤΠε Βετετα] τες Ἰεγο 
ἀεδετίρεᾶ τε]αίῖνε {ο ἐἶπο {ππεγα] οἳ Ἠεοίου, 
Ἠανο Ῥεεπ αἰτεαᾶγ ποίϊοθᾶ Ίπ ἴἶχα ποίες {ο 
{με Ἰαδέ Ῥοο]ς, 1π γείΘγεπσθ {ο ἐ]αί οἱ Ῥαΐτο- 
εἶα. Ειδία(]ας τεπιαχ]5 ἐΠαῦ {πε Ῥοεύ 
οοπιργθβ8οᾷ Ἠὶ5 ἀρδοτιρίίοᾳ 1π {Π5 Ῥ]ασα, 
38 Ἡε Ἠαά 5ο τθσοθΠ{]γ ρῖνειπ α ἀείαῖ]θά 
ααεσοιπέ οἱ Πο ογάίπατγ Ργοσθεά(πρβ οη 846Ἡ 
οσραδίοΏ5. Ἠαά ἴἨε ρανσα]ατς Ῥοεπ Ίετεα 
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. 

Οστέα λευκὰ λέγοντο κασίγνητοί ϐ) ἔταροί τε 

Μυρόμενοι, θαλερὸν δὲ κατείβετο δάκρυ παρειῶν. 
7 / -- 

Καὶ τά γε χρυσείην ἐς λάρνακα θῆκαν ἑλόντες, 705 

Πορφυρέοις πέπλοισι καλύψαντες μαλακοῖσιν. 
τ ο 

Αἶψα ὃ) ἄρ᾽ ἐς κοίλην κάπετον θέσαν᾿ αὐτὰρ ὕπερθε 

Πυκνοῖσι λάεσσι κατεστόρεσαν µεγάλοισιὺ 
δί δὲ ο» 9 δὲ . ο / ίμφα δὲ σημ’ ἔχεαν, περὶ δὲ σκοποὶ εἴατο πάντη, 
Μὴ πρὶν ἐφορμηθεῖεν ἐὐκνήμιδες ᾿Αχαιοί. 800 
Χεύαντες δὲ τὸ σῆμα πάλιν κίον’ αὐτὰρ ἔπειτα 

τ ΄ [ὴ 9. , - Εὖ συναγειρόµενοι δαίνυντ᾽ ἐρικυδέα δαῖτα, 
/ -- 

Δώμασιν ἐν Πριάμοιο Διοτρεφέος [βασιλΏος. 
9 ϱ. » 2 ΄ / 4 ς / Ὡς οἵ γ ἀμφίεπον τάφον Ἔκτορος ἱπποδάμοιο. 

τερεαίεά, {πογο πιῖσ]ᾗέ ῬοββΙβΙΥ Ἠανο Ῥεεπ 
ΒΟΠΠ6 στουπἆ {ος ἴ]ε Οὐε[ίρετε {ο τεδί προῃ. 

7958. λάρνακα. Απ αγ ΟΥ οί; Ἱ. 6. 
ο βαγοορῄασιε: ποῖ, 45 ἵπ ἴπο ϱᾳδο οἳ 
Ῥαΐτος]Ιβ, 4Ώ αγη ΟΥ τα8ε (φιάλη). 

798. κατεστόρεσαν. ϕῬοαῖ]. τὸν κάπετον. 
Φεε οἩἨ ΤΠ. Π. 457. 

804. ὣς οἵγ ἀμφίεπον κ.τ.λ. ΤΠα5 {]ια 
Διὸς βουλὴ Ρτεναϊ]εά ονοτ {λε νη]] οἱ Αολ]]- 
168, απιά {πε Ῥοεπῃ οοπο]αάθδ, Ἠον. Εροά. 
ΧΥΤΙ. 11. Όππετε πιαίγπεε Πω αἀαίοίιπι 
ετὶς Αἰίδιις αίφιε σαπῖόις Ἰιοπιοϊῖαπι Ἠεο- 
ἴογα. Ῥεο οπ Ἡ. Α. δ.--- 1 οδηποί {αλα πιΥ 
Ίεανε οἱ {5 πορ]ε Ῥοεπ],” Β4Υ5 ΟοΜΡεΣ, 
α νηποτπέ εκργεβδῖης Ἠου παπι] Τ απα δίνας]ς 
η ἐπ] Ῥ]αϊπ οοπο]αδίοη ος 16, 16 15 Ίο 
ἴπε οχῖέ οἳ α στεαῦ ππαη οτί Οἱ 6ΟΠΙΡΑΠΥ, 
Νηοπι Ἡθ Ἠα5 εη{ετίαίπεά πιαρπ]βοεπί]γ: 

πεϊί]μου Ῥοπιροιβ Ποσ {απη]Ιασ; ποῦ 60Π- 
ἐεπιρέποις, γεί πν]λοαξ ΠΠΠΟΗ ΟΘΓΕΤΙΟΠΥ. 
1 τοοο]]θοεί ποίμῖηπσ απιοπς {πο ννοτ]5 οἳ 
ΤΩΘΓΘ ΤΙΦΗ, {]ιαί εχεπιρ]]ῇθς 5ο 5ίτοηρ]γ {1ο 
ἔναθ βίγΙο οἱ στεαῦ απϊαγ.Ὀ. Ῥετ]μαρβ 
ἴμε οἶοβε οἱ ἴο Ῥαταάϊσο Τιοδύ νι] ὃα 
Εοιρ]έ {ο οοπίοδ {πε Ῥαϊπι οἳ ε]εραπί 
βΙπιρ]]οΙ{γ ΥνἩ 15 πιοχθ Ῥγϊπιϊάνε τῖνα] : 

« Θοπιο παέιτα] θα {Μεγ ἀτορρά, Ῥαΐέ 
ν]ρεά {επι 6Ο0Η 5 

Τ]ο πνοτ]ά ννας5 αἲἱ Ῥείοτε {λεπι, νΊιετε {ο 
οποοδθ 

Τ]εϊν Ῥ]ασθ οἱ τεδέ, απᾶ Ἐγονίάεπος {Παῖν 
συ]ᾷε: 

Τ]16υ Παπά ἵπ Ἰαπᾶ, νι γναπά Ἠππρ 5εερς 
απά 81οΥ/, 

ΤἩτουρ] Ἑάσπ {ἐοοῖς ἐ]ιαῖχ βοΠέατγ αγ. 





Ι1ΝΡΕΧ 1. 

ΠΜΟΠΒΡ5 ΑΝΡ ΡΗΒΔΡΕΣ ΕΧΡΙΙΑΙΝΕΡ ΙΝ ΤΗΕ ΝΟΤΕΡ. 

Ά., Ῥγεβχες {ο 8οηθ υνογᾷς, Γ 
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α, Ἰπίεπβῖινο, Λ. 105 
ἀάατος, 5. 271 
ἀάζω, 1. 116 
ἄαπτος, Α. ὄθ7 
ἀάσασθαι θυµῳ, 1. 698. Λ. 940 
ἄατος, ἅτος, Β. 988 
ἄβιος, Ν. ὅ 
ἀβληχρὸς, Γ. 999. Ε. 997 
ἄβρομος, Ν. 41 
ἀβροτάζω, Ε. 287 
ἀβρότη, πἰφμέ, 1υῖᾶ. 
ἄβροτος, Α. 629. Ε. 2987. 
ἀγάζομαι, Ρ. Τ] 
ἄγαλμα, αε[φη, Δ. 144 
ἀγαπήνωρ, Θ. 114 
ἀγαπητὸς, 7. 400 
ἀγάῤῥοος, ερἰἑ]εί οἳ έῑιε Ἠε]- 

1εδρουί, Β. δ4σ 
ἄγειν καὶ φέρει», Β. 489 
ἀγείρω, Α. 57 
ον ερῖ(ῃεί οἱ ΜΙµθδχνα, 

128 
άν, Β. 054 
ἄγεσθαι γυναϊῖκα, Ἡ. 190 
ἄγη, ᾧ. 221 
ἀγήνωρ, Β. 275 
ἀγκάζομαι, Ρ. 123 
ἀγκὰς, Β. ὃΤ] 
ἀγκυλομήτης, Β. 2056 
ἀγκυλότοξος, Β. 848 
ἀγκυλοχείλης, 1Ριά. 
ἀγκὼν, Π. 103 
ἄγονος, Τ. 40 
ἀγοράομαι, Δ. 1 
ἀγορὰς ἀγορεύειν, 

Ικο, Β. 788 
ἀγορεύειν θεοπροπίας, οα(λοῦ- 

παγὶ, Α. 98δ4 
ἀγοστὸς, Λ. 4256 
ἀγροτέρη, ερ]]γεί οἳ Ὠίαμα, 

Φ. 470 

απᾶ {ο 

ἄγχιστα, Υ. 18 
ἀγχιστῖνος, Β. 141 
ἄγω, ἴο ὑγεαΙ, αααπῇΙιγ οἳ, Ὁ. 

967 
ἄγω, {ο ἀϊγεοί, Λ. 720 
ἀγὼν, απ αφοοιηδζη, Ἡ. 298. 

σι 
-------, ΡᾶΟ6 πιαγ]εᾶ οωί Πον α 

οοπέεεέ, Ψ. 847 

ἀγῶνα δύειν., δύεσθαι, Η «398 αἶνος, παγγαῖο, Ψ. 6532 
ἀδδηκὼς, αρρ]ῖθᾶ Τη α ἁουδίο αἰνῶς, {ον λίαν, Τ. 158 

86Η56, ζ.. 96 
ἄδην ἐλᾷν, αραιά. εἰς, Ν. 

915 
ἀδήριτος, Ῥ. 49 
ἀδινὺς, Β. 8] 
ἁδρότης, Π. 867Ί 
ἄεθλα, εἰαρβῖς οἱ, Ψ. 751 
ἀεικὴς, ἴπφεπς, Κ. 4889 
ἀέκης, ἀέκητος, Δ. θ606 
ἀελλής, Ρ. 18 
ἀεξω, Ρ. 199 
αερσίπους, Τ. 957 
ἀεσίφρωγ, Υ. 185 
ἄζεσθαι, Α. 91 
ἀὴρ, ἄανῶπερε, Τ. 87 

» Ρεπάετ οἱ, Ε. 776 
ἀήσυλος, Β. 876 
ἄητος, αἴητος, Σ. 410. Φ. 9956 
ἀθέμιστος, 1. θὸ 
ἀθερίζειν, νι αοοιβα{ῖνε, Α. 

1 
αἰάξω, Ῥ. 66 
αἰγανέα, Π. 6δ9 
αἰγίλιψ, 1. 156 
αἰγίοχος, Α. 203 
αἰγυπιὸς, Η. 69 
ἀϊδηλος, Β. 406 
᾿Αἴδης ἀμιίλιχος, 1. 168 
"Αϊδι προϊάπτειν, Α. ὃ 
αἴδομαι, Β. δὔ] 
᾿Αἴδος κυνέη, Ε. 8456 
"Αϊδόσδε, βιρανά. δῶμα, Ἡ 

990 
᾿Αΐδου πύλαι, 1. 819 
Αἰδωνεὺς, Β. 190 
αἰδὼς, γευεγοπίία ὀγφα αἴῖοβ, Ώ 

44 
αἰδὼς απά νέµεσις, ἐ]λεῖν ἀ]- 

{ογεπςε, Ν. 122 
αἴθουσα, 7. 245 
αἴθοψ οἶνος, Α. 462 
αἰθρηγενὴς, Ο. 171 
αἴθων, Ο. 600 
αἴκε, εἴκε, Να βαῬ]αποβῖνε, 

Α. 197 
αἵμων, Ἑ. 49 
αἰναρέτης, Π. ος 
αἰνέω, ἴο ασφιεῖσδοο, θ.9 

ἄϊξ, ὑπρείας, Ο. 709 
αἰολοθώρηξ, Δ. 489 
αἰολομίτρης, Ἑ . 07 
αἰολόπωλος, Δ. 186 
αἰόλος, 1ρια, 

αἰπὺς ὄλεθρος, Ν. 775 
αἴσιμος, 7. 62 
ἀϊσσω, α παν (Υ οἳ, Φ. 126 
ἄϊστος, αἴστόω, 5. 208 
αἰσυμνητὴρ, Ω. 547 
αἴτιος, Ηοπιετῖο 15ο οἳ, Α. 951 
αἴω, δρίγο, Ο. 2602 
᾿Ακακήτης, ορίιμοξ οἳ Μον- 

ου.γ, Π. 184 
ἀκαχείατο, Μ. 179 
ἀκαχμένος, Ῥ. 057 
ἀκερσεκόμης, ερἰειεῖ οἳ Αρο]- 
1ο, Υ. 99 

ἀκεστὸς, Ν. 1158 
| ἀκέων, Α. 94 
ακήδεστος, 7. 60 
ἀκηδέω, Ψ. 0 
ακηδὴς, Φ. 195. Ω. 596 
ἀκὴν, Α. 94. Γ. 96 
ἀκήρατος, Ο. 498 
ἀκήριος, Ἐ. 812. Λ. 995 
ἀκηχέαται, Ῥ. 65 
ἀκηχέω, 1ρῖᾶ. 
ακίχητος, ἀκίχητα διώκειν, 

Ῥ. 19, 

ἄκμηνος, ἀκμηνὸς, Τ. 165 
ἀκοντιστὺς, ἀκοντιστὺν δύ- 

εσθαι, ψ. 625 
ἀκοστεῖν, 7. 506 
ἀκριτόμυθος, Β. 2946 
ἄκριτος, 1ριά. Ἡ. 956 
ἀκροκελαινιάω, Φ. 249 
ἀκρόκομος, Δ. 658 
ἀκροστόλια, 1. 241 
ἀκτὴ, Α. 650 

[6 ἀκτὴ Δημήτερος, Ν. 305 
᾽Αλαλκομενηϊῖς, ορί(]ιοί οἳ ΜΙ- 

Ἠθχνα, Δ. ὃ 
αλαλύκτημαι, Κ. 94 
αλαστεῖν, Μ. 169 
ἆλαστος, Χ .261 
αλεγίζω, νε] Ρεπ]πο, Α. 160 
ἀλέγω, 1. 600 

αἰνόθεν αἶνας, Δπᾶ {ιο Ίἶκο, ἀλεὶς, ΤΠ. 405 
Η. 99 ᾿Αλεισίου κολώνη, Λ. 66 

.. 
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ἄλεισον, Λ. 715. Ὦ. 429 
αλείτω, ΨΙίἉ αοσαξαίΊνε, Τ. 

2056 
ἀληθὴς, αεί, Μ. 495 
ἀλήϊος, 1. 125 
ἄλημι, οοπᾳγέΠο, Ἑ. 835 
ἁλίπλοος, ΝΤ. 26 
ἅλις, αβδεᾶ αΏδο]α{ε]γ, 1. 197 
ἁλιτήμων, Ὁ. 157 
αλιτρὸς, Θ. 361 
ἀἁλκυὼν, 1. 659 
ἀλλ᾽ ἄνα, ευπδίτασβον οἱ, Σ. 

178 
ἀλλά, ρατᾶσ]ε, Α. 24 
ἀλλά γε, Α. 85 
ἀλλὰ καὶ ὣς, Α. 116 
ἀλλά που, Ν. 225 
ἄλλοθεν ἄλλος, σαι Ῥ]ατα] 

νετΡ, 1. 511 
ΑἈλλοπρόσαλλος, ερ λεί οἱ 
Μανς, Ε. δδΙ 

ἁλοίην, Ποπιετῖο ορίαίΊνε, 1. 
98δ 

ἁλοσύδνη, Υ. 907 
ἄλσος, Β. 606 
ἁλυσκάζω, ἁλύσκω, Ε. 255 
ἁλύω, Ε. 962 
ἀλφεσίβοιος, Σ. 599 
ἀλφέω, Φ. 79 
αλωὰ, Ε. 90 
αἁλωάων ἕρκος, 1914. 
ἅμα, να ἀαᾶνε, Α. 168 
ἅμα ἔπος τε καὶ ἔργον, Τ. 

242 
ἁμαθύνω, 1. 689 
ἁμαιμάκετος, 7. 119 
ἀμάλλη, ἁμαλλοδετὴρ, Σ. 659 
ἀμάρη, Φ, 259 
αµαρτάνω, Ω, 68 
ἁμαρτ ϱ, Ε. 656 
αµατροχία, Ψ. 423 
ἄμβατος, 7. 454 
ἀμβλήξην, Χ. 476 
ἀμβολάδην, Φ. 964 
ἀμβροσία, Α. 629 
ἀμβρόσιος, ἄμβροτος, ΙΡιά. 
ἀμβροσίη νὺξ. Α. 529. Β. 57 
ἀμβροτέω, Β. 287 
αμέγαρτος, Ίπαφπας, Β. 420 
ἀμείβειν., Α. 84 
ἀμείβοντες. ταῇετε, βαυαπά. 

στῦλοι, Ψ. Τ12 
ἀμείλικος, 1. 1658 
ἄμεναι, Φ.Ἴ0 
ἁμενηνὸς, Ε. 887 
ἀμενηνόω, Ν. 662 
ἀμέρδω, Π. 58 
ἀμήχανος, κ. 164 
ἅμι, εαίῖο, Φ, 70 

ἀμιτροχίτων, τ. 419 
ἀμιχθαλόεις, Ω. 755 

ἄμμε, ἄμμες, ἅμμι, Α. 50 
άμµορος, 7. 4085 

ἀμοιβὸς, Ν. 795 
ἀμολγὸς, Λ. 179 
αμὸς, 7. 414 
ἆμοτος, Δ. 440 

ΙΝΡΕΣ 1. 

αμπυκτὴρ, Ε. 968 
ἄμπυξ, Ε. 958. Χ. 469 
ἄμυδις, 1. 6 
ἁμύμων, (045 απᾶ {ἴπο Πίκο 

ν/οτᾶς 4ο ποί ΙΠΙΡΙΥ ρεγεο- 
Μίοπι π Ἠοπιες,) Α. 92 

ἁμύσσω, Α. 245. Ὅ. 254 
ἀμφαδίην, Η. 196 
ἀμφασίη, Ῥ. ϐ95 
ἀμφὶ, πι ἀπάνε, Τ. 157 
αμφὶ, πέν ατίε]ε απᾶά Ῥτορεγ 

ΏΔΤΗΘ, Τ. 146 
ἀμφιβαίνειν, Α. 97 
ἀμφίγυος, Ν. το. 
ἀμφιδρυφὴς, Ὦ «700 
αμφιέλισσος, Β. 106 
ἀμφιθαλὴς, Χ. 496 
αμφίθετος φιάλη, Ψ. 270 
ἀμφικύπελλον, Α. 684 
ἀμφὶ νέµεσθαι, Β. 494 
ἀμφὶ περὶ, Β. 9056 
ἀμφίπ ολος απά ὁμωὴ, Εῑλοῖς 

ἀμἴετενσε, Α. 921 
αμφὶς, Β. 1ὸ. Ο. 709 
ἀμφὶς φράξεσθαι, Β. 19 
ἀμφιφορεὺς, ψ. 9» 
ἀμφιχέω, Β. 19 
ἀμφότεραι, 5ο]]. χεῖρες, Ἐ- 416 
ἀμφότερον, 5αρααά. κατὰ, Δ. 

60 
ἂν, (γροεϊσοὸ κε Οἱ κεν)) Α. 

---, Ὅ Ππίατο ΙπάΙσα το, ΔΑ. 
199 

---, ΝΙἩ 5αμ]ιποίίνε, α5 {π- 
ίατο, Α. 197. 184. 

ο, Π ορίαΊνε, Α. 205. 7. 
28] 

---, ΝΕ] ορίαἄνε {ου ΙΠΙΡΕΤΑ- 
γε, Τ. 69 

---, οπηϊέεᾶ, Α. 262. Τ. 4559 
---, ἀοπδ]εᾶ ἵπ Αίῑς, Α. 901 
---, ΙΕ ρανγαἷρ]ο, 1014. 
αν, τεγπηϊπα οι οἳ νοσαῖνο 

{γοΠΙ ποπΠ Ἰηπ ας, Α. 86 
ἀνὰ, Ῥτεροβ]ζῖοη, ρεοπ]αν πδε 

οἱ, Α. 16 
ἄνα. νος. οἱ ἄναξ. Γ. 951 
ἀνάβλησις, Ώ. 6556 
ἀνάγεσθαι, ἴο κεί καἰΐ, Α. 418 
ἀναδέσμη, Χ. 469 
ἀναείρω, οἳ ντερί]ετς, Ψ. 724 
ἀναιδείην ἐπιειμένος, Α. 149 
αναιδὴς, {πφεπς, Δ. 65]. Ν. 

199 
ἀνακλῖναι, 5ο. πύλην. Ε. 51 
ἀνακυμβαλιάζω, Π. 979 
ἄναξ, αρρε]]αίῖοη ποξ οοπΒπεά 

{ο Ιπ65, Ν. 682 
ἀναπλῆσαι µοῖραν, πότµον, 

ὄλεθρον, Δ. 170 
ἀνάσσω, απᾶ Ί]κα ναΥῬς, να 

ἀαΐῑνοε, Α. 180 
ανδράγρια, 5. 609 
ἀνδρόκμητος, Λ. 51 
ἀνδρόμεος, Λ. 98 
ἀνεμοτρεφὴς, Δ. 266 

ἀνεμώλια, Δ. 965 
ἀνενεικάμην, Τ. 5ἱ4 
ἀνέστιος, 1. 69 
ἄνεω, εἰ]επί, Β. 9998 
ἀνὴρ, επαρ]λα!ῖο, 7. 119 
ἀνθεμόεις, Ψ. 885 
ἀνθέριξ, π. ο» 
ἄνθρωπος, επιρῃαίίο Ἅδο οἳ, 

Δ. 194 
ἀνιάζω, βοπιεβπιες Ππίταπεϊ- 

ἄνε, Ψ. Τ9ἱ 
ἀνιέναι, 5α]]. οαπες, Ἐ. 61 
ἀνιέω, Ἑ. 880 
ἀνίστημι, Α. 191 

» ΙΙ ἀαάνο, Ψ. 656 
ἀντὶ, Ῥτεροβίίοῦ, εἰηρείς οἳ, 

ΑΛ. 106 
τι 

νετῦ5 οἱ ὑηγῖπφ απᾶ δεἰ(ἴπα, 
Απ 

» ΝΙΠ σεπ]{ῖνε, Ἱπαρ]γίης 
φαΐπε, Θ. 169. 999 

ἀντιᾷν πολέμου, γάμου, Ώ. 63 
ἀντιάω, Α. 91 
αντικρὺ, πο όν. 
ἀντιτορέω, Κ. 267 
ἄντυξ, Β. 905 

ἅρματος, ἀσπίδος, ἅτο. 
1ρτά. 

---- πρώτη, 
2156 

ἄνω, ρεγῇεῖο, Κ. 951 
ἀγώϊστος, Φ. 99 
ἄξυλος, Λ. 1556 
ἀοίδιμος, 7. 958 
ἄορ, ὅαρ, ὦρ. Ε. 486 
ἀοσσητὴρ, Ο. 254 
ἀπάλαμνος, Ε. 607 
ἀπαρέσκειν, Τ. 189 
ἀπειλὰς ἀπειλεῖν, Ν. 219 
ἀπειλέω, Θ. 150 
ἀπειλητὴρ, Ἡ. 96 
ἀπέλεθρος, Ε. 2456 
ἀπέχειν τί τινος. Α. 97 
ἀπηλεγέως ἀποειπεῖν, 1. 909 
απήνη, Ώ. 276 
απινύσσω, Ο. 10 
απὸ, ῬτεροδίΏοπ, αἰσηηγιης 

φοπποταί, Α. ὃ 
» δα 1π οοπιροβΙΘίοἩ, Β. 

72 
» Ἀ5εᾷ αἀγοτΡΙα]]γ, Β.259 
» ΕΧΡΙΕΒΕΞΕ5 α ἀῑγεσθίοι 

ἀἰπετεπί {τοπ (λα! οἳ Ῥ]ασςε 
ο{ αοἴοἨ, Ε. 19 

» Ῥείοτε πατηες οἳ Ιηβίτιι- 
ππεπίς, Ω. 05 

ἀποβαίνειν ἵππων, Ε. 221 
ἀπόβλητος, Ρ. ἐδ 
ἀποβλύζω, Ι. 482 
ἀπογυιόω, 7. 2656 
ἀπὸ δρυὸς καὶ πέτρης λέγει», 

Χ. 126 
ἀποειπεῖν, Α. 514 
ἀποέῤῥω, 7. 948 
ἀποθύµια ἔρδειν, Ψ. 695 
ἀποίχεσθαι, Τ. 943 

πυµάτη, Υ. 



ἨΝΟΒΡΡ ΑΝΡ ΡΗΒΛΑΡΕΡ. 

ἀπολούειν, Ὃνῖι ἀοιρ]ο ασοιι- 
βαΐΐνο, Σ. 9456 

ἀπομνάομαι, Ώ. 428 
ἀπόμνυσθαι, ἐπόμνυσθαι, 

Ονεῖν ἀϊῄετεποο, Α. 256 
ἀποσταδὸν, Ο. 556 
αποσφάλλω, Ἐ. 667 
αποτῖσαι, βεῖ]. ποινὴν. 1. 608 
απ᾿ οὕατος εἶναι, Σ. 212. Χ. 

454 
απὸὺ τοῦ δείπνου, α[ῖεν 5ιρ- 

ΛεΥ, Θ. 64 
ἀπούρας, Α. 9σ6 
ἀπουρίζω, Χ. 489 
ἀπροτίμαστος, Τ. 2605 
ἀποψύχειν ἱδρῶ, Δ. 620. Χ.9 
ἁπτὴν, 1. 925 
ἁπτοεπὴς, Θ. 909 
ἂρ, άρα, Ρατίῖσ]ε, Α. 8 
ἀρὰ, ἑμλησνν Ξ. 4556 
ἀράομαι, Σ . 4956 
ἀργαλέος, Σ. 119 
ρπιφόντης, αρρε]]αίίοἩ οἳ 

Μενοαυγ, Β 5 
ἀργεστὴς, ἀργεστὴς Ἀότος, 

Λ. 906 
ἀργηστης, Λ. 454 
ἀργινόεις, Β. 627 
ἀργυρόπεζα, ερϊλεῖ οἳ Τ]ο- 

ἄς, Α. 97. 538 
ἀργυρότοξος, ερϊ(]εῦ οἳ ΑΡρο]- 

Ίο, Α. 5ῇ. 
ἀργύφεος, «ἄργυφος, Σ. 60 
΄Αρειον τεῖχος, Δ. 407 
ἀρέσαι. ἀρέσασθαι, ἴο αρρεαςε, 

Δ. 965. 1. 112 
ἀρηϊκτάμενος, ζς ᾗρ 
αρημένος, Σ. 455 
ἜΑρην πνέειν, απᾶ 1 εχ- 

ῬΓθβδίοης, ΕΒ. 626 
"Αρης, ἀϊενεπί βἰσπίβοαίίους 

οἳ, Ν. 444 
ἀρητὴρ, Α. 11 
ἀρητὸς, Ῥ. 97 
ο, ἄρθμιος, ἀρθμὸς, Ἡ. 

ο. Β, 918 
΄Αριμοι, ο μμὸ Β. 782 
ἄριστον, Β. 381 

» οπαπΗίγ οἳ βγεί 5Υ]- 
Ἰαμ]6, Ω. 124 

ἀρκέω, αγοσο, Ὦ. 990 
άρκιος, ἄρκιον εἶναι, 1ΡΙά. 
ἁρματροχίη, ψ. 4235 
ἁρμονία, Χ. 255 

ἀρνευτὴρ, Μ. ὁδ6 
ἄρνυμαι, Α. 159 

. ἀετίναῖοπ οἳ, Β. 106 
ἅρπη, Τ. 950 
ἀρτιεπῆς, Χ. 28] 

ἄρτιος, ἄρτια βάζειν, Ἑ. 936 
ἀρτύνω, Λ.216 
ἄρχειν, {ο Ῥτεσεᾶς, 1. 69 

»ἴο ετοεῖ, 1. 102 
ἄρχειν καὶ λήγειν ἔν τινι, 1. 

9 
ἀρχέκακος, Ἑ. 08 

οι 

᾿Αρχέλοχος, απᾶ κα οοπη- | αὐτὸς, σεη]ῖνο οἳ, νε] Ροβ- 
Ῥουπάς, Β. 825 

ἀρχὴ, ἐπιοερίηε, 5. 100 
αρωγοὶ, ἐπ᾽ ἀρωγῇ, Ψ. 514 
ἀσάμινθος, κ. στθ 
ἀσήμαντος, Κ. 485 
ἄσθμα, Ο. 941 
”Ασιος λειμὼν, Β. 461 
ἄσις, Φ. 919 
ἀσκέω, Κ. 438 
ἀσκηθὴς, Κ. 9ἱ9 
ἄσκοπος, Ώ. 157 
ἄσκος αἴγειος, 1. 947 
ἀσπαίρω, Τ. 995 
ασπερχὲς, Δ. 55 
ἀσπίδος ἄντυξ, 

118 
ἀσπὶς απᾶ σάκος, ἀϊἴετεπος 

Ῥοαένεαπ, 1. 905 
ἀσπουδὶ, Θ. 612 
ἅσσα, {ον ἅτινα, Α. 654 
ἄσσον ἰὼν, Α. 6671 
ἀστὴρ, α Ἰπείεογ, Δ. 16 

απᾶ ἄστρον, ἀϊῑεγεπορ 
Ῥοΐνοεῃ, Ἐ. ὅ 

ἀστράγαλοι, Ψ. δ8 
ἄστρα προβέβηκε, Κ. 202 
ἀστυβοώτης, Ώ. 701 
ἀσύφηλος, 1. 645 
ἀσφάραγος, Χ. 9556 
ἀσχαλάω, ἀσχάλλω, Β. 2958 
ἀσχαλάω, Ψ ρατθεῖρ]ε, Ώ 

405 
ἀταλάφρων, 3. 400 
ἀτάλλω, Ν. 27 
ἀταρπιτὸς, ἀταρπὸς, Σ. 06 
αταρτηρὸς, Α. 229 
ατάω, ἀτέω, Υ. 9955 
ἅτερ ὅρκου αποίσεσθαι, Ψ. 

Ῥ. 262. 3. 

ἄτη, Α. 419 
΄Ατη, σοᾶἆεςς, Τ. 91 
τος, Β. 38δ 
ἀτρέμας ἦσθαι, ἔχειν, 
ἀτρύγετος, Α. 916 
᾿Ατρυτώνη, Β. 157 
ἄττα, 1. 609 
ἀτύζομαι, 7. 98 
αὖ, αὖτε, Α. 203 
αὖ ἔρυσαν, αοἳ]. 

Α. 459 
αὖθι, Α. 409 
αὖθι, ἀϊδιποι {τοπα αὖθις, 114. 
αὖθις, αὗτις, Α. 27 
αὐϊἴαχος, Ν. 41 
αὐλὴ, Ε. 198. ἤ. 944. Ω. 161 
αὐλῆς χόρτος, Λ. 175 
αὐλίζομαι, Γ. 202 
αὐλὸς, αὐλῶπις, Ὁ ο 
αὐτὰρ, ἀτὰρ, Α. 51. 282 
αὐτὰρ ἔπειτα, ἐπειδὴ, ἐπεὶ, 

Α. 51 
ἀθτμὴ, Φ. 906 
αὐτόματος, Β. 408 
αὐτόξυλος, Ψ. 826 
αὐτὸς, ἀθίϊνο οἳ, υπ σὺν 

ππάρχρίοοά, Θ. 24 

τπτ 

Β. 200 

τράχηλο», 

βεβεῖνο ΡΤοποιῃ, Ο. 99 
----- Ῥεει]ῖας 6εΠ56 οἳ, Ιπ 

οοπΏΡοβΙ{1οἩ, Ψ. 826 
αὐτοχόωνος, 1Ρῖά. 
αὔτως, Ψ. 3968 
ἀφαιρεῖσθαι, Ροναγηπιοπέ οἵ, 

Α. 182 
ἀφαμαρτάνειν, 7. 411 
ἀφαμαρτοεπὴς, ΓΤ. 913 
ἄφαντος, 7. 60 
ἀφάω, 7. 95939 
ἄφενος, Α. 170 

ἀφήτωρ, ερἰἰλεί οἳ ΑΡρο]]ο, 1. 
404 

ἀφιέναι, απιζέεγα, Ν. 444 
ἄφλαστα, 1. 241 
ἀφλοισμὸς, Ο. 607 
ἀφνειὸς, γπίας οἵ, Ἑ. 644 
ἀφραδία, Β. 9608 
ἀφρήτωρ, 1. 68 
ἄφρων, Ω. 157 
ἀφύσσω, Α. 170 
ἄχει προτραπέσθαι, Ζ. 956 
ἀχερωῖς, Ν. 989 
ἀχλὺς, ἐγιείία, Ύ. 451 
ἄχνη, Ε. 499 
ἀχρεῖος, ἀχρεῖον ἰδεῖν, Β. 

2609 
ἄχρις, Δ. 6232 
ἀχυρμία, Ἑ. 509 
ἂψ, τεάιπάαπέ, Α. 69 

"1 ἀψίδες, Ὦ. 487 
ἄω, δαΐΐο, Φ. 70 
ἀαωτεῖν ὕπνον, Κ. 159 
ἄωτος, 1]. 657 
ἄωτος λίνου, οἵος, 1ριᾶ. 

Αοοϊάετο α]απιά αἰοιί, Ε. 
σοτ 

Αἀπ]ίετο, {ο δίαῖπ, Δ. 141 
Άρετο εἰ {εττα, Β. 4δὸ 
Ἀρ]ιίατο, «μθαιά. ΠΙΠΟ, Α. 

Α]ρα8, ερἰ]εί οἳ Νοίαβ, Δ 
906 

ΑΓΡΡαΧΕΤΕ, ΤΟΥ πἆεβρο, Κ.. 226 
Άιτθα, ερἰ]αί ο Ὑεπας, 1) 

04 

Βάδην, Ν 516 
βαθύζωνος, 1. 590 
βαθύκολπος, 1Ρίά. 
βαθυλείμω», 1. 151 
βαθυλῄϊος, Σ. ὅδθ 
βαθύπεπλος, 1. 690 
βαθὺς, Τεγιζε, Σ. 660 
βαίνω, ΒΟΠΙΘΙΙΠΘΕ ἰταπβ]νθ, 

Α. 144 
βαλιὸς, Π. 149 
βάλλω, σοπ8ρεγᾳο, Λ. 696 
βάλλω απᾶ οὐτάζω, ἀππετοποθ 

Ῥείπγεεν, Δ. 6256 
βαμβαίνω, Κ. 975 
αρ αώφώνουν Β. 867 
βάσκ᾽ ἴθι, Β 
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βάσκω, Β. 8 
βεβολήατο, 1. ὃ 
βΒεβολημένος, 1Ρίά. 
βέλεμνον, Ο 
βέλος, α ποιπᾶ, Θ. 519 
βέοµαι, Ο. 194 
βεέρεθρο», Θ. 14 
βηλὸς, Α. 691 
βήσομαι, Β. 9δ 
βῆ φεύγων, απά ἔλαε Ἠκα, Α 

949 
βιάω, ε]]ραῖς οἳ, Τ. 76 
βίη Ἡρακληείη, απᾶ εἰπηῖ]αν 

ΡΙεοΏαΣΠ15. Β. 058. Ῥ. 416 
βλάπτω, ἴο ἵπιρεΙε, 7. 99. Ψ. 

9δ 
βλεῖο, Ν. 988 
βλεμεαίνω, Θ. 991 
βλέπω, ἰο {ἐΐνε, Α. 88 
βλῆτρο», Ο. 678 
βλωθρὸς, Ν. 959 
βοάγρια, Μ. 23 
Βοὴν ἀγαθὸς, Β. 686 
βόλομαι, Λ. 919 
βόµβος, Δ. 126 
βοτρυδὸν, Β. 89 
βοῦ. ἵπ οοπαροβ!ῖΙοἩ, Α. ὅδ] 
βούβρωστις, Ὦ. 692 
βουγαῖος, Ν. 854 
βουλὰς συµφράζεσθαι, Α. 89 
βουλῇ, εᾖῖρείς οἱ, Β. 967. 979 
βούλομαι απᾶ ἐθέλω, {Πεῖτ 

ἀϊΠεγεηοε, Α. 112 
βουλυτὸς. ΤΠ. 19 
βοῶπις, Α. 55] 
βράσσων. Κ. 226 
βρέγµμα, βρεχμὸς, Ε. 75. 6δ6 
βριήπυος, Ν. 65] 
βροτολοιγὸς, Ε. 91 
ρύω, Ῥ. 6δ 

βωμὸς, Θ. 441 
βρωτὺς, απᾶά αἰπ]ατ {οττη», 

Τ. 2056 

ἙῬαταίμτατη, Θ. 14 

Γαἴα, οἳ ἴῑιο ἀεαᾶ, Ω. 64 
γαμβρὸς, Ἐ. 474. Ν. 464 
γάµος, α Ππαγγίαφο ᾖεαεῖ, Σ. 

491 
γανάω, γάνυμαι, Ν. 2056 
γὰρ, εἰΙρίς τ5ε οἱ, Α. 125 
γαστὴρ, Τ. 235 
γδουπέω, λ. 46 
γε, Ῥατῆσ]ε, Α. 60 
γέεννα, Θ. 14 
γελάω, πιείαρ]οχῖσα] ωξε οἳ, 

τ. 965 
γε μὲν, αἲ τεγο, Ἐ. 616 
γενεὰ, Α. 250 
γένεσις, {ου γεννήτωρ, Ξ. 901 
γενναῖος, Ἐ. 25 

γέντο, Θ. 45 
γέρας, Α. 118 
Γερήνιος, ερ]λεί οἳ Νερίος, 

Β. 996 
γερούσιος οἶνος, Δ. 259 

ΙΝΡΕΣΧ 1. 

γερούσιος ὅρκος, Χ. 119 
γέφυρα, ππείαρΠοτίσα]]γ αΡ- 

ΡΙεᾶ, Δ. 71 
γέφυραι ἐεργμέναι, Ἑ. 89 
γηθέω, νι αεοαδαΐνε, 6. 

577 
γήραος οὐδὸς, Χ. 60 
γῆρας ὠμὸν, Ψ. Τ91 
γίνεται, εΙΠρεῖς οἱ, Φ. 2561 
γλαυκιάω, Α. 206 
γλαυκὸς, 1Ρίά. 
γλαυκῶπις, 1δῖά. 
γλήνεα, Ω. 1952 
γλήνη, Θ. 164 
γλυφὶς, Δ. 122 
γλωχὶν, Ώ. 212 
γναμπτὸς, Ώ. 959 
γνὺξ ἐριπὼν, Ε. 95] 
γόνυ κάµπτειν, Ἡ. 118 
Γοργώ, Γοργὠν, Γοργόνη, 6. 

945 : 
γούνασιν ἐφέσσεσθαι, 1. 455 
γουνὸς ἁλωῆς, 1. 5650 
γραμματικὰ ἐκπώματα, ᾖ7. 

958 
γράφω, 15 Ῥτορες βἱσηϊμοα- 

τομ, 7. 168 
γύαλο», Ε. 99 
γυναικωνῖτις, Χ. 440 
γύον, 1. ὅ74 

Δαίειν γάµον, Τ. 299 
τινα, 1914. 

δαίμονες, φοᾷε, ΝΤΥ 5ο οα]]εὰ, 
Ῥ. 49 

δαιµόνιος, Α. 6θ] 
δαίµων, ἐπ]ογέππίώπ, Θ. 166 
δαινῦτο, Ώ. 6056 
δαὶς ἐΐση. Α. 468 
δαιτρὸν πίνειν, Δ. 962 
δαΐφρων, Ε. 95 
δαίω, {ο δΗγΠ, τιδεὰ τηείαΡΒοἵ- 

1σβ]1γ, Β. 95, απἀ ἰταπεὶ- 
Ώγε]γ. Ἐ. 4 

δάκνειν, {ο σγἶετε, Ἐ. 495 
δάκρυα ἀναπρῆσαι, ἹΠ. 495 
δακρύειν, δακρύεσθαι, Π. 7 
δάµαρ, Τ. 199 
εν Ργοίζωπι, Λ. 990 
δαφοινὸς, Β. 908 
δὲ, Ππα], αξεά αδ απ αἆνετρ 

ος Ρίαοο, Α. 54. Ἡ. 950 
--- τερεαίεᾶ, Α. 6δ. 157 
---, 101 γὰρ, Α. 200 
--- εχργεβεῖνε οἱ ΙπάϊΙσπαίοη, 

Α. 640 
δέατο, Ν. 458 
δέελος, Κ. 466 
δεῖ απά χρὴ, Ξγηίας οἳ, 1. 9897 
δεῖ, ε)ῃρεῖς οἳ, Φ. 360 
δειδίσσεσθαι, Β. 190 
δείελος, Φ. 251 
δείκνυµι, ΡτίηαΣΥ 5εηςε οἱ, Ἱ. 

196 
| δείλης, 5εῖ]. ὥρα, Φ. 111 
δεινὸν δέρκεσθαι, απᾶ {1ε Ἰϊκα, 

Τ. 942 

δεῖπνον, Β. 98Ι 
δέµας, νι σεη]ᾶνο, αραιά, 

κατὰ, Λ. 6956 
απᾶ σῶμα, Οχεῖτ ἀϊβοτ- 

επςε, Τ. 26 
δενδίλλω, Ἱ. 180 
δεσμὸς, οοπιροπηάς οἳ, Ω. 270 
δεύεσθαι, πν]ι σεμ]Ώνε, Ν.ὀ09 
Δευκαλίδης, Ν. 907 
δεύτατος, Τ. 51 
δέχεσθαι, νη(λ ἀαβνε, Β. 156 
---νίοᾖοποιγ, Χ. 405 
δὴ, Ραχβσ]ε, 15ο οἳ, Α. 6 
δήµια πίνειν, Ῥ. 960 
δηµογέρωγν, Τ. 149 
δῆμος, Β. 647 

» Ίος δηµότης, Μ. 2132 
δια» ἑτεραλκὴς, Η. 26. 0. 

798. 
δην, αἀνετρῖα] ἐεγιπϊπαίίοἩ, 

Α. 292 
δφόω, Ε. 459. Ῥ. θὅ 
δηρὸν, 5ο]]. χρόνον, 1. 415 
δήω, 1. 418 
διὰ, εἰΙρεῖς ο, Β. 415. Ω.710 
διαίνω, Ν. 90 
διακείρω, Θ. ὃ 
διάκτορος, ερϊμεί οἳ Μετ- 

οἱσγ, Β. 108 
διάνδιχα, 1. 97 
διὰ νύκτα, Θ. 610 
διαπλίσσω, Ψ. 120 
διαπρέπειν, Ψε]ι σεπἰήνε, Μ. 

104 
διαπρύσιος, Θ. 997 
δίδηµι, Λ. 1056 
διδοῦναι, Ὁ. 4956 
δίδωµι, ἴο γἱείᾶ, Δ. 45 
διξώσω. Ώ. 455 
διέπειν. Β. 207 
διερὸς, Ν. 50 
Δαπετὴς, ερϊ]εί οἳ Ἠίπετς, 

Π. 14 
δικάζειν ἐς μέσον, Ψ. 674 
δίκη, εἰΙρςῖς οἳ, Ψ. 680 
δίκῃ ἀμείβεσθαι, Ψ. 5645 
δίκην, να(Ἡ επ]ᾶνε, αραιά. 

κατὰ, Λ. ὅ9δ 
δικλίδες θύραι, Μ. 455 
δινωτὸς, Τ. 991. Ν. 407 
Διογενῆς, Α. 176 
Διὸς βουλή. Α. ὅ 

µάστιξ, Μ. 57 

ὅτος, . 92. Γ. 352 
Διοτρεφῆς, Α. 176 
δίπλαξ, Γ. 126 
δίσκος, Ψ. 896 
δίσκου οὖὗρα, δίσκουρα, Ὁ. 

491 
διφάω, ΤΠ. 747 
δίφρος, Τ. 424. Ε. 72] 
δίψη, δίψος, Φ. 541. Χ. 1 
δίω, Χ. 95] 
ὃμῶς, δµωη., Α. 951 
ὃν, Ννοτᾶβ δερωπίπς να, ἵ 

156 
δνοπαλίζω, Δ. 475 
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δνοφερὸς, 1. 16 
δοάσσατο, Ν. 408 
δοκεῖ, ε)]ρδῖ5 οἱ, Ω. 08 
δοκεύειν, αβίχοποπιῖσα] ἔετπι, 

Σ. 408 
δόµος, ε)]ῖρείς οἳ, 7. 9578 
δόµος ἡμιτελὴς, Β. 701 
δόµου μυχὸς, Χ. 440 
δόναξ, Δ. 6889 
δόρα, εΠΏρδίς οί, Τ. 17 
δόρπος, ϱεπᾶσΥ οἱ, Α. 919 
δόρυ, παοίς, Β. 195 
δὸς, ε]]ρεῖς οξ, ἵπ Ιπγοσα{ίοπ8, 

Β. 419 
δοῦλος, ποῦ αβεά ὮΥγ Ἠοπιετ, 

Α. 951 
δουπέω, Ψ. 679 
δουρηνεκὴς, Κ. 957 
δουροδόκη, Α. 455 
δράγµα, Δ. 69 
δραίνω, Κ.. 96 
δρᾷν, οἨ ῥέζειν, οἳ βαογίβοςς, 

Α. 147 
ὁρατὸς, {ο δαρτὸς, Χ. 169 
δριμὺς, Ο. 696 
δρυτόµος, Λ. 86 
δύειν ἀγῶνα, Ἡ. 298 
δύροµαι, ὀδύρομαι, Β. 269 
δὺς, ἵπ οοπιροβίΠοη, Ὦ. 99 
δυσαριστοτόκεια, Σ. 54 
δυσηλεγἠς, Ύ. 154 
δυσκέλαδος, Π. 9558 
δυσµένη ἔπη, Ε. 567 
δύσπαρις, απᾶ Ίϊκο 

Ῥουπάς, Γ. 99 
δυσπέµφελος, Π. 748 
δύω, να Ῥ]ατα] βιρείαηέῖνο, 

Δ. 45650 
δῶμα, εἰλρεῖς οἳ, Ω. 100 

6οΠ]- 

Ὅατε {ερίε», Χ. 204 
Ῥε]επίτε, Μ. 255 
Ῥενε]ῖ ηανο, Α. 478 
Ῥϊνερ αστ, Ε. ὅ44 
ὭΏοπιις ν]Ιάνα, Β. 701 
Ῥπάσπα, πη( Ῥτερεηί {επεε, 

Α. 659 

Ἐ, εἸαπρεᾶ Ιπίο Ο, Β. 218 - 
εα, επᾶῖησ οἳ ποοιδα{Ίνο, 18 

αυσπΗ(γ, Α. 2605 
ἔαδα, 1. 115 
ἐᾷν, ἴο ζεανε απηπιοζεκίεᾶ, 8. 22]. 

Ω. 668 
ἑανὸς, αἀ]εοίῖνο απά βυὐβίαπ- 

ὤνο, Γ. 9856 
ἑαυτὸν, ε]ρεῖς οἱ, Ε.. 100 
ἑαυτοῦ, ἐμαυτοῦ, ἃο. ἨεΥεΥ 

1οϊπεά ἵπ Ἠοππετ, Α. 271 
ἐγγὺς ἐν, Δ. 496 
ἐγγὺς ἰώὦν, 1ρΙά. 
ἐγκλᾷν, Θ. 408 
ἐγκονεῖν, Ώ. 644 
ἔγχει ὀρέξασθαι, Δ. 9807 
ἐγχεσίμωρος, Δ. 245 
ἐδανὸς, 5. 112 
ἕδνα, 1. 146 

ἐδνωταὶ, Ν. 982 
ἕεις, {ου εἷς, Λ. 956 
ἐερσήεις, ἑρσήεις, Ὦ. 419 
ἐῆος, Α. 995 
ἕης, Ίοχ ἧς, Ὦ. 9256 
ἐθείρω, Φ. 947 
ἐθέλω, ἴο ὂε αὐ[ο, Φ. 9606 
ἔθω, 1. 696 
εἰ, π5δο οἳ {1 ρασ{ῖο]ε, Α. 60 
---, ΤΟΥ ἵνα, Α. 88 
--- 101 ἐπεὶ, Α. 99ὸ 
--- ΝΙίἩ βαῬ]αποίῖνε, Ἑ. 258 
-- ΝΙἩ ορία(ἴνε, {ου πρεχα- 

ἄνε, Ω. 74 
--- εΙ]ρίῖσα], Ῥε[οτο Ιπιρεγα- 

ὤνο, Α. 902 
5αραιά, σκοπῶ», 

ψΨ. 40 
εἰ, εἰ γὰρ, εἴθε, αἴθ ὄφελες, 

ἅς. Α. 416 
εἰαμενὴ, Δ. 4858 
εἰ ὃ' ἄγε, Α. 302 
εἴδειν, ϱογεγηππεπί οἳ, Μ. 999 
εἰδέναι, η πειίεν ρ]αγα]. Ε. 

906 
εἰδήσω, εἴσομαι, Α. 646 
εἰδότι ἀγορεύειν, Ῥτονετλία], 

Α. 9656 
εἶθαρ, Β. 997 
εἴκειν, αβεᾷ αοἰΙνε]γ, Ψ. 957 
εἴκειν θυµῷ, 1. 594 
εἰκοσινήριτα, Χ. 949 
εἰλαπίνη, Σ. 491 
Εἰλείθυιαι, Λ. 270 
εἰλήλουθμεν, Α. 104 
εἰλυφάω, Λ. 155 
εἴλω, Ε. 209 
εἰ μὴ, εοπβίτιοβΙοη οἳ, Β. 261 
εἷμι, ο φο, βαίανε βἱρηϊβοα{ῖοη 

οἱ, Α. 29 
εἶμι, ἔρχομαι, απᾶ. Π]κο νενῇ», 

Ῥετ]ρηταςίῖο, Σ. 150 
εἰμὶ, ἴο ὃε, εἰρδῖς οἳ, ΙΤ. 225 
εἶναι, τἴνεγε, Ὦ. 641 

 τεάυπάαπί, Ω. 198 
εἰνατέρες, 7. 918 
εἰπεῖν, {ο]]ουνεὰ ὮΥ αοειβα/ῖνο, 

Μ. 60 
ἔπος, Α. 649 

--- ἠπίστατο, Β. 9219 
------ εἰς ἀγαθὸν, Ψ. 905 
εἴπερ, π5ο οἱ {ιο ρατίίς]ε, Δ. 

81 
εἴ ποτ’ ἔην γε, Τ. 180 
εἰρέα, εἴρη, ἴρη, Σ. 591 
εἴρεσθαί τινα, Ὦ. 990 
εἰρύω, ἐρύω, Α. 259 
εἰς, Ἱπρητίς 1ά6ς οἱ πιοίῖοἩ {ο 

νεχῇςς, ΤΠ. 674 
εἷς, εἰραῖς οἳ, Τ. 229 
εἰσάγειν, 1ος εἰσιέναι 

ἄγειν, 7. 252 
εἴσατο, αργατωᾶΐ, Ν. 191 
ἐΐσκειν τι, Ν. 446 
εἰσόκε, Β. 99 
ἔΐσος, Ροεἱεὸ ΤΟΥ ἶσος, Α.. 06. 
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εἴσω, ἔσω, νηἰἩ αοοµδα/1νο, ΑΛ. 

εἰσωπὸς, Ο. 6559 
ἐκ, ΕΧΡΥΘΡΡΟ8Θ ἀῑγοοίίοη {ο α 

Ρ]αςο ἀῑπενεπύ {ποπι Ῥ]αςο 
οἱ αοἴῖοἨ, Ἑ, 19 

---- 0: αοζοιέ οἱ, 1. 562 
ἑκάεργος, Α. 14 
ἕκαστος, ΜΗ ρ]ατα] νετς, Β. 

775 
ἑκατόμβη, Α. 65 
ἐκέδασσε, Ε. 88 
ἑκηβόλος, ἑκατηβόλος, Α. 14 
ἔκηλος, Α. ὅδ4 
ἐκ θυμοῦ πίπτειν, Ψ. 695 
ἔκπαγλος, Α. 146 
ἐκπέρθω, Α. 1256 
ἐκ πυρὸς σώζεσθαι, ΕΚ. 946 
ἐκτέμνειν, {ο ομΐ ομΐ, Α. 460 
ἐκφέρειν, 5οἵ]. ἅρματα, Ψ. 976 
ἔκφορος, Ψ. 759 
ἑκὼν, 8ο αγὐἁτγίο, Ὁ. 65 

» ἀέκοντί γε θυµῳ, Δ. 49 
ἐλαστρέω, Σ. 648 
ἐλαύνειν, ἴο ρίασε, Ἡ. 450 
ἐλελίζειν, Α. 690 
ἐλεὸς, α ἄγεβδεγ, 1. 9215 
ἐλεφαίρομαι, Ψ. 988 
ἐλθεῖν ὁδὸν, ἱπδίάίας εἴγπετε, 

Α. 151 
Ἑλικώνιος, ερἰ(μεί οἳ Νερ- 

{απο, Υ. 404 
ἑλίκωψ, ἑλικῶπις, Α. 98 
ἕλιξ, Σ. 401 
ἐλλεδανὸς, Σ. 668 
ἐλπὶς, ἐλπίζω, ἔλπομαι, 0Ο. 

110 
ἕλωρ, ἑλώρια, Α. 4. Β. 488 
ἔμβαδον, Ο. 605 
ἐμμαπέως, Ε. 886 
ἐμπάσσω, Τ. 126 
ἔμπης, Α. ὅθ2 
ἔμπλη»ν, Β. 626 
ἐν, τεάυιπάαηέ, Α. 687 
---, ε]]ρεῖς ο, Ὦ. 195 
ἐγαίσιμος, 7. 591 
ἔναυλος, Π. 71 
ἐνδεξια, Α.. 4Τ1 
ἔνδινα, Ψ. 806 
ἔνδιος, Λ. 725 
ἔνδον εἶναι, Ν. 965 
ἕνεκα, ε]Ηρεῖς οἱ, Α. 65 
ἔνερς:, Ο. 188 
ἐνέρτερος Οὐρανιώνων, Ε. 898 
ἐνέτη, 5. 180 
Ἐνετοὶ, Τεπαίίαπε, Β. 8562 
ἑνηείη, Ῥ. 670 
ἐνηὴς, Ῥ. 204 
ἔνθα, Ε.1 
ἔνθ᾽ αὖ, ἵμπι οεγο, 1ρΙά. 
ἐνικλάν, Θ. 408 
ἐνίπτω, ΓΡ. 458 
ἐνίσσω, Χ. 497 
ἐν καθαρῷ, 5οἳ]. τόπῳ, Θ. 491. 

ψ.61 
ἐν μεγάρῳ εἶναι, Ν. 451 
ἐν µοίργ, Τ. 186 
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ἐννέα πάντες, απᾶ ἴμε Ἰκε, 
Η. 161 

ἐννεσία, Ε. 894 
ἐννέωρος, Σ. ὁδ1 
ἐννῆμαρ, Α. 69 
ἐνοπὴ, τν ο 
ἐνοσίγαιος, ἐνοσίχθων. 1. 189 
ἐν πυρὶ γενέσθαι. Β. 940 
ἐντεσίεργος, Ὦ. 217 
ἐντρέπομαι, Α. 160 
ἐντροπαλίζομαι, 7. 490 
ἐντύνω, ἐντύω, Ἐ. 720 
ἐντυπὰς, Ώ. 1659 
᾿Ἐνυὼ, Βε[οπα, Β. 999 
ἐν φρεσὶν εἶναι, Π. 60 
ἐνωπῃ, Ε. ὃτ4 
ἐνώπια, Θ. 4556 
ἐξαιρεῖν. Β. 690. 7. 254 
ἐξαίσιος, Ο. 638 
ἔξαιτος, {ον ἐξαίρετος, ΝΙ. 920 
ἐξακεῖσθαι χόλον, Δ. ὅ6 
ἐξανύω, ἴο 11, Λ. 9056 
ἐξάρχειν μολπῆς, Σ. 606 
ἐξάρχω, βγπίαςκ οἳ, Β. 84. 215 

ἐξεσία, Ώ. 2956 
ἐξ οὗ, 5εῖ].. χρόνου, ου τε- 

{εντεᾶ, Α. ϐ 
ἔξοχα, ὄχα, ὅο. Υη(Ἡ 5ΡΕΓ- 

Ἰαήνες, Α. 69 
ἔξοχος, νΗ σεηϊἤνοα, Ν. 499 
ἔοικε, οοπΕεσασξῖοπ οἳ, Δ. 256 
ἐὸς, οἷά ἔογπα οἳ ἐθς, Α. 999. 

Ὦ. 628 
ἐπαιγίζω, Β. 148 
ἐπακτὴρ. Ρ. 195 
ἐπαλλάττω, Ν. 968 
ἔπαλξις, Μ. 258 
ἐπαμάω, Ὁ. 165 
ἐπασσύτερος, Α. 989 
ἐπαυρεῖν, ἐπαυρεῖσθαι, Α. 410 
ἔπεα εἰδέναι, Β. 219 
ἐπεὶ, αξε οξ {πε ρατίίε]ε, Α. ὅΤ 

, ε)ηρεῖς αἴτεν, Τ. 59 
ἐπειξάν. Ν. 285 
ἐπειδὴ, ὅτε, ὅ ο. ση ορία- 

ὤνε, Α. 610 
πρῶτα, Α. 2056 

ἐπειὴ, Α. 156 
ἔπειτα, Α. 95 
ἐπενήνοθε, Β. 919 
ἐπέπιθμεν. Α. 104 
ἐπεσβόλος, Β. 275 
ἐπευφημέω, ον 22 
ἐπέων νόμος, Υ. 249 
ἐπημοιβὸς, Μ. 456 
ἐπὴν, ὅταν, ἃς. 

Ιαποβῖνε, η 16058 
ἐπηρεφῆς, Μ. 4 
ἐπήτριμος, Σ. 211 
ἐπὶ, νηίἩ αοσαξαΏῖνε, ἀεποίηπσ 

ἀπναίοτ οἳ τηε, Β. 299 
-- ΝΜΏ σεπϊέῖνε, Ε. 657. Ῥ. 

968. Ω. 689 

ση βαῦ- 

». ἀεποβπσ ΤΠΟ- 
Έοπ {ο α Ρ]ασε, Ε. 700 

ἐπιβάλλομαι, ν]θι σεπ]ῖνε, 
7. 68 

ΙΝΡΕΣ Ι. 

ἐπιβλῆς, Ω. 4689 
ἐπιβωσόμεθα, ΚΕ. 469 
ἐπιγνάμπτω, Α. 669 
ἐπιγράφω, Δ. 199 
ἐπιδεύομαι, η] σεπ]Ώνε οἳ 

{με ἐΙπσ, Ψ. 670 
ἐπιδιφριὰς» κ. 415 
ἐπιδόσθαι µάρτυρα, Χ. 254 
ἐπιεικὴς, Α. 647. Ψ. 246 
ἐπίηρα φέρει». Α. 612 
ἐπιθεῖναι κορώνην, Δ. 111 
--------πύλην, Ε. Ἰ5ὶ 
ἐπιθύω, Σ. 175 
ἐπικερτομέω, Ὦ. 649 
ἐπίκλοπος, Χ. 9281 
ἐπικλώθω, Ω. 26 
ἐπιλίγδην, Ρ. 699 
ἐπιμαίομαι, ἐπιμάομαι, Δ.190. 

Ε. 748 

ίουρος, Ν. 450 
ἐπιπλήσσειν. Ψ. 680 
ἐπιπτέσθαι µεγεαίνων, Δ. 126 
ἐπιῤῥώομαι, Α. 629 
ἐπισπέρχω, Ψ. 450 
ἐπίστασθαι, 1ο δε ροπέ, Ῥ. 671 | 
ἐπιστέφεσθαι κρητῆρα, Α. 4πο 
ἐπιστροφάδην, Κ.. 489 
ἐπισχερώ, Λ. 667 
ἐπιτροχάδην, Γ. 919 
ἐπιφράζω, ἐπιφράζομαι, Ε.285 
ἐπιχράω, Π. 959 
ἐποίχεσθαι ἱστὸν. ἔργον. Α. 91 | 
ἔπος, νατῖοα5 βἰσπΙΠοα{ῖομ5 οἵ, 

Α. 216 
» ελαρείς οἳ, Α. 699 
» οοπκἰζίηπα, Α. 649 

ἔπος εἰπεῖν, 1Ρ1ά. 
ἔπω, αδεᾷ ααΏνε]γ, ἆ. 951 
ἔρανος, Σ. 491 
ἔργα ἐργάζεσθαι, Ὦ. 198 
ἔργα, αγῥοτεία, Ἐ.. 93 

.. Ἰεπια]ε αεοοπιρ]5Η- 
ππεηίς, Α. 116 

ἔργον, ἴον µάχη, Δ. 470 
» Ῥ]εοπαρίῖς, 1. 228 
» α ἐμίπη, Ἐ. 905 

ἔργον μέγα, ἵηπ αΡΡΟΒΙΠΟΠ, 
ατριά. 

Ἐρέβευς, Τοπίο σεπ]ᾶγε. Θ. ᾿ 
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ἐρέβινθοι, Ν. 689 
ἐρείδεσθαι, οἳ νεξί]εις, Ψ. 

Τὸ5 
ἐρεύγομαι, Ῥ. 9656 
ἐρεύθω, Σ. 939 
ἐρέφω, Α. 99 
ἔριδα προβάλλειν, προφέρειν, 

προφέρεσθαι, Τ. Ἰ. Δ. 629 
ριδι ξυνέηκε, Α. 8 
ρίηρος, ἐρίηρες, Ὦ. 41 
ϱ 
ϱ 

. 
επ 
ας 
επ 
» 
επ 
. 

κ )» ος 

ἔριθος, Σ. ὅδ0 
ἐρικυδὴς, Λ. 9556 
ἐρινεὸς, 7. 459 
ἐριούνης, ἐριούνιος, ερ]]ιοίς | 

οἳ Μεχοισγ, Υ. 54 | 

ἔρισμα, Δ. 98 
ἕρκος, Α. 984 

ἁλωάων, Ε. 90 
ὀδόντων, . 9560 

ἕρματα, Α. 456. Ἐ. 185 
ἕρμ᾽ ὀδυνάων. Δ. ει 
ἔρος, «Ἐο]ῖο {οτπι, Α. 469 
ἔῤῥω, ἐποεᾶο, Σ. 491 
ἐρύγμηλος, Σ. ὄ8δθ 
ἐρύεσθαι, {ο θαΐαπος, Ἐ. 951 
ἐρύκειν, Φ.Τ 
ἐρυσίπτολις, ῥυσίπτολις, ἆ 

905 
ἔρχαται, Π. 481 
ἔρχεσθαι, αθίγε, Ε. 150 
ἔρχομαι, Ρ]εοπαξῆς, Σ. 180 
ἐρωδιὸν, Κ. 274 
ἐρωέω, Β. 179 
ἐρωὴ, Π. 905 
ἐσθίειν, Το οοπεµπιε, Ψ. 1832 
ἐς μέσον δικάζειν, Ψ. ὅ74 
ἔς τι; ᾖοιο ἴοπφ2 Ἑ. 465 
ἐστὶ, {ον ἔξεστι, 7. 9261 
ἑστίας ἔχειν, Κ. 418 
ἕστωρ, Ω. 2195 
ἐσχάρας ἔχειν, Κ. 418 

Γἐσχατάω, Κ. κ. 206 
ἑταῖρος, ιν 960 
ἑτεραλκὴς, Η «26 
ἕτερος, οΙ]ρεῖς οἳ, Ω. 628 
ἔτης, 7. 259 

| ἔτοιμος, 5αΏατᾶ. εἰμὶ, 1. 4325 
| ἔτραφον, τέτροφα, Ε. 6δδ 
εὖ διαβάς, Μ. 458 
εὔκηλος, Α. 6564 
κοκ. ᾿Αχαιοὶ, Τ. 960 
εὐλαὶ, Ἑ. 296 
εὔληρα, Ψ. 481 
εὐμμελίης, Δ. 47 
εὐναὶ, βιση]βομάοπ5 οἱ, Α. 

499 
-----, Παὐαίϊΐοπε, Β. Ἰ89. Ὦ. 

615 
εὐνηθῆναι ἐν φιλότητι, Ἐ. 

441 
εὖνις, Χ. 44 
εὑρὰξ, Δ. 951 
εὐρύοψ, Α. 498 

Ι εὐρύχορος, Β. 498 
εὐρώεις, εὐρωπὸς, Υ. 65 
ἐὖς, φοοᾷ, Α. 999. Ω. 658 
εὔσκαρθμος, Ν. 851 
εὖτε, Α. 2495 
εὖτ) ἂν. Τριά. 
εὐφημεῖν, 1. 171 
εὐφρονέων. Α. Τὸ 
εὔχομαι, εἰλιρεῖς οἱ, Β. 4159 

. ἴο ρτοίεεε, Α. 91 
εὔχομαι εἶναι, διά. 
εὐχωλὴ, Β. 160 
ἐφάπτω, Β. 15 
ἐφέστιος, Β. 195 
ἐφίστημι, Ο. 708 
ἒ ἔχειν, τοάππάαηξ, Ω. 198. 250 
ἐχεπευκὴς, Α. δΙ. Δ. 129 
ἔχεσθαί τινος, 1. 103 
ἐχθοδοπεῖν, Α. 618 
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ἔχω, ἴο Ῥγοίεοί, Ὦ. 419. 4932 
-----, οοπιϊίοπι ἄπισοο, Β. 699 

5 ἐο γεδίγαϊπ, Ν. 51 
» ΝΙίἩ ρατοίρίο, Α. 9060 

ἕω, ἑαΐΐο, οἷὰ Υετο, Τ. 4032 

Ζάθεος, Α. ὃδ 
ζάκοτος, ΓΡ. 220 
ζαφλεγὴς, Φ. 405 
ζαχρηὴς, Ἑ. 6256 
ζείδωρος, Β. 648 
ζεῦγλαι, Ῥ. 440 
ζεύγνυσθαι, Ω. 281 
Ζεὺς καταχθόνιος, Ἱ. 45/ 
ζόφος ἠερόεις, Μ. 240. Ί.. 87 
ζυγόδεσµον, Ώ. 270 
-----,πεπάεν οἱ, Ιριά. 
ζυγὸν, ἴλο πεορ ο α ἴψγε, Ἱ. 

197 
» δεπἆεν οἳ, 1ριά. Ὦ. 

269 
ζωάγρια, Σ. 407 
ζωγρέω, 7. 46 
ζῶμα, Δ. 187 

» οἱ νγεεί]ενς, Ψ. 685 
ζώνη, Β. 197. 479 
ζώννυσθαι, 1Ρ1ᾶ. 
ζωρὸς, ζωρότερος, 1. 205 
ζωστὴρ, Δ. 197 

"Ἡ, πἰπίγαπι, Α.. 76 
ἢ, ἸἹπιεγνοραίίνε ραχβςσ]ε, Α. 

190 
, ἢ, Ειεῖν ἀϊπενεποε, Α. 205 
»1οχ ἔφη, Α. 219 

ᾧ, φιὰ, Β. 79 
, ἥβης µέτρον, Λ. 225 
ἡ γὰρ ἄν, αἴϊοφιϊη, Α. 202 
ἤδη, Ῥατεςσ]ε, ἀῑῆεις ἴγοπα 

νῦν, Α. 2600 
δη, ἴοτ ᾖδει, Α. 70 
ᾖδος, Λ. 918 
ἥδυμος, νήδυµος, Β. 2 
ἠείδειν, Α. 47. 0 
ἠέριος, Α. 497 
ἠεροειδὴς, Ψ. 850 
ἠερόεις, Τ. δΊ 
ἠεροφοῖτις, 1Ρίά. 
ἤθεα, οσα σοπεισία, 3. 611. Ο. 

2608 

αλα 

Ὥ 

ἠθεῖος, 7. 518 
ἣ θέµις ἐστὶ, Β. Τὸ 
ἠία, Α. 4 
ἠΐθεος, Δ. 474 
ἠϊόεις, Ἐ. 96 
Πϊος, ἰῆτος, Ο. 96056 
ἤκεστος, 2. 94 
ἠλάκατα, 7. 491 
ἠλακάτη, 1Ρῖά. 
ἠλάσκειν, Β. 470 
ἠλέκτωρ, 7. 619 
ἠλεὸς, ἠλὸς, Ο. 128 
ἠλίβατος, Ο. 275 
ἠλιτόμηνος, Τ. 118 
ἦμα, Ψ. 89Ι 
ἦμαρ ἐλεύθερον, δούλιον, δίο. 
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ἡ μὲν, ἦ μὴν, Α. 77 
ἡμέρα, εἰλ]ρεῖς οἳ, Α. δ4 
ἡμιόνων ἐπίουρα, Κ. ὁδι 
ἡμιπέλεκκον», Ψ. 851 
ἡμιτελὴς, Ὦ. 701 
ἦμος, τῆμος, ΑΔ. 415 
ἡμύειν, Β. 148 
ἥμων, Ψ. 891 
ἣν, Ῥαγσ]ε, νὰ 5αῬ]απς- 

ἄνε, Α. 90 
ἠνεμόεις, Ἑ. 606 
ἦνις, 7. 99 
ἤνοψ, Π. 408 
ἠοῦς, βαραιιά, ἐξ, Θ. 470 
ἠπεδανὸς, Θ. 104 
ἥπερ, Α. 2600 
ἠπεροπεύω, Ψ. 005 
ἠπιόδωρος, 7. 3951 
ἠπύτης, Η. 984 
ἤραρε, Β. 146 
ἥρωες, Α. 4 
ηστὴς, αἀ]εσίῖνγες επάϊπς 1η, 

ἦτοι, πθδο οἳ {με ραγΏς]ε, Α. 
68 

ἠῦς, Ω. 658 
᾿Ἠὡς, ερ]μείς οἳ, Θ. 1 

Θαιρὸς, Μ. 459 
θάλαμος, ε]αρεῖς οἱ, 7. 9/8 
θάλασσα, εἰ]ραῖς οἱ, Κ.. 27 
θάλεα, Χ. 504 
θαλερὸν δάκρυ, Β. 206 
θαλερὸς, 1Ρρῖά. 
θαλύσια, 1. 680 
θάνατον ἐπισπεῖν, Β. 959 
θάνατος ἐφέπεταί τινα, 1Ρ1ά. 
Θάνατος, Ῥετδοπ]ῇεά, Φ. 648 
θάνατος κιχάνει, Δ. 441 
θάω, Ὦ. 68 
θεάοµαι, Ὦ. 415 
θεειν περὶ ψυχῆς, Χ. 160 
θέλγω, Μ. 256. Ν. 4956 
θεν, νοτρα] ἰογπαΙπαίΙοἩ, {ο 

θεσαν, Α. 57 
---, αανετρία] (ετπαϊπαῖοῦ, Δ. 

500 
θέναρ, Β. 959 
θεοείδης, Α. 92 
θεοείκελος, Α. 92. Β. 967 
θεοὶ ῥεῖα ζώοντες, 7. 198 
θεοπρόπιον, θεοπρόπος, Α. 

85 
θεὺς, ἀετιναίίοη οἳ, Α. 291 
θεοὺς ἐπιδόσθαι, Χ. 2964 
θεράπων, Α. 951 
θέσκελος, Β. 967 
θεσπεσίῃ, 95ο. βουλῇ οΥ µοίρᾳ, 

Β. 907 
θεσπέσιος, 1Ρ1ά. 
θέσπις, 1ριά. 
θέσφατος, 1ρῖᾶ, 
θεῶν ἐν γούνασι κεῖσθαι, Ῥ. 

δ]ά 
θηέοµαι, Ὦ. 418 
θῆλυς, αἀ]εοίίϊνο οἳ ἴνο οἵ 

ἴητεο επά(πρς, Ε. 269 

ορσ 

θηλύτεραι γυναϊῖκες, Θ. 619 
θὴν, Β. 976. Θ. 448 
θήσασθαι, Ὦ. 68 
θητεύω, Φ. 444 
θι, αἀνενρ]α] (εγπήπαίΙοη, Ἱ. 

900 
θοὺς, Ἑ. 6596 
θοῦρις, Β. 90 
θοῦρος, 1ριᾶ. 
θρασυμέμνω», Ἐ. 699 
θράττω, Β. 95 
θρεπτήρια, θρέπτρα, Δ. 418 
θρῆνυς, Ο. 729 
θρόνα, Χ. 441 
θρυλλίσσω, Ψ. 996 
θρωσκὸς, Κ. 160 
θρώσκω, ὁ. 126 
θύειν γάμους, Β. 124 
θυμὸν ὀλεῖν, Α. 205 
θυμοραϊστὴς, Ν. 644 
θυµῳ, οε]ηρθῖς οἳ, νι συν- 

τίθηµι, Α. 76 
θυοσκόοι, Ὦ. 995 
θυόω, 5. 112 
θύραζε, Θ. 694 

θύσθλα, 7. 194 
θύω, {ο ας, Ἡοπιετίο νετ, 

Α. 94] 
θωἠ, Ν. 669 
θώραξ, Ε. 119 

». στρεπτὺς, στατὸς, 
ἀλυσιδωτὸς, δις, 1914. 

θως, Δ. 474 

Ἰαίνω, Ο. 105 
ἼἸάονες, «4ἰλεπίαπς, Ν. 685 
ἰδνόω, Β. 206 
ἱδρῶ, Δ. 97 
ἱδρῶ ἀποψύχειν, Λ. 620. Χ. 2 
ἱδρῶς χιτωνων, Λ. 6290 
ἱερεον, Χ. 159. Ω. 125 
ἱερεύω, Ἡ. 914. Ω. 125 
ἱερὸς, {ου μέγας, Κ. 506. π. 

407 
ἵζω, Β. 64 
ἰθυπτίων, 4. 169 
ἱκάνει, ε)1ρεί5 οἳ, 1. 76 
ἵκμενος οὖρος, Α. 479 
ἵκρια, 5ο]. νηῶν, Ο. 6076 
Ἴλιον, ποπᾶον οἳ, Ο. 71 
Ἴλιον εὔπωλον, Υ. 221 
ἑλλὰς, Ν. 619 
ἱλὺς, Φ. 918. 919 
ἵμας, Τ. 9/1 
ἵμερος γόου, Ω. 507 
ἵνα, Τον ἐκεῖ, κ. 127 
---, ππάεχείοοά, Χ. 418 
ἵνα μὴ, Ἡ. 958 
ἰνδάλλομαι, Ῥ. 919 
ἰνίον, Ἑ. 79 
ἴξαλος, Δ. 105 
ἰοειδὴς, Ψ. 8560 
ἰόεις, Τρια. 
ἰόμωρος, Δ. 242 
ἰὸν, Υ. 68 
ἰὸς, Ύ. 68. Ψ. 850 
ἰὸς {91 εἷς, 7. 425 
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ἰοχέαιρα, ερῖπεί οἳ Ὠΐαπα, Ἑ. 
59 

ἱππόδαμος, Β. 99 
ἱπποκέλευθος, Π. 126 
ἱπποκορυστὴς, Β.1 
ἱπποπόλος, Ν. 4 
ἵπποι Τρώϊοε, Ε. 2656 
ἵππος, ἵπ οοπροβῖΠοἩ, Α. 651 

παρῄορος Οἵ σειραῖος, 

ἱπποσύνη, Ψ. 907 
ἕππουρις, 8εῖ]. τρυφάλεια, Τ 

507 
ἵππων ἀποβαίνειν, Ε. 95 
ἴρη, Σ. 651 
ἴσαν, ἴτοπῃ ἴσημι, Σ. 405 
ἕσταμαι, Ψ. 9606 
ἱστάναι, αρρεπάετ», Ν. 45 

» ΤΟΥ εἶναι, Σ. 112 
ἵστασθαι, οἳ πιοη{μ]γ «οπσςε, 

τ. 117 
ἵστη, Φ. 915 
ἱστία, Α. 455 
ἱστοδόκη. Τρια, 
ἱστὸς, αὈῖᾶ. 
ἴστω, ἵῃπ αἀ]αταίίοπς, Ο. 96 
ἕστωρ, Σ. 601 
ἰσχανάω, Ψ. 900: 
ἰύζω, Ῥ. 66 
ἴφθιμος, Α. 98 
Ἰφι, τυῖά. 
ἰχθὺς | ἱερὸς, Π. 407. 
ἰχὼρ, Ε. 940 

» {ογπια[ῖοη οἳ, Ε. 416 
ἰωὴ. κ. 276 
ἰὼξ, Ε.. 651 

Τη{πετῖ, {ο αἀπιίγε, Ώ. 418 

Κάγκανος, 8. 964 
κάζω, χάζω, Λ. 462 
καθαιρεῖν, Ὦ. 3268 
καθεύδειν απἀά ὑπνοῦν, ἀἲί- 

{εγεποο Ῥείνγεεπ, Α. 611 
καὶ, ἀβετεπέ εἰσπῖβοαίῖοη οἳ, 

Α. 69 
-----, Ῥεουμας πδο οἱ, Υ. 

165 
καὶ γάρ ῥα, Α. 118 
καιετάεις, Β. 68 
καίριος, Δ. 165 

» πιογία[, Θ. 8δ4 
κάκ᾽ ἐλέγχεα, Β. 9056 
κακοῤῥαφίη, Ο. 16 
κακότης, Λ. 982. Ν. 111 
καλάμη, Τ. 922 
καλαύροψ, Ψ. 8456 
καλήτωρ, Ώ. 577 
Καλλικολώνη, Υ. 68 
κάλλος, ἐδεέποε, Ὁ. 993 
κάλυξ, Σ. 401 
καλῶς ἔχει, ε)αρεῖς οἳ, Α. 1956 
κάμαξ, Σ. 669 
καµµονίη, Χ. 257 
καµόντες, ππογίηῖ, Ὦ. 278. Ψ. 

72 
κανὼν, Ψ. 761 

ΙΝΡΕΙΧ 1. 

κανὼν ἀσπίδος, Θ. 195 
κάρ, καρὸς, 1. 978 
κάρα, κάρηνα, Ρἱοοπαςίέϊς, Ἱ. 

40 
κάρη, Β. 11 
κάρη κοµόωντες  Αχαιοὶ, 1ριά. 
καρκαίρω, Υ. 157 
καρὸς αἶσα, 1. 518 
καρφαλέος, Ν. 409. Φ. 41 
καρχαλέος, Φ. 64] 
καρχαρόδους, Κ. 960 
κασσίτερος, Λ. 24 
κατὰ, ε]]ιρείς οἱ, Α. 1156 
κατάγεσθαι, ἴο Ίπαχε Πο ζαπᾶ, 

Α. 418 
κατ’ αἶσαν, Ὁ. 69 
καταϊτυξ, Κ. 958 
κατακεῖσθαι, Ὦ. 692 
Κατακλῶθες, Ὦ. 6256 
κατ᾽ ἄκρης, 5εῖ]. πόλεως, Ν. 

772 
καταµάω, Ὦ. 165 
κατὰ µοῖραν, Α. 256 
καταπατεῖν, Δ. 157 
καταπέπτω, ἴο τερτες, Α. δΙ 
καταπτήσσειν, Χ. 191 
κατὰ στρατὸν, ρεγ ετεγοϊξιηα, 

Α. 484 | 
επτατρκο. Ῥ. 205 
κατέχειν. Π. 79 
κατωμάδιος, Ψ, 401 
κατωμαδὸν. Ψ. 600 
Καύκωτες, Υ. 929 
καυλὸς, Ν. 1659 
κάφω, Ε. 0968: 
κε Ρρατῆσ]ε. Ῥεε ἄν. 
κεδνὸς, Ώ. 790 
κεῖμαι, ἰο {ἱε ἀἄεαά, Σ. 90 
κεῖνος, πδεᾶ δεικτικῶς, Ε. 604 ᾿ 
κεῖνος ὄγε, Τ. 991 
κεκαδησόµεθα, Θ. 9559 
κεκάδοντο, Δ. 497 
κεκαδὼν, Λ. 984 
κεκάµω, Α. 168 
κέκληµαι, επ, Β. 960 
κεκλιµένος, υἰοῖπις, Ε. 709 
εκ αλ, Χ. 409 
τς εινὴ, ερ]πεῖ οἱ Ὀίαπα, 

. 189 
κλαρόξω, ὁ. 261 
κέλευθος, σεπἀετ οἳ, Α. 912 

» ὨλΠίατγ ἔεττα, Λ. 504 
κελεύω. σονετηππεπί οἱ, Β.1Ι. 

Δ. 986 
κἔλητες ἵπποι, Ο. 679 
κελητίζειν, ΙΡίά. 
κεμὰς, Κ. 961 
κέντρον. Παφείζαπι, Ψ. 490 
κέρᾳ ἄγλαος, Δ. 986 
κεραΐζω, Β. δ61 
κέραµος, ΓΕ. 987 
κέρας, α ῥοιο, Λ. 985 
κερδαλεόφρων, Α. 149 
κερτοµία, Υ. 205 
κεστὸς, 7. 94. 5. 2ἱ4 
κεφαλὴ, α Ῥεγεοπ. Θ. 28] 
κεφαλῆς µέρη, Ε. 79 

κεφαλὴ φωτὸς, Λ. 465 
κεχανδὼς, Ψ. 368 
κήδειν, κήδεσθαι, 1. 611 
κηδέµονες, ψ, 160 
κήδεος, κήδειος, Ιῖά. 
κήδος, 7. 60 
κἡρ, Ταΐε, εἰΙρςῖς οἳ, 7. 444 
κῆρες θανάτου, Β. 909 
κηρεσσιφόρητος, Θ. 527 
κήρυκες, Α. 994 

» Ἀῦ εηθετίαΙπτηεηίς, Λ. 
470 

κῆτος, ἵπ οοπροξΙϐΙο», Θ. 2235 
κητώεις, Β. 68 

κηῴδης, 7. 489 
κηώεις, Ὁ. 9δ2 
κίδναµαι, ψῖ] ἠὡς, Ψ. 927 
κινυρὸς, Ῥ. ὅ 
κίρκος, Ῥ. Ἰ67 

Γκιχημένος, νι σεπ] νε, Ε. 
1897 

κλάζω, Π. 4329 
κλέα ἀνδρῶν, Ῥτοβαβ]ε ππεαπ- 
ης οἳ, 1. 189) 

κλέος, Ταππε, Β. 486 
» ποῦ Ῥτορετ]γ αξςοᾶ ἵπ 

Ρίατα], 1. 189 
» Ῥ]εοπαρίς, Ψ. 250 

ΙΓ κλέπτω, ἴο ἀεοεῖτε, Α.. 193 
κλέω, Ω. 9032 
κληῖς, Ε. 146 
κλῆρος, Η. 189 
κλιτὺς, Π. 990 
κλοτοπεύω, Τ. 148 
κλῦθι, Α. 97, 5γπίας οἳ, Ε. 115 
κλυτὸς, ποῖεη, 5. 96]- 
κλωμακόεις, Β. 129 
κνῆ. κνῆστις, Λ. θ98δ 
κνημῖδες, Τ. 950 
κγίση., Α. 66 
κνίσῃ µελδόμενος λέβης, δ. 

969 
κοιρανέω, Β. 907 
κολλάω, Ο. 989 
κολούω, Υ. 970 
κολωάω, Α. ὅτδ 
κολφὸς, Τριά. 
κόνις, ο {πε ἀεαᾶ, Ω. ὔ4 
κόπρος, Ώ. 164 
κόρση, Δ. 609 
κορυθαῖξ, Χ. 192 
κορυθαίολος, Β. 816 
κόρυµβα νηὸς, 1. 941 
κόρυµβος, Ι9ῖά. 
----, σεπἆετ οἳ, 1ριά. 
κορυνήτης, Η. 9 
κορύσσω, Β. 278 
κορυφή, Ε. Τὸ 
κορώνη, Α. 170. Δ. 111 
κοσµέω, Β. ὅδ4 
κόσμος, Δ. 144 
κότος, Α. 18 
κοτύλη, Ε. 906 
κοτυλήρυτος, Ψ. 34 
κουρίδιος, Α. 114 
κουροὶ, ἐπεῖς οΏ]οο αἲ οπίες- 

ἐαϊηππεηίς, Α. 470 
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κοὔφα προβιβὰς, Ν. 158 
κόχλος, Σ. 919 
κραδίην ἐσθίειν, Ω. 129 
κραταιγύαλος, Ὅ. 96] 
κρατευταὶ, 1. 214 
κρεῖον, α ἀγέβΕ», 1. 206 
κρήγυος, Α. 106 
κρήδεµνον, ΠΠ. 100. Χ. 469 
κρητὴρ, ἀετῖναίῖοπ οἱ, Α. 470 
κρητὴρ ἐλεύθερος, 7. 538 
κρητῆρα ἐπιστέφεσθαι, Α. 470 

στήσασθαι, ἆ. 658 
κρῖ, θαγίεη, Ε. 196 
κρίζω, Π. 470 
κρίκος, Ω. 272 
κροαίνω, 7. 507 
κροκόπεπλος, Θ. 1 
κρόµυον, Λ. 629 
κρόσσαι πύργων, Μ. 2ὔ8 
κροταλίζω, Λ. 160 
κροτέω, Τρια. 
κρύβδα, Σ. 168 
κρυερὸς, 7. 944. Ν. 48 
κρυόεις, ὀκρυόεις, 3. 944 
κτερεῖζειν, κτερίζειν, Λ. 455 
κτῆμµι, Ο. ὅ57 
κτίδεος, Κ. 986 
κτὶς, ἰκτὶς, 1Ρίά. 
κύαμοι, Ν. 5689 
κύανος, Δ. 94 
κύβοι, Ψ. 88 
κυδαίνω, Ε. 448 
Κυδοιμὸς, ρειβοπ]βεᾶ, Ε. 692 
κυκζν, Ε. 909 
κυκειῶ, Λ. 629 
κυκλέω, Η. 955 
κυκλόσε, Δ. 919 
Κυλλοποδίων, Σ. 51 
κύμβαχος, Ε. 586 
κύμινδις, Ἐ. 291 
κυνάµυια, κυνόµυια, δ. 994 
κύνεος, 1. δ1ὸ 
κυνοραϊστὴς, Ν. 44 
κύντερος, Θ. 482. Ι. 605 
κυνώπης, Α. 159 
κύπελλον, Α. ὅδά 
κύμα, Ε. 488 
κυρτὸς, Δ. 426 
κύρω, Ν. 851 
κύων, ἃ 6εΥπα οἳ τεργοας], Ζ. 

944 
κώδεια, 5. 499 
κωληψ, Ὑ. 126 
κῶος, 1. 657 
κωφὴ γαῖα, Ώ. 64 
ος πηθἰαρ]οτ]σα] 5ο ο, 

990. 35. 16 

ΟταίεΓα οοΓΟΠΔΥΘ, Α. 470 
5ίαίπεχα, 7. 6258 

Οπάο, Κ. 258 

Λαβραγόρης, Ψ. 474 
λαβρεύομαι, 1Ρίά, 
λάβοος, Β. 148 
λαβροστομέω, 8. 474 

λαβώὼ», τοάιπᾶκηέ, Μ. 462.Υ. 
4600 

λαγχάνω, ψέ] οοη]{1νο, Ἡ. 80 
λάθεσθαι, λελαθεῖν, Ο. 60 
λαθικηδὴς, Χ. 89 
λάϊνος χιτὼν. Τ. 57 
λαισήϊον. Ἑ. 455 
λαμβαάνειν μάρτυρα, Χ Χ. 254 
λανθάνω, μέμνημαι, ᾱο, τη 

αεοιδαΏνο, Β. 600 
----------, ΝΜΙ] ὅτε, Ῥ. θ26 
λὰξ, Β. 620 
λαοσσόος, Ν. 128 
λάπτω, Π. 161 
λάρναξ, Ω. 96 
λαρὸς, Ρ. 5132 
λάσιος, Α. 188 
λαυκανίη, Χ. 9256 
λέβητες, ἐγγροᾶς, ΙΤ. 199 
λέγειν τι, γεοίε ἀἴσεγο, Ν. 446 
λέγομαι, ἴο Καερ ποαίο], 1. 67 
λέγω, Ἡοππρχ]ο απο οἳ, Β. 4056. 

δ]σ 
λειριόεις, Τ. 1569 
λελουμένος Ὠκεανοῖο, Β. ὅ 
λεξάσθων, {ον λεξάσθωσαν, 1. 

λέξο, Ω. 650 
λέπαδνα, Ε. 1259 
λευγαλέος, 1. 119 
λέχομαι, Β. δΙ6 
λέχος τρητὸν, Τ. 448 
λήγω, πδεὰ αοθϊνε]γ, Ν. 494 
λήϊτις, ερῖ(λεί οἱ Μίποετνα, Κ. 

400 
λιάζειν, Ο. 520 
λιγαίνω, Λ. 684 
λίγγω, Δ. 125 
λιγέως, Τ. 914 
λικριφὶς, 5. 4605 
λιλαιόμενα Ἀχροὸὺς ἆσαι, Λ. 

σχΕ) 
λιμὴν εὔορμος, Α. 465 
λίμνη, Φ. 246 
λίνος, α οἰαιπέ, Σ. 510 
λίπα, κ. σ7] 
λῖς, Λ. 450 
λίσσοµαι, Ρογεχηπιεπέ οἳ, Α. 

282 
λῖτα, Θ. 44] 
Λιταὶ, ῬεγδοπίβΠεᾶ, 1. 498 
λὶψ, λιπὸς, Κ. 677 
λοετροχόος, Σ. 946 
λοίγια, 5αῦαιιά. ἔργα, Ψ. 910 
λοισθεὺς, Ψ. 51 
λοισθήῖα, βοἳ]. ἄεθλα, αΡΙά. 
λοισθήϊος, 1ΡΙά. 
λοῖσθος, Ψ. 506 
λούειν, Μη οἱ,Ζ. 608 
λόφος, Τ. 957 

-” (λο πεοῖ, Κ. 519 
λύγος, Λ. 105 
λυγρὸς, Ν. 119 
λύειν, λύεσθαι, Α. 19 
λύειν βίον, ψυχὴν, Ἑ. 995 
λυθῆναι, {ον θανεῖν, 114, 
λύκη, Δ. 101 

6: 

[ λυκηγενὴς, Δ. 101 
[λύκοι καὶ ἄρνες, Ρτονετβ]α]. 

κ. 9089 
λύματα, Α. 914 
λύµην», Φ. 80 
λύσσα, 1. 909 
λωβητὴρ, Β. 216 
λωβητὺς, λωβητὸν τιθέναι, 

Ω. 691 
λωφάω, δ. 993 

Ίακ, [ου πία, Α. 88 

Μὰ, Ρατβς]ο ο αββεγετα{ίοῃ, 
Α. ὃθ 

μακὼν, Π. 461 
μᾶλλον», ε]Ιρβῖς οἳ, Α. 117 
µάρµαρος, απά ἀετιναίῖνος, 
Μ. 980 

μάρπτειν, Θ. 406 
μάρτυρα ἐπιδόσθαι, λαμβά- 

νειν, Χ. 254 
μάρτυρος, Ἡοπιετίς {οχπι, Τρ. 
μαάσταξ, 1. 925 
μάστιξ Διὸς, Μ. 97 
µάστις, Ἡ. 500 
µατάω, Ἑ 296, Π. 474 
μάχαιρα, Ἄς 229 
μάχεσθαι ἐ ἐπί τινι, Ἑ. 124 
μάχη, {ον μαχόμενοι, ΄.5 
µάχην τείνειν, Λ. 906 
μαχλοσύνη, ο, 28 
μέγα, να οοπηραγα νε, Β.250) 
------- ΙΙ βαρετ]αίνο, Α. 69 
µεγαίρω, Ν. 669. Ῥ. 71 
µεγακήτης, Θ. 2232 
µεθεπειν, Β. 929. θΘ. 126 
µεθήµων, Β. 241 
µεθίηµι, νι σεπ]ἶνε, Φ. 177 
µέθυ, Η. 471 
µείλια, 1. 146 
μειλίσσειν, Η. 410 
μεῖναι ἐπερχόμενον, Α. 606 
µείροµαι, νΙθ]ι Ροη](ῖνε, Τ. 613 
µέλαιναι, αρ](]ιεῦ οἳ φρένες, 

Α. 105. Ῥ. δὺ 
µελαναίετος, Φ. 2535 
µελάνδετος, Ο. 719 
µελάνυδρος, Ἱ. 14 
µέλας, αρῖίμεί οἳ πόντος, Α. 

950. Ω. 79 
μέλδω, Φ. 9605 
μέλει, βγηπίακ οἱ, Β. 614 

» εΠιρείς οἳ, ᾧ. 960 
μελεῖστὶ, Ώ. 409 
µέλεος, Κ. 450 
µελίη, α δφεαν, Β. 645 

ὀρεκτὴ, 11. 
μέλλει, {οΥ ἔοικε, Β. 116 
µέλπεσθαι ᾿Αρηϊ, Η. 240 
µέλπεθρον, Ν. 255 
μέμβλομαι, Δι η 
μέμηλε, μεμηλώς, Ε. 108 
μεμνέφτο, Ψ. 961 
µέμνημαι, νι αοριβδανε, Β. 

6ρῦ. 7. 222 
µέμµονα, Ἐ. 402 
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μὲν απᾶά δὲ, οἶοδο οοππεχΙοΠ 
Ρείγγεεῃ, Α. 60 

-----, {ο]ονγεᾶ Ὦγ αὐτὰρ, ΙΡῖᾶ, 
» Ἀἀνειδαίϊνο, Ω. 95 
. ΙΠοπῖοὸ 1ου μὴν, Α. 77. 

Ῥ. 616 
µενεαίνω, ΤΠ. 491 
μενεδήϊῖος, Μ. 247 
μενοεικὴς, Τ. 90 
μένος, Ρετ]ρ]γαβδίῖο πςο οἳ, Λ. 

2608 
αένος ἀμφιβάλλειν, Ῥ. 145 

χειρῶν φέρειν, Ε. 606 
µέρµερος, Θ. 45 
µέροψ, Α. 2560 
µεσαιπόλιος, Ν. 961 
µέσσου δουρὸς ἑλεῖν, Ὁ. 78 
µέσφα, Θ. 508 
μετὰ, νυν] αοοαβδα{1νε, Α. 48 

» βἰσηγίης ἴπ, Β. 149 
» {1 ἀανε, Β. 884 

μετὰ κλέος, αοοερία Ίαπα, Λ. 
2ο/ 

µεταλλᾷ», Α. 660 
µεταμώνια, Δ. 9656 
μετανάστης, 1. 644 
μετὰ ποσὶ πίπτειν, Τ. 110 
μετὰ στρατὸν, αἆ ετετοϊζω, 

Α. 484 
µετατρέπομαι, πΙδι σεπ]νε, 

Α. 160 
µέτοικοι, 1. 644 
µετοκλάζω, Ν. 281 
µετόπισθε, οἱ ἐἶπια, Ώ. 111 
µέτρον, Ρ]εοπαςίῖς, Λ. 236 
μὴ, πηίἩ βαρ]αποίίνε ἵπ ΡΥ0- 

ἨΙρΙΠοπς, 1. 96 
---, θὰ Ππιρεταίϊνε, 1ΡΙά. 
---, Ἰθλεί]ιεν, νυν 5αρ]απείίνε, 

κ. 98 
µηκέτι, ἵπ εκΠοτίαϐίοης, Σ. 

178 
μῆλα, ε]ρεῖς οἳ, Λ. 696 
μῆνις, Α. 1. 78 
µηρίον, μῆρον. μηρὸς, Α. 460 
µήστωρ, Ἑ. 2735 
μῆτιν ὑφαίνειν, Ὁ. 2132 
µῆχος, νι ρεμ]ἴνε, Β. 942 
µιαίνω, ἴο ἄφε, Δ. 141 
µιαιφόνος, Β. 9] 
µιλτοπάρῃος, Β. 697 
μίν, Β. 95 
µισγάγκεια, Δ. 459 
µισέω. ποίο, Ῥ. 219 
μισθὸς δικαστικὸς, Σ. 507 
μιστύλλειν, Α. 4656 
µίτρη, Δ. 197 
µογοστύκος, Λ. 270 

µοῖρα, εἰλρείς οἳ, Α. 128. Λ. 
704 

μολεῖν διὰ πυρὸς, Β. 940 
μολπῆς ἐξάρχει». Σ. 606 
µολυβδαίνη, Ω. 80 
µόριµος, Υ. 909 
μορφνὸς, Ώ. 9160 
µόσχος, α {ωΐφ, Λ. 105 
μῦθος, Α. 25. 216 

ΙΙΝΡΗΕΣ 1. 

µυρίκη, 7. 99 
» απαπΩΙγ οἳ ρεπυ]]- 

πια, Φ. ὀσ0 
µυρίκινος, 1ΡΙά. 
μυχὸς, 7. 165 
µώνυχες ἵπποι, Β. 2996 

Μαρϊς, εἰ[ερεῖᾳ ο, Α. 117 
Μανε, ερεῖε ο), Κ. 27 
ᾖΜΜοτάοτο απΙπαΠΙ, Β. 499 
Μγτῖσα, φιιαπίῖίγ οἱ Φεπιιῖ- 

΄πα, Φ. 900 

Ν, Ρραναροσῖο, 1). 988 
ναὶ, Α. 986 
ναΐειν, Ιπ Ραβεδῖνε 8εΠ5ο, Β. 

6256 
ναὸς, ε]ηραῖς οἳ, ἆ. 978 
ναῦς ἐΐση. Α. ὀ06 
νέατος, νείατος, 1. 155 
νεβρὸς, Δ. 949 
γέηλυς, Κ. 494 
γεῖος, Κ. 95ο 
νεκτάρεος, Τ.. 986 
νέκυες κατατεθνηῶτες, Ἡ. 

409 
νεμεσητὺς, Λ. 648 
νέµεσις, Τ. 156 
γέµος, Λ. 480 
γεοαρδὴς, Φ. 946 
νεοίη, Ψ. 604 
γέοµαι, νεῦμαι, ἵη ἃ Ταέαχθ 

56η56, Σ. 196 
νεόσµηκτος, Ν. 949 
νεῦρον, Δ. 151 
νεφέλη, νέφος, πιεαρμοτῖ- 

σα1]γ αβεὰ, Δ. 274. Ῥ. 245. 
591 

γήδυια, Ῥ. 694 
νήδυµος ὕπνος, Β. 2 
νηέω, νη(] σεπ]ᾶνε, 1. 197 
νηϊς, Ἡ. 198 
νηκερδὴς, Ῥ. 469 
γηλεὴς, Τ. 929 
νημερτὴς, Α. 514 
νίκη ἑτεραλκὴς, Η. 96 | 

| ὀλολυγὴ, ᾱ. 901 νίκης πείρατα, Ἡ. 103 
νίπτεσθαι, ἀπονίπτεσθαι, Ώ. 

904 
νοέω, {ο Ρ1ήΡο086, Ώ. 660 
νομὸς, Υ. 2949 
γὺ, νῦν, Α. 27 
νυκτὶ πιθέσθαι, Η. 285 
νυκτὸς ἀμολγὸς, Λ. 175 
νὺξ παρῴχηκε, προὔῦκοψε, Κ. 

205 
νύμφη, Τ. 190 
νυὸς, Τ. 49 
νύσσα, Ψ. 909. Π5δ8 
νὼ, νῶϊ, Β. 918 
γωθὴς, Λ. 668 
γωµάω, Α. 41 
νῶροψ, Β. δΤ8 

χαλκὸς, 114, 

--..... 

Ναπι, εἠίνίϊο, Α. 1959 
ΠΨοτειπάϊᾶγία «αογα, Ὦ. 6604 

Ἐενικὰ δῶρα, 7. 9156 
ξυνήϊος, Σ. 909 
ἕυνὸς ᾿Ενυάλιος, 1Ρ1ᾷ. 
ξυροῦ ἀκμὴ, Κ. 115 
ἔυστὸν, Ο. 3988 
ξύω, 5. 179 

Ὃ, 1ος ὅτι, Α. 190. Ε. 495 
ὀαρίζω, Ζ. 516 
ὀαριστὺς, Ρ. 928 
ὀβριμοπάτρη, Β. 747 
ὄγκοι, Δ. 151 
ὄγμον ἐλαύνειν, Λ. 68 
ὄγμος, Ιρῖά. 
ὅδε, λεγε, 1. 684 
ὁδὸς, ε]Πραῖς οἱ, Α.. 120 
ὁδοῦ συνοχὴ, Ψ. 950 
ὀδυνήφατος, Ε. 401 
ὄὅζος, πιείαρ]ον]σα] 159 οἳ, Β. 

σ40 
ὀθόνη, Τ. 141 
οἵαξ, οἰήϊον, Ἑ. 45. Ὦ. 2609 
οἳ δ' ἐπεὶ οὖν, Α.. 67 
οἶμα, Π. 765 
οἶμος, Λ. 24 
οἰμώζω, Ρ. 66 
οἰνοβαρὴς, Α. 2256 
οἴνοψ, Α. 960 
οἴοθεν οἷος, Ἡ. 99 
οἷοι νῦν βροτοί εἰσι, Β. ὀ08. 

Μ. 9δὸ 
οἰοπόλος, Ν. 4759 
οἷος, {ου ὅτι τοῖος, Θ. 450. Ἓ. 

96 
οἷὸς ἄωτος, 1. 057. Ν. 599 
οἴσω, Β. 95 
οἶτος, Τ. 417 
οἵω, Ἡοππετίς πς5ε οἵ, Α. 289 
ὀκριόεις, Δ. 518 
ὀλέθρου πείρατα, 7. 145 
ὀλισθαίνω, ὀλισθέω, Ψ. Τ74 
ὀλισθηρὸς, 1Ρ1ά. 
ὄλμος, Λ. 147 

ὁλοοίτροχος, Ν. 197 
ὀλοόφρων, Β. 725 
ὄλυραι, δρείί, Ὦ. 196 
ὅμαδος, Β. 96 
ὁμηλικίη, Ίος ὁμηλίκες, Ν. 

485 
ὀμνύειν πρὸς δαίΐµονος, Τ. 

188 
ὁμογάστριος, Φ. 95 
ὁμοιῖος, Δ. 915. Σ. 909 
ὀμφαλόεις, Ὦ. 369 
ὀμφαλὸς, οἳ οματῖοί, 1ρ1ά. 
ὀμφὴ, Α. 106 
ὁμῶς τιμῆς, 1. 601 
ὄναμαι, ἴο γετῖ[ε, Ῥ. 25 
ὄνειαρ, 1. 91 
ὀνέομαι, Β. 106 
ὄνημι, Ἑ. 25 
ὀνοστὸς, 1ΡΙά. 
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ὄνω, Ρ. 25 
ὀξύη, Ὦ. 560 
ὀξυόεις, 1ρῖά. 
ὅὕου, {ον οὗ, Β. 9056 
ὁπάζω, Ε. 984 
ὀπίζομαι, Σ. 216 
ὄπις, Π. 388 
ὅπλα, αγπιεᾷ πιεπ, Σ. 969 
ὁπλότερος, ὁπλότατος, Β. 707 
ὀργυιὰ, Ψ. 92] 
ὀρέγεσθαι, 7. 68. Ψ. 99. Ω. 

506 
ὀρεκτὴ µελίη, Β. 645 

» εοπβπεά {ο 
Ιπ[απιίγΥ, Δ. 907 

ὀρεχβέω,, Ψ., 90 
ὀρθαὶ τρίχες, Ώ. 959 
ὄρθιος, Α. 11. 

- νόμος, 1Ρ1ᾶ. 
ὀρθόκραιρος, Σ. ὃ 
ὀρίνειν θυμὸν, β. 29 
ὅρκια τέμνειν, Β. 124 
ὁρμέω, ὁρμίζω, ἐμεῖν ἀῑῇετ- 
επος, 

ὅρμος, Α. 49556 
ὄρνις, απ ΟΠΙΕΛ, Θ. 25 
ὅρσεο, Β. 95. Δ. 204 
ὄρχαμος, Ξ. 109. 125 
ὄρχατος, 5. 195 
ὁρῶν πόδες, Ύ. 59 
ὃς, {ου εἴτις, Ξ. 81 
--- 10Υ ἵνα, Α. 64 
ὅσσα, Α. 1056 
ὅσσε, σεπάεν οἳ, Ν. 49550. Ψ. 

4 
ὄσσομαι, Α. 106 
ὅσσος, Έννο {ογπιβ οἱ ἆεο]επ- 

5ἶοπ οἳ, Ψ. 477 
ὅτε, εἶποε, Α. 944 
ὅτις, Το ὅστις, Ο. 491 
ὀτοτύζω, Ῥ. 66 
ὀτρηρὸς, Α. 951 
οὐδαμῶς, ο ρα. οἳ, 1. 940 
οὐδενόσωρα, Θ 178 
οὐδὸς, 1. 404. 578 
οὖθαρ ἀρούρης, ΙΤ. 141 
οὖκ ἔτι, Το ΦΙΠΙΡΙΥ οὐκ, 1. 164 
οὖλος, οίγιοίζε, Β.6 
οὐλοχύται, πιοῖα φαἶσα, Α.. 449 
οὐλοχύτας ἀνελέσθαι, προ- 

βαλέσθαι, 1ρια. 
οὐ μὰν οἶδα, Ο. 16 
οὖν, Ραγ{ϊσ]ε, α5ο οἳ, Α. 67 
οὗὖρα, Κ. 95] 
οὐρανόθι πρὸ, εξ αἰπαῖῇα, Π. 9 
οὐρίαχος, Κ. 155. Ν. 445 
οὐροὶ, Β. 158 
οὗρος, ἐπίουρος, Ν. 450 
οὗτα, ἴτοπα οὕτημι, Δ. 625 
οὑτάζω απᾶ βάλλω, λεῖν ἁἩ- 

{ετεπος, 1Ρίά. 
οὐτιδανὸς, Λ. 990 
οὔτις πρότερος, Α. 647 
οὗτος, αδεᾷ ρτοβροςίϊνα!Ιγ, Τ 

ὃσ. Ψ. 4855 
ὀφέλλειν, Π. 651 
ὄφελον, ἴπ ωἱελες, Α. 415 

ὄφρα, ρατίῖο]α, πβε οἳ, Α. 118 
ὀχετηγὸὺς, Φ. 257 
ὀχεὺς, ΓΡ. 979 
ὂψ χάλκεος, Σ. 9535 
ὀψείω, 5. 9] 
ὄψον, αρρ]Ιεά {ο πηθαίς, Λ. 629 

Παθεῖν τι, Ε. 607 
παθήματα µαθήµατα, . 95 
Παιήων, Α. 419. Χ. 991 
παιπαλόεις, Μ. 168 
παλάσσω, Η. 171 
πάλη, ωγεεζίπᾳ, Ψ. 701 
πάᾶλιν, Ηοπιετίο 199 ος, Α. 69 
παλίνορσος, Τ. 98 
παλίντονα τόξα, Θ. 9606 
παλίωξις, Μ. 71. Ο. 69 
παναφῆλιξ, Χ. 490 
παναώριος, Ὦ. 540 
πανομφαῖος Ζεὺς, Α. 105. Θ 

247 
πανόψιος, δ. 997 
πανσυδίῃ, Β. 19 
παντοῖος, Ψ. 907 
πάοµαι, Α. 464 
παππάζειν, Ἐ. 408 
πάἄάππα καλεῖν, ΙΡίά. 
παπταίνω, Δ. 200 
παρὰ, νι αεοιδα{Ίνε, 5ἱρη]- 

ἔγίηρ {ουαγᾶς, Α. 947 
» τοάιπάαπύ ἵπ οοπιροβῖ- 

61οπ, Ψ. 127 
παραβάλλεσθαι ψυχἠν, 1. 955 
παραβλήδην, Δ 
παραμµεμβλόω, Δ. 11 
παραμυθέοµαι, Ἱ. 417 
παρασταδὸν, Ο. 292 
πάρδαλις, πόρδαλις, Ν. 1058 
παρειὰ, Β. 697 
παρειπεῖν, Α. 6656 
παρὲκ, σονετηπιεπέ οἳ, Ι. Ἰ. 

Ψ., 762. Ω. 454 
παρέρχοµαι, ἴο οτεγ-γεασ], Α. 

195 
παρῄῃορίαι, βο]]. ἡνίαι, Θ. 57 
παρῄορος,, Η. 156 

ἵππος, Θ. 87 
παρθένιος, Π. 179 
παρθενοπίπης, Λ. 9856 
πάροιθε, Υ. 401 
πάρος, νι Ῥγεβδεπέ {εηςο, Α. 

555 
» 1ου πρὶν, Ε. 218 

παρ’ ὄχθαις, Ρ. 187. Δ. 457 
παρ’ ὄχθας, 1ριά. 
πᾶς, ῬΡ]εοπαδίϊο π5ε οἵ, Η. 161 
-----, ΝΙΐ βἴησα]ατ νετὸ, Β. 

776 μ 
πάσχω, Του ποιέω, απᾶ οἶος 

Όόννα, Λ. 404 
Πατρόκλου πρόφασις, Τ. 902 
παφλάζω, Ν. 798 
παχνόω, Ρ. 112 
πίζα, Ω. 919 
πειράω, --άομαι, Τ. 90 
πεῖραρ ἔριδος, Ν. 3968 
πείρινς, Ώ. 190 

6ρ0 

πείρω, Ώ. 8 
πέλεθρον, ΡΙεί]ριηι, Φ. 407 
πέλεκκον, Ν. 619 
πέλλα, Π. 642 
πέλωρ, Σ. 410 
πέλωρον, Β. 921 
πεμπώβολα, Α. 468 
πέπλος, οἱ Μποχνα, Ε. 94 

» ΝΟΥΠ ὮΥ Ἰαάῖες οί 
ταπ]ς ἵπ Ἠοποιχ οἱ ἴπο ρο- 
ἆεβς, Ζ. 90 

πέποιθα, Ν. 95 
πέποσθε, ν 99 
πεπτηὠς, Β. 919 
πέπων, Β. 256 
περ, εποΠί]ο 15ο οἳ, Α. 191 
Πέργαμος, Δ. 608 
πέρη, Β. 605 
περὶ, {ου περισσῶς, Δ. 46 

ο. 6]ραῖς οἵ, ΙΏ] σεπῖ- 
ινε, Γ. 206 

-----α[ίου 
γεχβρς ρογνετηῖησ 4η αεοι- 
βαήνο, Δ. 967 

ψυχῆς θέειν, Χ.. 1060 
περίδειπνον. Ψ. 29 
περιδεξιος, Φ. 165 
περιδίδοσθαι, Ψ. 4856 
περιδύειν, Λ. 100 
περιτρέπεσθαι, ἴο οοαφιζαίε, 

Β. 905 
περιχέω, Β. 19 
περιωπὴ, Ἐ. ὃ 
περκνὸς, Ω. 916 
περνάω, πέρνηµι, Σ. 299 
πέσσω, Α. 8Ι. Β. 256 

» 8άποΟ, Θ. 519 
πευκεδανὸς, Κ. 8 
πέφανται, Β. 1922. Ε. ὅδΙ. Π. 

207 
πηγεσίµαλλος, Γ. 197. 1. 124 
πηγὸς, 1. 124 
πηκτὸς, Κ. 965 
πήνιος. Ψ. 765 
πηὸς, Ὁ. 169 
πηρὺς, Β. 509 
πἢῆχυς τόξου, Λ. 940 
πιθέσθαι, εἰεραπέ 9ο οἳ, Η. 

2535 
πιθέσθων, {ου πιθέσθωσαν, Ἱ. 

πῖλος, Κ. 26056 
πίναξ πτυκτὸς, 7. 1608 
πίνειν δαιτρὸν, Δ. 262 
πινυτὴ, δεῖ]. φρόνησις, Ἡ. 989 
πίπης, ΠΟΙΠΕ οπάῖηπς Τη, Λ. 

πίπτειν μετὰ ποσὶ, Τ. 110 
πῖσος, Υ. 9 
πίσυρες, Ο. 680 
πίω, 1695 πεαπίης απά 4πδῃ- 

6140, Χ. 2 
πλείονα εἰδέναι, Ν. 3556 
πλήθω, Σ. 484 
πληκτίζεσθαι, Φ. 499 
πλῆμι, δ. 449 
πλητο, Ἔ. 408 
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πλόκαμος θρεπτήριος, Ψ. 145 
------πενθητήριος, Τρια. 
πλοῦτος, Α. 170 
πλυνοὶ, Χ. 199 
πόδες, αδεά ππείαρλοτίσα]]γ, 

1. 519 
ὀρῶν, Υ. 569 

ποιμὴν λαῶν, Α. 3265 
ποινἠ, Ίπε [οτ Ποπιϊοϊᾶς, 1. 638 

» εΏιρεῖς οἳ, 1. 608 
ποιπνύειν, Α. 600 
πολέμου γέφυρα, Δ. 97]. 6. 

978 
στόμα, Ῥετϊρηταξίϊς, 

πυλίζειν, Η. 4559 
πόλιν, ε]λρεῖς οἳ, Ε. 495 
πολυαιξ. Α. 165 
πολύαρην, πολυβούτης, απᾶ 

ίπε κε, Β. 106 
πολυβένθης, ΑΔ. 495 
πολύδακους, ---υτος, ---υος, 

Ῥ. 192 
πολυδίψιον "Αργος, Δ. 171 
πολύζυγος, Β. 295 
πολυκαγκὴς, Δ. 641 
πολύκεστος, 7. 94 
πολυκληϊς, Β. Ἰ4 
πολύκνημος, Β. 497 
πολυπάµων, Δ. 498 
πολὺ πρὶν, Α. 97 
πολὺς, ἴωτ μέγας, Η.. 156 
πολύφορβος, Α. 916 
πογεῖσθαι, πόνος, 

απείς, Β. 409 
πόρκης, Ζ. 9390 
πόρπη, Σ. 401 
πορσαίνειν λέχος, Τ. 411 
πορφύρεος, ερῖί]εί οἱ {λε 564. 

Α. 50. 482 
--- θάνατος, Ε. 89 

πορφύρεον κῦμα, Α. 482 
πὸς, οἷά ἔοτπι, Π. 492 
πόσε, ΙΡ]ά. 
ποτὲ, Α. 202 
πότνια, {ου δέσποινα, ὢ. 470 
που, επε]ῖῆς, π5ε οἳ, Α. 1718 
πρέμνον, Ε. 2932 
πρέσβα, Ε. 791 
πρεσβήϊῖον, Θ. 289 
πρήθω, Α. 48δΙ. 1. 455 

--, 5δογετηπιεπί οἳ, Β. 
415 

πρήσσειν ὁδὸν οἵ ὁδοῦ, Α. 
481 

πρὶν, Α. 97 
πρὸ, {ΟΥ πρόσω, Δ. 982 
πρὸ, οπ αοοοιπέ οἵ, Ῥ. 6607 
--- τοαπάαηί ἵπ οΟΠΙΡΟΒΙΠΟΠ. 

Α. 9 
προαλὴς, Φ. 265 
προβάλλειν ἔριδα, Λ. 629 
προεδρία, Θ. 165 
προθέλυµνος, ΙΤ. 657. Κ. 15 
προϊάπτειν, Α. 9 
πρόκλυτος, Υ. 204 
πρόκροσσαι, Ξ. ὁδ 

οἱ Όαπ- 

1ΝΡΕΙΧ 1. 

όζον» πίἩ ἀοαρ]ε αοοπςα- 
ἄνο, 1. 649 

ῥέζειν, εαοτίῄσατε, Α. 147 

πρόµος, Χ. 85 
προπροκυλίνδω, κ οοι 
πρὸς, νίἩ μον βἰσηϊ[γ- 

Ίησ [γοπι, Α. 159 ῥέθος, Π. 856 
--------- ὔε- | ῥηγμὶν, Υ. 229 

τε, Α. 999 ῥήγνυσθαι ἔριδα, Υ. ὅδ 
σπ-- δαίμονα, Ῥ. 98 » πονετηπηεπέ οἳ, 1 

Τ. 188 948 
» 5εϊ]. τούτοις, θεδίᾶες, Χ [ῥῆγος, Ἱ. 057 

᾿Εῤιγεδανὸς, Τ. 9256 
ῥινὸν, ῥινὸς, Κ. 155 
ῥινοτόρος, δ. 992 
ῥοδοδάκτυλος ᾿Βὼς, Θ. 1 
ῥοιζέω, Κ. 505. Τ. 961 
ῥοῖζος, 1ρ]ά. 
ῥυμὸς, Ω. 272 

59 
προσνίσσοµαι, 1. ὁδΙ 
πρόσσοθεν, Ψ. 655 
πρὸς τὸ σηµαινόµενον, ἤσατε 

5ο εα]]εᾶ, Ε. 140 
πρόσφατος, Ω. 757 
προτέρω, Τ. 400 
προτίθηµι, ἴο ογάαίη, Α. 291 | ῥυσιάζειν, Λ. 675 
πρότµησις, Λ. 424 ῥύσιον, ῥύσια ἐλαύνειν, Τρ", 
πρότονοι, Α. 484 ῥυσίπτολις, 7. 9056 
προτροπάδην, π. 904 ῥυστάζω, Α. 675. Ὢ. Ἴὅ5 
προὔχων, 5οἵ]. ἑαυτοῦ, Ψ. 925 ῥωγμὸς, ῥωχμὸς ψ. 420 
προφέρω, μὲ Ρ. 64 ῥώομαι, Ἡ «67. Ὁ. 616 
πρόφρασσα, Κ. . 3290 ῥωπήϊον, Ν. 199 
πρόφρων, 6, 993 
πρόὀχοος, Ω. 904 
πρυλέες, Ε. Τ44 
τος Α. 476 
πρυμνὸς, Ε. 2935 
πρωτοπαγὴς, ο. 307 
πρωτοτόκος, πρωτότοκος, Ῥ. 

| 

| 

| 
| 

Ώαρετε εἰ {εττε, Ε. 488 
Ἐες., Ρ]εοπακίίο, Τ. 928 
Ἠ]άετε, ακεά Ππείαρ]ογίσα] 

1. 962 
Ἠοβοῖάας, /γε, Ώ. 419 

Σὰ, Ὀοτῖοὸ {οΥ τινὰ, Α. ὅ54 
σαλπίγγω, Φ. 958 

.| σάλπιγξ, Σ. 219 
σανίδες, ΜΥ 
σαυρωτὴρ, Κ. 15ὸ 
σάω, ΊΤΟΠΙ σάωµι, Π. 963. 

919 
σέβας, Σ. 178 
σείρη χρυσείη, οἳ «ταρίϊ: 

ορίΙομς τεδρεείίπς, Θ. 19 
σειριᾷν. Ε. ὅ 
σεληναῖα, ᾖογεε-ε]οεδ, Λ. 155 
σηκάζειν, σηκὸς, Θ. 191. Σ. 

689 

πτήσσειν, 35. 40. Χ. 191 
πτολίπορθος ᾿Οδυσσεὺς, Ἑ 

318 
πτύον, Ν. ὄδδ 
πυγµαχίη, θοπΐπᾳ, Ψ. 059 
πυκάζω, Θ. 124 
πυκινὸς, Β. 66 
πυκνὰ πτερὰ, Λ. 4564 
πύλαι, Σ. 215 
οἲ κ ης, ερῖ(πεί οἳ Ἠαᾶςες, 

967 
π νὰ Σ. 477 

πυρὸς αὐγὴ, Ι. 206 
πω, επο]εῖςο, Α. 106 
πωλέω, Β. 106 
θεμα 460. Π. 221 

σηµαίνω, 7. 165 
ο ονεγηπιεπέ οἱ, Α. 

150. Ἔ. 84 
σήµατα λυγρὰ, 7. 165 
σθένος ἔχειν, Σ. 274 
σι, ]οπῖίο (εγπηϊπαξίοπ οἳ ἃ 

«129 
Ῥαβ)ας. Ε. 408 
Ῥαταρο]ατ], 1. 932 
Ῥαταβο]απ!, μία, 
Ῥατίες, Β. 697 
Ῥατς αφπαι, εέρεῖς ο{, Ἑ. 368 
Ῥεουπία, ογἱφίπ οἱ νε ιοογᾶ, 

Β. 106 
Ῥήεας, Κ. 2605 
Ῥτα5 πεας, Ε. 174. 

εἴηπσ. 5αῬ]αποίῖτε, Α. 
σίαλος, Ι. 208 
σιγαλόεις, Ε. 926 
σιδήρεος θυμὸς, απᾶ (πε Ἠκε, 

ΣΧ. 95Ἱ. Ὦ. 2056 
σιφλόω, 3. 143 
σκολιὸς, Π. 987 
σκόλοψ, Σ. 177 
σκοπεῖν, ε]Πρεῖς οἳ, Β. 72 
σκότιος, 7. 24 
σκῶλος, Ν. 664 
σµερδαλέος, Β. 908 
Σμινθεὺς, οτ]σῖη οἳ ἐπε παπης, 

Α. 97 

ΟΩπἴδαπε, να Ῥ]ατα] νετῦ, Β. 
776 

Ῥαδανὸς, Σ. ὄ76 
ῥᾳδινὸς, Ψ, 655 
ῥαιστ ἡρ, Σ. 4π7 
ῥάπτω, ἴο Ρίαπ, ἴο σοπἰγἶτε, Ὁ 

16 

σμύχειν, 1. 649 
σόλος, Ψ. 826 

| σορὸς, Ψ. 91 
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σπάρτα, Β. 1956 
σπεῖο, Κ. 2556 
σπέρχειν, Ν. 984 
σπιδής, Λ. 155 
σπονδαὶ ἄκρητοι, Β. 941 
σπουδῇ, Ὦ 
στάθµη, Ο. 410 
σταθμὸς, Ἐ. 140 
σταυροὶ, Ώ. 4ὔ5 
αρ, ἴλο Ἰεεί οἱ α εΗἱρ, Α. 

ΑΦ Δ. 294 
στέμμα, Α. 14 
στεναχίζειν, στοναχίζειν, Ἑ. 

956 
στεροπηγερέτης, πΠ. 297 
στεῦμαι, Τ. δὸ 
στεφάνη, Ἡ. 12 
στῆλαι, οἨ {ο0πΙ85, Α. 971. ΤΠ. 

457 
προβλῆτες, ὐιέγοσες, 

Μ. 259 
στηρίζω, Δ. 4459 
στῆσαι, ἴο ἐπροβε ἴο δαΐε, 

» 5οϊ]. να, αΡίά. 
στιβὰς, Τ. 448 
στόµαχος, Τ. 293 
στρεπτὸς, Ε. 119 
στρεύγεσθαι, Ο. 5612 
στρέφεσθαι, Ὦ. ὅ 
--, οἳ νι] Ῥεαςί5, Μ. 

41 
» Ἀδίτοποπηϊσα] {ετπι, 

Σ. 458 
στρόµβος, . 419 
στρουθὸς, α 8ραγτου, Β. 911 
στυγέω, Α. 186. Η. 112 
στῦλος, ε]ιρεῖς οἱ, Ψ. Τ12 
στυφελίζειν, Α. 680. Ἐ. 407 
συγκοµιστήρια, 1. 650 
συγχέω, σοπΓιπᾶο, Ώ. 9368 
σύμβολα ζενικὰ, 7. 215 
συµπλαταγέω, Ψ. 102 
συμφράζεσθαι βουλὰς, Α. 89 
σὺν, ε]]ιρείς οἱ, Ὁ. 2 

οί ἆαᾶνο οἱ 
αὐτὸς, Θ. 24 

σὺν θεῳ, 1. 49 
συνοχὴ ιά ψ. 960 
συνοχωκὼὠς, Β. 218 
συφορβὺς, Φ. 985 
σφαιρηδὸν, Ν. 204 
σφὲ, 1π ἐἶλο Ῥ]ατα], Ἡ. 26056 
σφεδανὸς, Λ. Λ, 16056 
σφηκόω, Ρ. 69 
σχεδίη, 5ο]. πληγἡ, Ε. 8890 
σχέτλιος, Β. 112 
σῶκος, ὁδ 
σῶμα απᾶ δέµας, ἰποῖν ἀϊπετ- 

εποε, Τ.. 25 

Βιάοπῖα 415, ῥτονεγυίαϊ, 3. 
291 

ΡΙΤΊ15, Β. ὅ 
Ῥροτο, ο οτρεοί Ρεπετα]]γ, Ο 

110 

Βυβρίοῖο, {ο αἀπιῖγε, Ὦ. 418 

Τάζω, τάω, Α. 591 
ταλαύρινος, ΡΜ. 289 
τανύειν ἡνίας, ἵππους, 

ο αρ ταρ, Α. ὃ 
ταριχεύω, ταρχύω, Ἡ. 86 
ταρσὸς, Λ. 977 
τάφος, α ιπεγαί ]ζαςί, Ψ. 39 

τε,α οοπποσῖπςσ ραχσ]ε, Α.70 
---, εππρμαῖς, Α. 8] 
---, θήΠχες {ο τε]αναες, Ε. 467 
τέγεοι θάλαμοι, ἆ 
τείρεα, Σ. 4556 
τειχεσιπλήτης, Ἐ. 91 
τεῖχος "Αρειον, Δ. 407 
τεκµαίροµαι, 7. 949 
τέκνα, οἳ ΛΠΙΠΙΙ6, Β. 911 
τελαμὼν, Β. 989 
τελεῖν τάφον, Ώ. 600 
τελέω, οἱ {απετα] τ]{ες, 1ρῖά. 
τέλος, οἱ πιαστίαρε, Β. 701 

1 πΠίατγ αῇαῖτς, Ἡ. 

------- πολέμου, ΤΠ. 650 
2 η ο ήρν τ. 991 

Ἐν ος νε] σεπίἍνο, Ἱ. 

τέρσεσθαι. απᾶά ψύχειν, Ὠιαιγ 
4βογεπος, Λ. 6290 

τεταγὼν, Α. 601 
τετιηµένος, τετιπὼς, 1. 19 
τετραθέλυµνος, Ο. 479 
τετραφάληρος, Ἐ 

τεύχεα, απ αγππεᾷ /0Υ66, Σ. 209 
τῆ, τοπ τάω, Α. 5691 
τηλεθάω, Ῥ. ὅδ 
τῆθος, ΠΠ. 147 
τηλέκλητος, Β. 491 
τηλύγετος, Γ. 1756 
τὶ, νν]έι πεσαίνε ρασΏς]θ, Α. 

4 
--- θἰεσαπί τ15ε ο, Ν. 446 
---,τινὰ, τινὰς, εἰΙρεί5 οἱ, Β. 

τίθεμαι, ἴφροπο, Β. 9865 

οσα ση εὖ, 1ρῖά. 
τίθηµι, αιοίογ επη, Ὁ. 3321 
τιμή, Ρπίε]ηπεηῖ, Α. 159 

» εηιρεῖς οἳ, Δ. 161 
τί πάθω, Λ. 404 
τίπτε, Α. 209 
τὶς, Τοχ ἕκαστος, Β. 955 
----, Ππαπ4 α 0Π6, Β. 9δὃ 
---, οπη]({εᾶ, Ἐ. ὃ5. Ν. 257 
τιτύσκεσθαι, ἴο τοῖς], Ν. 6568 
τλήµων, Κ. 251 
τλητὸς, 1π αογθ βεπ5εο, Ω. 49 

τοῖσδεσσι, Κ. 4605 
τόκος, ε]Ηρβῖς οἱ, Δ. 161 
τόξου πῆχυς, Λ. 940 
τόξων εὖ εἰδὼς, απά {πο Ἰ]κο, 

Β. Τ18 
τοργόω, Ψ. 255 
τόσσοσδε, Υ. 9567 
τραπείοµεν, Τ. 441 
τραφερὸς, 5. 908 
τρέπεσθαι, ε)Ιρβῖ5 οἳ, Ὦ. 2563 
τρέφειν, απφεγο, Λ. 901 
τρητὸν λέχος, Τ. 448 
τρήχω, Β. 95 
τρίγληνος, 5. 183 
τριγλώχιν, ΕΒ. 9095 
τρίλλιστος, Θ. 498 
τρίζω, Ψ. 101 
τρίπολος, Σ, 645 
Τριτογένεια, ερ](]αεί οἳ Μί- 

Ἠθχνα, Δ. 615 
τρίχες, ε]]ρεῖς οἱ, Ω. Τ11 
τρόπον», ΝΙΗι εμένα, 5ῇ- 

αι. κατὰ, Λ. 695 
τρόφις, τρόφι, ΛΔ. 907 
τροφόεις, 1ρ]ά. 
τρύζω, ΙΤ. 511 
τρυφαλείη, Ὦ. 51 
τυγχάνω, ἆοεδ ποῖ ΙπιρΙγ 

ολαποε, Θ. 400 
τύμβῳ ἐπιθρώσκειν, Δ. 117 
τύπτω, ρεσσ]ῖαχ 15ο οἱ, 7. 117 
τύχη, ποῦ {οαπᾶ ἵπ Ηοππου, 

Ώ, 1565 
τῷ, {ον οὕτως, Λ. 418 
τὼς, Β. 90 

ΤοεῬεγο» Πορρ]ιία ας, 7.915 
Τερίες ἆατε, Χ. 254 

Ὑάδες, Σ. 486 
ὑββάλλειν, Ὅ. 80 
ὑβρίζειν τινὰ, εἴς τινα, Λ. 

604 
ὑγρὴ, βο]]. θάλασσα, κ. 27 
ὕδωρ, ΕΙ Ρ5ἱ5 οἳ, 7. 908 
ὕδωρ καὶ γαῖα γίγνεσθαι, Ἡ Ξ 

υἷς, υἷος, Ν. 185. Σ. 458 
ὑπασπίδια, Ν. 158 
ὑπερδεῆς, Ρ. 957 
ὑπερέχειν χεῖρα, Δ. 249 
ὑπερίων, Θ. 
ὑπερκυδάεις, Δ. 66 
ὑπέρμορα, Β. 155 
ὑπὲρ ὅρκια, Τ. 299 
ὑπερφίαλος, Τ. 106 
ὑπερωὴ, Χ. 4956 
ὑπερώϊον, Β. 514 
ὑπημύω, Χ. 491 
ὑπηνήτης, Ώ. 948 
ὕπνος χάλκεος, Λ. 241 
Ὕπνου δῶρον, Η. 482 
ὑπὸ, {ού μετὰ, Σ. 492 
ο ΝΝΜΙ(Ἡ ἀπίῑνο, Ω. 6356 
ὑποβλήδην, Α. 295 
ὑποδεξίη, 1. Τὸ 
ὑποδέχεσθαι, Σ. 69 
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ὑποδοχὴ, Σ. 69 
ὑποκρίνομαι, Η. 407 
ὑπόῤῥηνος, Κ. 216 
ὑποφῆται, Π. 996 
ὑπόψιος, Τ. 42 
ὑπώπια, Μ. 469 
ὑπώρεια, Υ. 218 
ὕστερον πρότερον, Άρατε 5ο 

οα]]εᾶ, Α. 25]. Ἐ. 118 
ὑφαίνειν μῆτιν, Τ.219 
ὑφηνίοχος, 7. 19 
ὑψίζυγος, Δ. 166. 

γεπίοςις, Φ. 99056 
Ὑ]ο]ο, ἴο ἄφε, Δ. 141 
γαι α νο, 7. 1192 
Ῥοςχ 1Ε1ΤεΒ, Σ. 223 

Φαεσίμβροτος, Ὦ. Ἴδ5ο 
φαίνεσθαι, {0 φανερὸν εἶναι, 

σι 
----, αἄερεε, Κ. 266 
φαληριάω, Ν. 799 
φάλος, Τ. δο7 
φάος ὁρᾷν, Του ζῆν, Α. 88 
φάρμακα, ππεαϊἰοϊπαῦ Πιεγῦς, Λ 

740 
φασσοφόνος, Ο. 258 
φέρειν, ἀϊγίρεγε, Ὦ. 485 
το Ἀπᾶ ΟΠΙΡΟΠΠάΡ, 80Π16- 

Έϊππες Ἱπίταηβιήνε, Ψ. 7569 
φέρτρον, Σ. 206 
φεύγω, ἴο ἄεραγί εἰπαρὶγ, Β.Τ4 
φεύγων προφυγεῖν, απᾶ {λε 

Ἰκα, . 8Ι 
φεύζω, Ῥ. 66 
φῆ, αἀνενο, 5. 499 
φηγὸς Διὸς, Ε. 6959 
φήμη, Α.. 106 
φημὶ, ἴο ἐπί, Ῥ. 256 

, Βγπίακ οἳ, Υ. 187 
Φηρὴ, Φηραὶ, Ἐ. 645 
φθάνω, νἈ Ῥατμοϊριο, Κ. 

9608 
»π τοίετεποε {ο Ῥ]αςσ6, 

Λ. 51 
Φθινύθω, ἵπ αοΏνο 8εΠ59, Α. 

491 
Φθῖοι, Ν. 686 
Φθονέω, ποίο, Ῥ. 273 
Φιλομμείδης, Τ. 424 
Φόβονδ’ ἀγορεύειν, ε)Ιρίῖς, Ἐ 

2505 
ο απά φῦζα, ἀμπεγεποε οἱ, 

ως ψ. 454 

φράζομαι, ἴο τεῇεοί, Α. 89 
προ το ἀεείση, Ψ.126 

ὀρένας ο λέσθαι, 7. 254 
φρένες, ἴλε ἀἰαρλγασπι, Α.. 105 

µέλαιναι, 1Ρίά. Ῥ. 88 
φρὴν απᾶὰ θυμὸς, ἰλεῖν ἀπτεν- 

9 
φρήτρη, Β. 965 

φρίσσω, Ν. 999. Ψ. 609 
φρονεῖν μέγα, Θ. 649 

Φύλακος, Ἡοππετίο ἴοτπι, Ώ. 

φύσις, ποῖ {οαπᾶ ἵπ Ἠοπιες, 
Β. 1556 

φύω, νπεη ραςφδῖνε, 7. 149 
φωριαμὸς, Ὦ. 228 
φῶς, επιρµαίῖο δε οἳ, Δ. 194 

Έασετε, ]ογ βασπίῃσατε, Α. 

Έανετοα Ηπσαῖς, 1. 171 
Ἐετῖτε {αάας, Β. 124 

Χαίρειν ἐᾷν, λέγειν, απᾶ πε 

χαλκὶς, 5. 291 
χαλκοβατὲς δῶ, Α. 426 
χαρίζεσθαι, 5γηίας οἳ, 4. 49 
χάριν, νηίἩ σεπ] νε, ΛΑ 
Χάριτες, Ἐ. 998δ 

χεῖρα ὑπερσχεῖν, Δ. 249 
χεῖρες, εΏιρεῖς οἱ, Ε. 416 
χερὰς, Φ. 919 
χέρης, οἷὰ ἴοτπα, Α. 80 
χέρνης, χερνήτης, χερνῆτις, 

Μ. 45ὸ 
χέρνιβον, Α. 449. Ὦ. 904 
χερνίπτεσθαι, Α. 449 
χέρνιψ, Α. 449. Ω. 904 
χέρσος, 5. 284 
χεῦμα, Ψ. 661 
χηλὸς, Π. 221 
χηραμὸς, Χ. 4956 
χηρόω, οἳ οἴδες, Ὦ. 642 
χηρωσταὶ, Ε. 158 
χῆτος, 7. 469 
χθιζά τε καὶ πρώϊζα, Β, 903 
χίµαιρα, 7. 179 

χιτὼν στρεπτὸς, Ε. 115 
χλούνης, 1. 6556 
χόανος, Σ. 410 
χόλον ἐξακεῖσθαι, Δ. 96 
χόλος, Α. Τδ 

1ο χολὴ, Π. 205 
χολόω, Α. 78 
χόρτος, Λ. 775 
χραισμεῖν, Α. 28 
χράω, χραύω, Π. 953. Φ. 269 
χρεώ τινα, β5εῖ]. ἱκάνει, 1. 76 
χρεὼ, οοηβίγασίῖον οἳ, δ. 925 
χρῆμα, Ρ]εοπαςίῖς, 1. 225 

» ε]]ραῖς οἱ, Ν. 446 
χρόµαδος, Ψ. 688 
χρόνος, εΙΙρβῖς οἳ, Α. 6. 495. 

1. 4156 
χρυσάμπυξ, Ε. 956δ 
χρυσάορος, Ἑ. 609 
χρυσέη, ερϊθ]εί οἱ Ὑεπας, Τ. 

64 
χρυσηλάκατος, ερϊπεῖ οἳ Ῥϊ- 

απα, Π. 185 
χώοµαι, Α. Ἰδ 

Ψάμαθος, Ἡγρετρο]ο π5ε οἵ, 
1. 95ο 

ψὰρ. ψὴρ, Π. ὅδὺ 
ψευδὴς, ποῦ αδ5εᾷ Ὦγ Ἠοπιοα, 

Δ. 256 

ΤΩδε, π5ε οἱ ἵπ Ἠοπιεν, Β. 
2508 

Ὠκεανὸς, πο χῖνει 5ο οα]]εᾶ, 
Α. 425 

. Ἡοπιετίο ποβίοη οἳ, 
Φ. 196 

ὠκύαλος, 5. 7056 
ὠμηστὴς, Λ. 454 
ὠμοθετεῖν, Α. 461 
ὠμογέρων, Ψ. 791 
ὠνὴ, ὦνος, Φ. 41 
ὦ πόποι, Α. 2564 
ὥρα, εἰιραῖς οἱ, ὦ. 111 
ώρορε, Β. 146 
ὡς ἐπιεικὲς, {ο]]ογγεά Ὦγ Ιπῇ- 

ηϊϊνε, Φ. 50 
ὣς, {ου οὕτως, Α. 917 
----, Το τε]αίῖνε, 5. 45 
----, ἀοαβρ]εᾶ, 5. 2994 
-- ΙΙ ορίαἄνε, οἰση]γίησ 

αάΐπαπι, Σ. 107 
ὥς ποθι, Ω. 2909 
ὥστε, απἀετείοοά γη ΠπβΠ]- 

ἄνο, 1. 929. 407. Ω. 369 
ὠντὸς, Β. 996. 
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ἀαΒΝΕΒΑΙ, ΜΑΤΤΕΗΡ. 

ΑΒΙΙ, Ν. δ. Αάἀταβίας, Β. 679. 
Αοσιρανο, αἱρπ]ζγιης ψέ τερατὰ {ο, Α. | ΑἀπίετΥ, ραπῖε]εᾶ ὮΥ βίοπίης, Τ. 67. 

1156-- {ου ποπηϊπαανο {ο βασσεεάἶηρς νετῃ, 
Β. 409. Ὦ. 6θ9---οἳ Ῥτοποιπ, {ογ ρεη]- 
νε, Δ. 219--ίου ἀαάνε, Σ. 48δ--- [ος 
ἀαάνο να ΙπβπΙΠνε, Α. δ4]---ἀοπρ]ο, 
Σ. 9456-- ἀοπρ]ε α[ίετ νενγρς5 οἱ ἰαῖπφ 
ατα, Α. 185. 7. Ἴ0--αΏεο]αίε, 7. 4325. 
Ῥ. 489. Ψ. 145-- εἰσπ]γίης ἀπγαοη οἳ 
Ώππο, Ι. 416---αἴτεν εἰπεῖν, Μ. 60---αΐξετ 
ὁρᾷν, δέρκεσθαι, δα. αἀγειβία]]γ, Τ. 945 
---Γ6εΥ νεΤΡ5 οἱ βαπ1ε ἀεγῖναίίοη, Β. 788. 
Ν. 219---Αυποοραί{εᾶ, Ἐ. 416. 

Αολαῖα, Β. 600. 
Αεπε]οις, εε]ερτῖγ οἳ {15 τῖνεν, ὦ, 194 
Αομ]]]αο5, Πῖ5 οἸματασίετ, Α. 2256- «Εγαπ]ς απᾶ 

οΡεἩ, 1. ὀ08---Πεχοεπεδς οἳ, Χ. 946--- 5 
βΠοτί ο, Α. 952--- ρτεᾶΙοίῖοη8 τεδρεεί- 
Ἰης 16, Σ. 10. ὁᾧ. ϱΤ]-- αἱ ναγ5 Κερί ἵη 
νῖενν ἵπ ἴπε Τα, Δ. 619---οπΙΡαΒΦΥ ίο, 
σνε]] βε]εσίοᾶ, 1. 2256---ἀιάἁ που Ἱπε]αᾶα 
Ῥμωπίσ, Ι. 167--Ύοαηπς επ Ἡε γγοηί 
{ο Ττογ, 1. 440-- Ἠϊ5 εοποεεα]ππσοηί αὖ Ῥογ- 
1ο ΠΠΚΠΟΝΠ {ο Ἠοππες, 1Ρ]Ιά.---ἑπασΗί 
πηεάϊεῖπε ὮΥ ΟἨήτοη, 1ΡΙά.---Ἠ15 5Ρεαχ, Π. 
145-- 15 Ἠουβες, ΤΠ. 149-- ερταπςσ {Τοπα 
Όπε νν]πᾶς, Π. 150---ποί αἱ]εσοτῖσα], Πρῖά. 
----πῖ5 θΗΙε]ά, 1ιο ἀοδοτῖρίϊίοτ οἳ, τοπηατ]κβ 
οὗ, Σ. 478-- ποῦ Ιπίεγρο]αίεᾶ, 1ῖά.---μ18 
Βννοτᾶ, Σ. 61]---Η5 οοπνεγβαίοἨ γη] 
«πεας [αυ]ίγ. Υ. 17Τ---ἀεξοτῖρίίοπ οἱ Π]ς 
οοπί{εςύ νὰ Χαπίμας, Ῥεαι(α], Φ. 2567 
---ϊς Ἱπνα]πεταΡ1]1ὲγ απ]σπουνπ {ο Ἠοππον, 
Σ. 67. Φ. 608- -απ{]ους οἳ Ηῇ5 ἀεαίῃ, Χ. 
959. 

Αά]εσίῖνεβ, πιαβου]ῖπο απᾶά {επιϊηῖης, α5θἆ 
βἀνετρΙα]]γ, Α. 414. Θ. 590. Ῥ. οΤ]---πει- 
{ετ,αδεά αἀγετρία]]γ ν(]ι ὁρᾷν, δέρκεσθαι, 
διο. Ὁ. ὁ45δ-- πειίετ, νν(] σεη]{νο,. 178 
---ἴοχ ρεπίεῖνε οἳ βαΏδίαηίϊνε, Β. ὅ4---απιά 
Ῥαταἴρ]6Β, ν(Ἡ σεπΙνε, Β. 7158 --πιαβοιι- 
Ἠπε ον {εππ]πηῖπα βαμείαπνο, Ἐ. 776. 
Θ. 454-- ρ]ανα] σι ἆπα] εαρείαπίῖνα, Ν. 
40ὕ---αρτοεῖηςρ Ιπ Ρεπᾶετ απά οπ5ε σν{]α 
ἀϊβετεπί βαρείαπάνεβ τεδρεςίΊνε]γ, Β. 462 
---Αρτεεῖπρ ση] εαμβίαπίῖνε ΙΠ 5εΠβ6, ποῦ 
ἵη σεπἀεσ, Ἐ. 140---ος παπηρεσ, Π. 28: --- 
είμαι οἱ ένο οὐ έητεε επά(ηρε, Β. Ἰ45--- 
περα(ῖνο γηθ]ι οὐ, {ον ῬοβίἩνε, Ο. 11. Π. 
στο. 

ΑἀνετΏς επάἶπρ 1πθεν, Δ. ὄθθ---επαϊης ἵπ 
ἰ, Θ. δ12---ἴοτ αἆ]εοίῖναες, Α. 416---οἳ Ίἴππε 
ναι βαῬ]αποῖνε, Α. 108---Ι ορίασῖνε, 
Α. 610. 

2ρες, Ν. 18. 
«Ἠρεροῃ, πιγ{μο]ορῖσα] αοοοιπέ οἳ, Α. 4058 

---ῬτοβαβΙγ {οππάεά οἩ ἴα ἰταΙίοπ 
οἳ πα {αΐεπ απηρε]ς, 1ΡΙά.---είψππο]οσγ 
οἳ {Ίο παπ]θ, απᾶά οἱ Ῥτίατεις, βἴπή]α, 
1Ρ]4. 

«Ἠρία]ε, νη[ο οἳ Πιοπιεᾶ, οἸατασίεν οἳ, Β. 

Αἱρῖ5, ναί, Β. 44]-- Γπηρεᾶ π] 5ετ- 
Ῥεπίβ, Ἐ. 798. 

«Ἔπεας, Ἠοπιςγ”ϐ, α Ῥτοίοίγρε οἱ Ὑρῖ], 
Ἐ. 174--οαιδο οἳ Ἠῖβ ἀϊβδεηξίοη δι 
Ῥτίαπη, Ν. 400---πενον ἵη Τία]Υ, Υ. 907--- 
Ἠ]5 ἀοβεεπάαπίς τεῖσηεᾶ 1π Ττου, ΙΡίά.---- 
Ηΐ5 ργεαί- σγαπάσλ]]άχεπ ΡτοῦαβΙγ «οἩ- 
{επΙρΡοταΣΥ ουν] Ἠοππες, 1ριά. 

ργίας, Β. 604. 
ΑΜΙοΡῖαπς, {εῖν Ῥϊείγ απᾶ αἰπιρΠοΙίγ οἳ 

ΠΙΔΠΠΕΥΡ, Α. 425-- {αβ]ε οἳ σοᾷς νιβιῖπς 
ἔπεπη, ππεησο ἀεγ]νεᾶ, 1ρ]ά. 

ΑΑίοΠαπ5 απᾶά ΟπγείθςΒ, οτ]σίηπ οἱ ἴ1ε ννασ 
Ῥείννεση {]επι, 1. 524. 645. 

Αβϊγπιαίϊοῦ, γι ἀθπ]α] οἱ πε οοπίΓαΣΥ, 
Γ. 69. Ω. 148. 

ΑΡΑΤΙΕΠΙΠΟΗΣ, ἀοπαλρίδ τεδρεσβπςσ Ἠ]5 Ῥρεάῖ- 
6νεε, Ἑ. 107-- ελανασίεν οἳ, γε] Ῥτε- 
5εγνοᾶ ὮΥ Ἠοπῃετ, Ζ. ὅδ-- πιογε βεΥεγε 
έλαπ Ὠναί οἳ Μοπε]ατς, 1ρ]ά.---ραχροτί ος 
Ἠ]5 εραεςἩ τερεαἰθεᾶ {Τοπ βεοοπά ΤΠ]αὰ, 
1. 17---ΠαΠ16Β οἱ Ἠὶ5 ἀααρ]ίετς αοσογαῖπς 
{ο ΗΟοπΠεσ απά Επτρ]άες, 1. 1456. 

Αρτίουατο τερα]ο»]γ Ρτασίϊθεᾶ ἴπ ἴ]ε Ἡθ- 
τοῖς αρΡε5, Κ.. 95]. 

Α]αΣ, {αβ]ο περροείίπρ Ἠῖ5 Ιπνι]ποταβΙΠέγ, 
Ψ. 821. 

ΑΊΙογοπε απᾶ Ο6ΥΣ, {αρ]ο οἳ, 1. 659. 
ΑΙ4ΕΥ5, εἶπας, απά οἴμεν ίχεες Ῥεαπίηπσ πο 

{πῖς, Ῥ]απίεὰ ὮΥ {οπιῇ», 7. 419. 
Α]]εροσῖες, Ἠοπαεχ 6αρροβεᾷ {ο αβοιυπά 1π, 

Α. 194. Ἐ. 9ὺδ---αβατὰ {πεοτίες τεδρεοί- 
Ἰπς, Θ. 19. 

ΑΠΙΑΥΥΠΟΕΙΡ, Ψ. 690. 
ΑΠΙΑΖΟΗΞ, ορίπίοηΒ τοεβροοίῖηρ, {πατη, 1). 

189. 
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Απιζισσαάος, α ἁαγῖης επζετρτῖθο νη(Ἡ {πο 
αηοϊεηίς, Α. 227. 

ΑΠΙΠΙΠΟΠ, {πο Εσγράαη Παρίΐετ, 1. 98Ι. 
Απασο]αίπος, Β. 965. . 510. Ἱ. 457. 647. 

Λ. 892. Ψ. 6460. Ω. 43. 
Απνηα] Ίάεας επιρΏαΠσα]]γ αρρ]εᾶ ἴο Ἱπ- 

απ]πιαίθ ομ]εοίς, Δ. 125. Λ. 675. 
Απίπια]», ἆππιλῦ, 5ρεα]είησ, ΡΓΟΚΙΡΥ οἱ, Τ.407. 
Απίεῖα, αἰίας Φίμεποβωα, 7. 160. 
ΑπΙΙΗΔΙ68, ΗΟΠΙΕΣ ἃ οΟΤΩΙΠΕΠ{ΑΣΥ ΟΠ {Ποβε 

οἱ εατ]γ ἄπεεςε, Ψ. 168. 
Αοτὶςε ΙπάΙσανο, {ον {πίατε, Δ. 16] ---ἴος 

Ῥγεβοπέ, Μ. 946. 
Αρία, ΒεΙομοππεκης, Α. 270 
ΑΡοβίορεβ!ῖ5, Α. 125. 94]. 6δ0. Θ. 425. Σ. 

101. 
ΑΡρροβϊβοη, Τ. 61. Δ. 28. Θ. 4δ---εἴπσα]ατ 

τε[ζεχγες {ο ρ]αγα], απᾶ τἶσε τετδα, Δ. 28. 
Ατοπά(απ5, Β. 612. 
ΑΤΕΠΕΣΥ, ΠΡΗΙΙΥ ερἰεεπιεᾶ, Λ. 956. 
Αγοἴο5, α οοη5ἰε]]αίίοα ΝἨΙςἩ πενεΥ δείς, Σ. 

459. 
Λ1ΡοΟ5, Β. 108---Ρεϊαξδσίαῃπ, Β. 68δ]---πολυ- 

δίψιον, Δ. 1Τ]--ἵπ ΈπεβεαΙγ, 7. 456--- 
απᾶ ΛΤγοεπεε, 5αΏγετδίοη οἱ, Δ. 41 

Απιαάπο, ἆαποε οἳ, Σ. 69]. 
Απππουν, οἳ {1ο ἄτοεκς, Γ. 957-- Ῥατιεά 

γη] ιο νναντίοτ, 7. 418. 
Αγπιγ, ἄτεσῖαπ, παπινετ οἱ, Β. 494---Ἔτο- 

1αἨ, παπηΡες οἱ, Β. 129 --5εσνῖοε οἳ, 60Π]- 
ΡΗΦΟΣΥ, Ν. 669. πψ. 2907. Ὁ. 400---τε- 
Ιεαδεὰ προπ Ππε, Ψ. 2907. 

Ατῆσ]α, πδε οἱ Ιή Ἠοπεν, Α. Ὁ. Ἐ. 67ὸ--- 
πητ Ῥτορεσ ΠαΠΠΕΣ, Λ. 11-- αι ἀμφὶ 
απᾶ Ῥτορεσ ΠαΠΠο, Τ. 146-- ποῦ ΒΙΠΙΡΙΥ α 
Ῥτοποπῃ 1π Ἠοπηες, Ἡ. ὀ96---{ος Ρτοποι 
τε]αἤνε, Α. 1256---εΙΙρασα], Δ. ὁ99--- 
οπη(έεᾷ 1η ἀῑνίδίοης γη μὲν απά δὲ, Χ. 
157. 

Ατίς, (Πεῖπ οοπάϊῖοπ ἵπ Ἠοπιεγ΄5 ετηο, Σ. 
401. 418. 418. 

Α55, πού απ οῬρ]εοξ οἳ οοπίεπιρἰ Ίπ {Πε 
ΕΑΤΊΥ ασες, Λ. 57. 

Αθδγτίαπ επιρίτθ, πΠπΚΠΟΝΠ {ο Ηοππεσ,1. ὁ8Ι. 
ΑΦΒίΤΟΠΟΠΩΥ, Κπον]εάσο οἱ, ἵπ Ηοππεγ”5 εππε, 

Σ. 489. 
Αδίγαπασ, οτ]σίη οἳ Πῖ5 παππε, 7. 408. 
Αδγπάείου, Χ. 129. 
Αἰλεπίαπς, Β. 549. 
Άπριτς, {μεῖν Ἱππροτίαπσς, Α. Τ]. 
Ἀπσατγ, Α. 62---Ώγ ἄτεαπις, 1ε55 βαἱδίαο- 

{ο5Υ, Α. 60. 
Αιας, Β. 496. 
Αχῖας, 210ετ, Β. 850. 
Αχγ]υ5, Ηἱ5 ΠοβρΙ(αΗ(γ, Ζ. 14. 

Ῥαεο]ας, 5 πάΤΕες, Ζ. 1932---παπιε πηεηπσθ 
ἀει]νεᾶ, 1Ρίά.---Ἱπδα]ς οὔετεά Ἠϊπι ὮΥ 
Ίῳειχσις, 1ΡΙά.---]ογ-αϊνίπς, 5. 925. 

Ῥλ]αησο οἳ {αρίετ, Θ. 69---ἴε Ιάεα Ἱπαῖ- 
ἰαϊεά Ὦγ Υἱτρ απά ἨΤήτοτ, 1ρ1ά. 

Ῥα]ΐας, Όιε Ἠουβε ο{ ΔοΠΙ]]ες, Π. 149 
Ῥαπαιείς, οαδίοπης αἲ, 1. 90. 
Ῥαταίμτυη], α οε]ερταίεᾶ ΡΙέ αἱ Αίπεῃ5, Θ. 

14. 

ΙΝΡΕΙΧ ΙΙ. 

Ῥατρατίαης, {εσπι ποῖ αρρ]ιεά ὮΥ ἩἨοπιεσ α5 
ἀεβίσπαίίης αἲὶ Ῥαΐ ἄτεεκς, Β. 867. 

ῬανρατΙίγ οἱ Πετοῖο αδε5, Ιπδίαπσες οἳ, 7. 
58. 68. 

Βαγ]εγ, {οοἆ ζοτ ἨουςεβΒ Ιπ {πε Εδί, Ε. 196. 
ἙῬατίετ οἱ 5έοεῖς, ἵπ δε Ῥείοτθ ΠΙΟΠΘΥ, Β. 

106. Ἡ. 467. 
ΒαΗ115, Ὑνανπα, οοπε]ἀετεά α ΙαχίτΥγ, Χ. 444. 
Ῥε]]ετορποῃ, ἀετῖναᾶοτ οἳ Ηῖ5 παπ1ε, 7. 165 

---μῖ5 Πϊδίογγ ἴπηί]αν {ο {Παί οἳ ᾖοβερῇ, 
1υ1ά.-- 185 Ἰαβοαχς, ἀεδοπρίνε οἱ {πε 
ΏΙ4ἨΠΕΙ5 οἱ {ο πηες, 7. 186---Η15 αβ5οεπύῦ 
0η Ῥεραφι5, 7. 200. 

Ῥεβ]εσεά οἴῑες, εγαε]θῖες ρταςῖεεα 1, Χ. 69. 
Β]ασ]ς σαγηχεηί5, αδεά Ιπ πουγΠίης, Ω, 94. 
Ἐ]οος, 5Ποννετς οἱ, Λ. 68. Π. 459. 
Βναίης, ΑΟλεπίαπ αγετείοη Γτοπη, α5 {οοά, 1. 

978. 
ΈΏταςἙς, αγί οἱ νγον]ῖης προµ,΄Α. 206--- α5δεά 

{ου ΥΕΑΡΟΠ5, ΙΡρίά.---Ώοοι5, ἆςο. Ιπ]αϊῖά 
πΙ(Ἡ, Α. 426. 

Ἐγεαδίρ]αίες, Ε. 119. 
Βτίατεις, Α. 409. 
Ῥπαρταδίαπῃ, Λ. 66. 
Ῥαντ]α], Ῥτϊγαίίοη ο, ]οο]κεᾶ προπ 458 α 5ε- 

νενο ολ]απη]ϐγ, Α. 4. Ε. 29Τ---ππε οἳ, Έ. 
299. 

Ῥατηῖης Ῥταπάς, υ5εᾷ 1π 5ἴεσες, Μ. 177. 

Οαάπασεις οἱ Μετοιτγ, Ω. 945. 
Οαρεία5, ἀεδεγιρίίοι οἱ, Ψ. 684-- ἆβπσετοας 

εχετοῖςε οἳ, Ψ. 059. 
σα118, ἴπο Ἠοπιαη ΕΙΠΡΕΤΟΣ, 5 ἱπρίείγ, 

ψ. 724. 
Οαἱεάοπίαπ Ῥοαχ, Ἠαπέ οἱ, 1. 624. 
ΟατίαἩ5, {με Βνβέ ππεγσεπαχ]ες, 1. ὁ8δ--- 

Ἰεησο ἀεβρίδεᾶ 5 α παίῖομ, 1Ριά. Β. δ67 
--απᾶ 1ωγάϊῖαπς, {ππποαςδ {ον ἀγείης ἵη 
Ρ]6, απά ἐιεῖσ ν/οππεπ {οχ ΥνΟΣΙς5 ἵπ 1νοτΥ, 
Δ. 14]. 

Οαδεαπάνα, Ω. 699. 
Οαία]οσαε οἱ 511Ρ5, Πβίοσῖσα] να]αε οἳ, Β. 

494---ενετγ Κἰπσάοπα πιεπϊοπεᾶ ἵπ τείετ- 
εηοθ {ο 15 σεοσταρ]ίσα] ροδΙήοπ, αδίά.---- 
5ιρετῖοχ {ο Τ1τσ!]”5 ἵπ {15 τερρεσί, 1Ρίά. 
---ΝΟΣΙΚ5 ἡτ]έίεπ προπ 1, 1ριᾶ.---οσάεγεᾶ 
{ο Ῥο Ἰεαγπί Ὦγ Ἠεανίέ, Πρίά,---Ιπάρπιεπό 
οἱ Εγαίοβδίλεπεβ απά Βέγ4Ρο τπερρεοῖησ 
Τε, Πρίά,---ἀἱδριαίες δει]εά ὮΥ ΤΕ, 1Ρῖά. απιᾶ 
γ. ὅδΊ---Ιέ ροεβῖσα] πείς, 1ρίά.----ἴπαῖ- 
ἰαίεά Ὦγ Ιαΐετ Ῥοείς, Ι1διά.---α]] πε Ῥετ- 
60Π8 ππεπίίοπεά Άρρεας α{ίεγνατάς 1π 
πο ασξῖοι ο{ {Πο Ῥοεπῃ, εχοερί Ἀϊπεις, 
Β. 671-- Υπ ἀεβεῖεπογ ἵπ {15 τε- 
5Ρρεοί, 1ριά, 

Οαγ5ίετ, ἱοεγ, Β. 461. 
Οεπίαατ5, οτἰσίη οἳ έλα παπηε, Α. 268---πΠ- 

οεγίαϊπίγ πεδρεσΏης {πετη, 1ρίά. 
Οειόογις. Θ. 968. 
Οθβέας οἱ γεπις, Ἐ. 214. 
Ο0Ἠαο5 απά ΝΙσΗέ, πιοδύ αποϊεηί οἱ ἰπο σος, 

5. 26]. 
Οµατασίετς, ίπο5ε οἱ Ηοπιογ5 Ἠεγοεβ 60Π- 

βἰδίοπί (μτοασμοσέ, ΓΡ. 97. 
| Ολαχῖροίς πδοά ἵπ Ῥαΐέα, Β. ὅ54-- Ῥαϊ]ε Ίου, 



αΕΝΕΒΑΙ, ΜΑΤΤΕΗΣΡ. 

Ε, 22]---ναστίους αΠρ]ιέεᾶ {ποπα {παπα {0 
ΠσΏί οπ {οο, 1ρῖά.---νατῖοιας ρατί5 ος, 4θ- 
βογ]ρεᾶ, Ἑ. 725-- πάπιες οἳ βΡροκος ἴπ 

Ωπεῖν νγ]οο]ς, 1ρ1ά, 
Οπαν]οί-γασα, ἀεβοτῖρίοπ οἳ, Ψ. 952---Ροβῖ- 

Ώοη οἱ οοπιραίαΠ{5 1, 1ρῖᾶ.---γα]ιαο οἱ ια 
Ρ212765, Ψ. 64. 

Ομ]ά-ΡΙσίμ, σοάἀεδεες αἰθεπάσηί οἩ, Λ. 270 
---ραϊπς οἱ, βαΏ]εοί οἱ οοπιρατίδοη ἵπ ἨΗο- 
1ΏεΣ απιά 1π Βογϊρίατο, 1ρίά, 

Οµάτεπ, ο«αχο οἱ, οπ{γαβδίοά {ο πηα]ες, 1. 
452-- παπιεὰ {Γοπ1 5ΟΠ16 ο πα {γ οὗ ααςῖ- 
ἀεηί, 4. 405. 

ΟµΙπιωτα, {αῦ]ο οἱ, γατ]οιδΙγ εκρ]αϊπεᾶ, 7. 
179. ΤΠ. 928. 

ΟµΙπ, (οπολίπς 16, α Τοτπι οἱ βαρρ]Ισα{Ίοη, 
Θ. οἹ]---ᾱ {οτπι οἱ βα]έαξϊοη 1π {με Ἐναςί, 
1ριᾶ. 

ΟΠΙτοῃ, ἴπο οεπίαατ, Ἠϊδ οἸιαχασίοτ απᾶ 
5ΚΙ, Δ. 219. Λ. δδΙ. 

(ᾖσεετο, πο Ροεί, Β. 9208. 
Οἴπγτας, Κίπσ οἳ ΟΥρτυς, Λ. 16. 
(πες, ποῖ τερι]ατ]γ Ἱππαδριίεά ἵπ Ἠοπιεγ”Β 

Ώπῃιε, Β.494---Ῥεβιεσες, πηδετῖες οἳ, Χ. 09. 
ΟΙού ης, ππείαρλοτίσα]]γ αρρ]εά, Α. 149. 
Οοί ο, Ω. 6265. 
Οα8, 1ἱ5 πδε 45 α ΥΘΑΡΟΠ, Ἡ. 9. 
Οο]εείῖνε ποπΠΒ, βυπίαχ οἳ, Β. 278. 
Οο]οιαπ5, ππεαΠ5 οἱ Ῥτοάπεῖηρ {λεπτα ροή 

πιθία]5, ΙςπονἩ {ο λα απο]εηίς, Σ. 418. 
Οοπιραναίῖνε, {ον Ῥοβίἤνε, Α. ὁ2---ἀουβ]α, 

Ω. 245-- ἵῃ των, απαπΩίγ οἱ ἴ]λο Ῥεπι]- 
πια, Α. 249---οἷά {οτπα οἱ, Κ. 226. 

Οοπιρατίδοῃ, 5αμθίαπᾶνα οπηίεᾶᾷ 1η Ιαέ{ετ 
οἶαιςο οἱ, Ῥ. 5]. 

Οοπβίγασ(ίοη, «ἶιαπρε οἳ, Β. 469. δο. (Βεο 
Απαοοζιί]ιοη.) 

ΟοσϊπίἩ, Β. 570. 7. 159. 
Όοτη, πιεί]οὰ οἱ ἰπεααῖηρ 16 οί, Ύ. 496, 
Οοπποῖ]ς, Πε]ά αὖ έλε σαΐες οἱ ρα]αςε5, Β. 

758. 
Οονεπαπῖς, τ]έο5 οΏδενγεά {π {ογπαῖηρ {]απη, 

Β. 124. 94]. Τ. 218. 
Οτείε, ἑκατόμπολις, Β. 649. 
Οπἰπηπα]5, εαν] οπδίοπι οἳ Ἠπίπς {λεῖτ 

Ἠοπάς οἩ βίλες, Σ. 177. 
πρ, πιείαρ]οτ]σα]]γ αρρ]εᾶ, Ο. ὅ2--- 

ἀτιπ]απς, οαβίοπα οἳ ογοννπῖης ἔπποπα σν]ι 
δατ]αμάς, ποῖ ρτεγα]εΏί 1Π Ἠοππετ΄Β επης, 
Α. 470. 

Οπ1ρ-Ῥ6ατεν, απ. οΏ]σο οἱ Ποποπτ, Υ. 254. 
Οαγείθς, ἐλαῖν ἵναχ νηί] ἴπε Αίο]αης, Τ. 

624. 645. 
Οπδίοπ1β, βἰπ]ατΙίγ Ῥείπνεεπ {πο εατ]γ 

ἄτοε] απ Οτ]οπία]. Α. 4. 18. 1. 146, 218. 
628. ΤΠ. 455. Σ. 959. Ύ. 496. Ω. 904. εἴ 
αφείπι, 

ΟΥρείασβ, α βραγ]οας ροεπη ο{ Ποππου, 7, 29]. 

Ῥαάσα]ας, 5ἰαίπος οἳ, Σ. 418. 
Ώλαποε, ἀῑβετεπίῦ εοτί5 οἱ, Σ. ὅ90]---πιαγβα], 

Η. 240. 
Τῶαποῖπς, πο Πε]ᾶ ἵπ τεραία, Ώ. 961. 
Ῥαΐνε, Ῥ]ατα] Τοπίο, Α. 4-- οἳ Ῥτοπουηῃ 

{ος ρεπίΊνε, Δ. 219---ἴου σεπ]ῖνο η] 
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διὰ, Β. 182---ίος ρεπ]άνο νηί]λ ὑπὸ, Π. 
996-- νι ὑπὸ, 1ρίά.---ἴοπ αοοιβαξῖνο 
ψη(] εἰς, 1. 696. Κ. 991. Μ. 28- «νι 
ἀμφὶ οἳ περὶ, Ῥ. 22---οί ρατ{Ἱοῖρ]ο α[ίου 
εἶναι, 5. 108---αἴνεν νετος βἱρηϊγίηςρ {ο 
27α1, Ὦ. 918 --- ἀεποίπρ {ο «ππ5ο ος 
ΑΏΥ αΠεοίῖοη οἳ ἴλο παπά ος Ῥοὰγ, Ο. 
905. 

αγ απᾶ πὶσηί ἀῑνιάεᾶ Ιπίο {που Ῥατίβ 
οας]ι, ἵπ {λε αρο οἱ Ποπῃο», Κ. 265 -- ἵη- 
676856 απά ἄεογεαδο οἳ, Λ. δ4. 

οαᾶ, οπδίοπι οἱ Ῥτούεοίῖηςρ Ἱπ Ῥαΐ]ο, Β. 
207--πιαηπες οἳ ἀῑδρορίπς απποπρ ἴμα 
αποϊεπί5, Ἡ. ὁ98---ἐλαῖν Ώοποβ σο]]εσξεά 
απάᾶά οαγτ]εά Ἰοπ1ε, 1ρίά.---ὑ]λοῖτ αβ11οΒ Ίπ- 
{θγτοά, Ιρῖά.----οεποίαρΏ5 οτοοίοᾷ {ο {μεῖτ 
ΤΊΕΙΠΙΟΣΥ, 1Ρίά.---ρτασίῖσο οἳ 5ροίΠπρ, 7. 
ϱὃ---οοπάεπιπεά ὮΥ Ἠοππετ, Λ. 974--- 
ἰλεῖν 9Υθ5 οἸοβεᾶ Ὦγ {πο πεατεδέ τε]α- 
ὤνος, Λ. 455---Ἱπβα]ί5 οὔετας {ο, Ν. 574 
---ΙαππθηίαξΙοή ΟΥΕΥ. Σ. νο ---ἐμαῖν Ῥοᾶ1θβ 
ν/αδ]ιθᾶ, αποϊη{εᾶ, απά νΤαρρεᾶ ἵπ Ἠπεῃ, 
Σ. ὀ50---ρτεβετγεᾶ {ποπι οοτγαρᾶοη, Ἐ. 
294---]αἱᾶ ἵπ πο γεεᾶρι]ο ουν {εεί οτί- 
ν/ατᾶς, Τ. 919---οπδίοπα οἱ οἵγοιπιαπηΡι- 
Ἰαήΐπσ 1π {οιεπ οἱ τερρεεῖ, Ψ. 10--Πεαᾶ 
Μαρροτίεά ὮΥ οἨ]εί ΙΠΟΙΣΠΕΣ, Ψ. 196--- 
Ἠαῖν οΠετεᾶὰ {ο, Ψ. 142-- επε]οδεᾷ 1π {α5, 
ἵῃπ ΟΥ6Υ {ο σοΠΒΙΠΙΘ ΠΠΟΣΘ ϱπ]σ]«1Υ οπ {με 
ρᾳε, Ψ. 168---εα]]εᾶ Ὦν παππε, απά Ἠρα- 
6ἱοπ5 πιαᾶο {ο, Ψ. 220-- Ῥατπύ ἵπ {με 
πλ]άά]ε οἱ {με ρᾳᾳ, Ψ. 240. 

Τοαί], ανετδίοη οἳ ἄγεε]κ {ποπι ΠλπΙπᾳ, 
Λ. 941-- 5αρροδεά βρὶέ οἳ ΡΟΡΊΕΟΥ οἩ 
αΡΡΥΟΔΟΝ οἱ, Π. ὃ5]. Χ. 9δ0-- ιά ᾶεῃ, ἵπ 
ππεπ αἰααραίεά {ο ΑΡο]]ο, ἴπ Ὑγοπιεη {ο 
Ῥ]απα, 7. 4328--- ν]εί]εχ {1ο πεσθββασςΥ 
οοηδε(πεπςσε οἱ {ο νουπᾶς ἀεροτίρεά ἵπ 
έιε Ἠιαά, Δ. 624. 

Ώε]ρῆ!ί, ποῦ ππεηθϊοπεά Ὦγ Ἠοπποχ, Β. 519 
---επαρ]ε οἱ Αροϊιο πεαν 16, Ἱπιρογίαπί 
Ἰη {πε ασε οἱ {με Ῥοεί, ΙΤ. 404---1ΐ5 51ῇ5ε- 
απεπύ γα] απᾶ τπαρπίβσεπσε, Τρια. 

Ῥε]ασο, Ῥασαα {παδιήοηπβ τερρεοίπςσ, Ἡ. 
906. 

Τϊσε, αποϊεηξ, αεοοπηί οἳ, Ψ. 88. 
Ῥ]οππεᾶ, 15 {αΐε ἀῑΠετον!]γ τε]αἰεά ὮΥ Ἠο- 

πηεν απά Ψ1πρί], Ὦ. 408. 
Ώ]οπε απά Ὑεπας, Ε. ο70. 
Τβεπαρατ]α{ίοΠ, πιεί]οά οἳ, Α. 498. 
Τ188γ!]αΡΙε5, αἰνιαγς5 πηπακο Ἠτεί βγ]αΡρ]θ 

Ίοησ Ῥείογε α ππαίε απ Παυῖᾶ, 7. 479. 
ὨΏοᾶοπα, βοοοαπέ οἱ {με οχαο]ε οἱ, Π. 258. 

206. 
Πορ, απ επιῬ]επα οἱ Ιππριάσπος, Α. 1569. 
Ὠο]ορες, 1. 480. 
Ώονο, απ επαῬ]θιη οἱ ραζίεηςσο, Φ. 608. 
Ὄτεαπης, απσαχγ ὮΥ, 1ε55 αθεπάεά {ο, Α. 69 

---πΙΥ{ΠΟΙΟΡΥ οἱ, Ἑ. 6---αποϊεπί βαρετρίῖ- 
ΏοἨ πεερεοπρ, Κ. 496. 

Ῥτϊπ]πσ-σοαρς, Α. 470. 684. 
ῬΏια] {ον Ῥ]ατα], Α. 925-- ππσοη αἱ]οφαβ]θ, 

Α. 667. Δ. 459. Θ. 185-- ροευ]αχ πδε οἱ, 
κ. σ49-- Ηγξδί Ῥεγδοπ οἳ γετῇῃς, πο αξεά 
ΡΥ ροοὰ να](ετ», . 555. 

Ζ 7 
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Έαρ]ε, 5ρεσῖες οἳ, Φ. 252. Ω. 916--ἴξς «οη- 
{εςίς νηζ]ι βετρεπί5, Μ. 200. 

Έατ-τίησς, εατ]γ ταδε οἳ, 5. 189. 
Έαχ», ουίέ οῦὔ α5 α ρυπῖεηππεπί, Φ. 455. 
Ἐατί], οπδίοπα οἱ Ῥεαίῖπα, ΙΠ ῬΤαγεΥ {ο {πε 

Ἱπίεγπα] σοᾶς, ΙΤ. 564. 
Ἐ]οαπεπος, αἀπαη]γεὰ 1π Ἠοπιεγ5 ασε, Α. 

249-- Νερδίοτ”5 μέλιτος γλυκίων, Πῖά.--- 
--ἴπαί οἳ Μεπε]αας απἀ Ό]γεεες «οπ]- 
Ραγεᾶ, Γ. 219. 

Ἐπιραπηίπς, Τ. 958. 
Ἐποπηῖες, εγιαε]ίγ {ο, βαποοπεᾶά ὮΥ τε]]- 

δῖοῦ, Φ. 27. 
Ἐπίετίαϊηπιεηίς, σπξίοτας αἲ, Α. 470, 471. 

Η. ο2]---ἀπβετεπέ Ἰῑπάς οἳ, Σ. 49]. 
Έραπαρμοτα, Ύ. 972. Χ. 128. Ψ. 649. 
Έρηντε, Β. 6059. 7. 159. 
Ἐρϊσοπϊ, 5ραγῖοα5 Ῥοεπι ο{ Ἠοππετ, Δ. 406. 
Ἐρϊφοᾶε, οἳ Ηε]επ οἩ {πο να] οἱ Τσου. 

Ῥεαααδα], Ὁ. 166-- Ηοπιετς Ἱαάσπισηί 
ἀἱδρ]αγεα 1π, Τ. 205---ποπε Ιπ ἴπε ΤΠαά 
Ἱτε]εναπῖ {ο {ια πιαῖη ααΏοῃ. 7. 119--- 
1Ίο5ε οἱ Ηεοίογ απά Απάτοπιαςᾖο, απᾶ οἱ 
Ιαισας απἀἆ Ώιοτπεᾶ, ποῦ Ἰπίεγρο]αίεᾶ, 
1ρ1ά.---Ιεπσίμ οἳ {λε ]αέθεσ γΙπάἰεσέεᾶ,1ρῖα. 

Ἐτεεμίπαεις, Β. 647. 549. 
Ἐπίηγες, σοᾷᾶεξςες ο{ νεησεαπςε, ΙΤ. 464. 
Ἐπαρμοχύτς, ΤΠ. ὃ08---εΙππϊ]ε τεβρεσίῖης Ἠῖπα 

Ἀἀπη]τεᾶ Ὦγ Βγίμασοτας, Ρ. δ8--- 15 5Η1ε]ά 
τεσορσπ]σεά ὮΥ (λαῖ ῬμΙ]οξορπες, Ῥ. 70. 

Έπτορα, ετ {αΐπευ, 5. 914. 
Ἐγες, σος ἀῑξσετπῖρ]ε ὮΥ τεπιονα] οἱ Ε]πα 

Ίοπα, Ε. 127. 

Ἐαίο, Ἠοπιετῖο ποβίοπ οἳ, Β. 155. 
ΕΙΡ, ]αῖσε οἳ, α5εᾷ {ο ἐεκεπῖης πας, Ἑ. 

902. 
Εὶτ, 15 ἁπταβρΙθγ, Ψ. 926. 
Ἐ]τεί-Ῥοτη, ἐλεῖτ τεραίεᾶ νῖσοιτ, Δ. 109. 
Ἐπτεί- [ταῖς αἲ επίετέαϊππιεηίς οὔετεὰ {ο 

σος, Η. 914. 
ἘΊγ, 1{5 Ῥεγεεγεταποσα, Ρ. 970. 
Ἐοοά, οοπηπηοπ]γ τοαδίεᾶ ὮΥ {ο αποϊεηίς, 

Α. 466. ᾧ. 965. 
Ἐτίεπάς, εῖτ α51ε5 Ῥατῖίοά ἵῃπ {πε 6απΠ1θ 

τη, Ψ. 91. 
Έππετα] {εηςί, Ψ. 29--ἴπε Ῥγτε οχίῖη- 

Ραἱξπεᾶ ὮΥ νήπο, Ψ. 250. 
Ἐπτίες, νατίοις οὔ]σες οἱ, Ν. 9556. Τ. 258. 

418. 
Ἐπίατε, {οσ Ἱπιρεταίίνε, Τ. 105. Κ. 8δ--απ 

Ἐπρ]ϊξ] 1ά1οπη, 1Ρ1ά.---ππϊἁ ά]ε {ον ραξβῖνε, 
Ν. 100---{ου εοπ]απείῖνε, Α. 199. Μ. 227 
---Βξίετ νετὺς οἱ ετρεσίίπᾳ, Ὁ. 28. 

ἄαπηες, αἱ επἰετίαϊπππεηίς, Δ. 89---Ο]γτι- 
Ρίο, πού Ιη5Ηίατεᾶ ἵπ Ἠοππετ5 ασε, Λ. 
ϐ99---αἱ {απετα]ς, δ-ο. ἵπ πς5ε Ῥείοτε ἐλαί 
πιο, Τρῖά.---ρεῖσες αἲ, τα]παβ]ε, αΙά.---- 
{ταυιά πο α]]ονεά Ἰπ, Ψ. 441-- Ἠοπιεν5 
αεσοιπί οἳ {]λοςε αἲ {πε {απετα] οἱ Ῥαΐπο- 
εἶτβ, Ἱπηίαίεᾶ Ὦγ Ὑἱτση απᾶ ῥίαᾶας, Ψ. 
258. 

6απγτηεᾶο, Υ. 254. 
6ατππεπίς, Ια1ά αδῖἆε ἵπ ταηπ]ης, δις. Β. 188. 

ΙΝΡΕΙΧ ΤΠ. 

πίες οἱ Ττογ, ἐλεῖν παπηΡρετ, Τ. 14:-- {ιο 
Ὀσερατ οπ]γ πιεπί]οπεᾶ ἵπ Ἠοππες, 1μίά, 

Εεπάετ, εἨαπσε οἱ, Α. ὅ5θ. Β. 204. 
επιάνε, αὈξο]αίε, Α. 4]-- Ἠοπιετῖς οἱ Ίπι- 

Ρατῖςγ ΠαΡῖςο ποιπΕ, Α. 20δ---α[ίες νετΏς 
5ιση]{γίησ {ο κεῖσε, ο. Α. 19Τ-- αἴτετ 
π/ογᾷς ἀεποίῖηρ Γαΐπεςε, ὅτς. Β. 644-- αἴίετ 
γετρς βἰσπϊ{γίης {ο εαζϊε[η, 1. 70]---αίετ 
γετΏς αἰσπ]έγίῃσ οοπιματίοη, Μ. 104---- 
α{ίογ νεγὴς ἴπ τείετεποε {ο α γατί, Ε. 268. 
Ξ. Ἰο]--αἴίετ δέω, απᾶ Ίκε νοιςς, Ψ. 
δ5ὺ---εαραπά. τι, Χ. 955- -εἰσηϊ{γίης οτι 
αεοοιπί οἵ, Σ. 88. 

αταπίς, Ε. 908. 
ἰαπσα5 απά ἨΏ]οπιεᾶ, ερἰξοᾶε οἳ, Ζ. 119 ---- 

ποῖ ρατῖοτς, 1ρ]ά.----ἴἲ5 ]εησίῃ νιηαϊσαἑεᾶ, 
1Ρρ]ά.---1μεῖτ εκεμαπσο οἳ αΓΠΙΟΙΠΣ Ῥτο- 
γετρῖα], 7. 256. 

6οα1, 5Ι«Η1 1π {ἑατηῖησ τοαπά 1έ, εξδεπ{ῖα] ἵπ 
α οματιοίεετ, Ψ. 9562. 

οάς, νιε]ῖης ένο εατίῃ, Α. 194---ἠιεῖν 1π- 
{ετίαγεπος 1π Ἠπηαηπ ϱΟΠςΕΤΗΕ, Α. 194. 
Ω. 626-- Ἰαπσπασε οἳ, Α. 405---πγ 5αϊιᾶ 
{ο δε ἀπῄετεπί ἔγοτα ἐμαί οἳ τπεῃ, 1ρΙά.---- 
εε]άοπι ν]είρ]α, Β. 1852---5αρβοξεᾶ έο Ρτο- 
{εοί {ανουτεᾶ Ιπάϊνιάπα]ς. Α. 925. Τ. 440. 
Κ. 278-- ποαπάεά ὮΥ Ηετοι]ες αἲ ΕΒΥΙο5, 
Ε. 992. ὀ95-- ρεειΠαν σας οἳ, Ε. ΤΤὸ--- 
ποί πποτία], Ε. ὃδτ---Παπιαη πιϊς[οτίαπθς 
αιτιαέεὰ {ο έπεται, 7. 200. Υ. ὀ06---ἔνερ 
{τοπι ἐτοαρ]ε, Ω. 626. 

6ο]ᾶ, ασπποισ Ἰπ]αϊά νν, Β. 879---ΒοατοΙγ 
οἳ, ἵπ εατ]γ ἄτεεςε, Ι. 122---ία]επί οἳ, 
{5 να]πο ππΚΠονἩ, 1ΡΙά. 

«οτσοη, απ επιρ]επι οἱ ἔεττοτ, Ἐ. Ἰ4]--- 
πιγίμο]οσγ οἱ, 114. 

«οί, α 5αρετβαους γνοτᾶ ἵπ Ἐπσ]ξῃ, Μ. 462. 
ταξεΠοΡΡες, εοηειἀετεᾶ πιπκδίσαί, Ὦ. 153--- 

βπηῖ]ε οἳ, Π]αδίγαίεᾶ, 1Ρῖά.---σο]άειπ οπ68 
ΝΟΤΗ 1π {ε Ἠαϊτ Ὦγ Αίπεπίαης, Ῥ. 62. 

ἄτοε]β, παπα νετ οἳ, αἲ Τγογ, Β. 494---Ίαπ- 
δυασε οἱ, απά ἐμαί οἱ έε Ττο]αης, οἱ ίπε 
54116 οχ]σίη, Τ. 66. 

Ηαῖν, οῬ]εσί οἳ πνεατίηπσ 1 Ίος, Β. 1]--- 
απεϊεηπί οπδίαπα οί εαίῖτς 16 οῦ 1π {τουί, 
Ῥ. 543-- ἴοτη απᾶ βο]εά σημ ἀπδί οἩ 
ππε]απο]ο]γ οσσαβῖοης, Σ. 2]---Ητςι-τα]ί5 
οβετεᾶ {ο ἀεαᾶ, Σ. 27. ἩΨ. 1452-- ἀεᾶῖ- 
οπ{εά {ο τῖνεγ-σοᾶςξ, Ψ. 142---ογπαταεηί5 
ν/ΟΥΏ 1Π 1{ ὮΥ ππεῃ, Ρ. 62. 

Ἠαπά, εκίεπἆἀεἆ {ογνατᾶς5 {]ε σοᾷ5 ἵπ ΡΤΑΥΕΣ, 
Α. 95] - αὐ]αίίοη οἳ, Ῥείοτε τηεαὶ5 απά 
εαοτ]ῃσες, Α. 449. 

Ἠατρίες, Π. 150. 
ἩἨθανεπς, αποϊεπέ ορίπίοπ5 τεερεείῖης {ια 

πηοῖῖοπ οἳ, Κ.. 252. 
ἨεΡε, Δ. ὃ. 
ΗεεαίοπιΡ, Α. 65. 
Ἠεοίοτ, οπχ]οι5 ΕΙΥΟΣ χεβρεσοῦπρ 5 ἀεαί]ι, 

Χ. 165. 
Ἠεουρα, Πεχ {αίπεχ, ᾱ. 999. 
Ἠεῖτε, ἁγίπς νηθλουί, εοπβΙάετεά α ολ]α- 

τη(γ, Ε. 158. 
Ἠε]επ, Ἠεχ σποχαπςο οἱ Πες Ῥτοί]ενς) ἀεαί]ι 



αΕΝΕΒΑΙ, ΜΑΤΤΕΗΡ. 

αοσοιπ{εᾷ {οΥ, Γ.244--- Που πιαντίαρο Υέ]ι 
Ῥεϊρμορις, Ν. δ17--ερίβοάε ο, οπ {πο 
ννα]]5 οἱ Έτογ. Ὁ. 166---Ίιαά οη]γ οπο ολΗ]ἀ, 
Ἠεχπηῖοπο, ὮΥγ ἸΜεπε]αις, Τ. 175---ν]ιθ- 
1ηοχ νετ αἲ του, Ω. 705. 

Ἠε]]σὸ, βαογῖῄσοβ {ο Νερίαπο αἲ, Υ. 404. 
Ἠε]]επες, Β. 590. 
Ἠε]]εβροπί, ΥΥΗΥ σα]]οᾷ ὑγοαᾶ, Β. 845. 
Ἠε]πιοί5, ἀαβοτ]ρβοι οἳ, Ὦ, 957---]οί5 οαβδέ 

η, Η. 175. 
Ἠεπάϊαάγ», Θ. 240. 
Ἠετα]άς, χεῖν ον]σῖῃ απά βαποβΙέγ, Α. 994. 
Ἠετοπ]θεβ, 5 εματασίατ ἵπ Ἠοππαεχ, Λ. 689 

---ΕΑΙΥ Ῥοεπιβ τοβρεοῦπς, Ο. 18--ία- 
νοιτεά Ὦγ Μίποσνα, Θ. 964. 

ἨεγοςἙβ, ἐλαῖν έθατβ ποῦ οοπβἰἀετεά πάϊρ- 
π]βεᾶ, Α. 948. Θ. ὁ64-- ἰμεῖν βαροετίου 
βἰτεπρίἩ αοσοαπί{εά {ος, Β. 305. Μ. 985. 

Ἠ[άςβ, αποϊεπέ ταεί]οὰ οΕβίτείσμηρ, Ρ. 989. 
Ἠϊπποπι, να]1εΥ οἵ, Θ. 14. 
Ἠιρρεππο]σι, Ν. ὔ. 
Ἠοππεσ, ασο οἵἳ, Β. 909. 1. 985. Τ. 99- -μϊ5 

οοπηΥ, Ύ. 404-- Ἱαάσπιεπί οἱ, Α. 981. 
998---Βἵ5 ρεπῖας {οχ οοππεᾶγ, Β. 2139---118 
Κπον]εάρο οἳ πε ατί οἱ νναν, Δ. 2990--- 
Ἠ15 οοπίεδύ ψηί] Ἡορῖοᾶ, Ν. 126. 

Ἠοπη]οῖάςς, 1. 628. Ω. 489. 
Ἠοτηβ οἱ ϱαογ]βοῖα] γιοβπας ρρεά πν]έ]ι 

Ρο]ᾶ, Κ. 298. 
Ἠοιςβεβ, οἳ Τχοβ, Ἐ. 20ὅ-- [γαπάς ταβρεςί- 

Ἰπσ ἴηοπι οοπβιἀετεά εχουραβ]ο, Πρίά.--- 
βἰρηὶβοαηί{]γ παπιθᾶ, απᾶ βΡοεσΠεΒ α- 
ἀτεβδοά {ο, Θ. 186---{εά απᾶ αθίεπᾶεά ὮΥ 
{Ίο νΊνεβ οἱ {λμεαῖπ οἵὕΏΘΙ5, Θ. 188-- {οἆ 
νι πνηεαί 5ἰθερεά ἵπ πο, 1ρίά.---ἐαῖτ 
811965, Λ. 152---οαδίοπι οἱ ο]οσσῖης ἐΠπεῖτ 
16ρ5, Ν. 96---ϱαἱά {ο νγεερ, απᾶ Ῥο οἴ]μευ- 
νήδο ταΏοπα]]γ αΠεοίεᾶ, Ῥ. 426-- ϱαοτ]- 
Ποεᾶ {ο τῖνεχ-ροάβ, Φ. 195---οπιρ]ογθά ἵπ 
«Γαάερα, {ο ἐτεαά οοτη, Ύ. 496- αροαπᾶςθά 
ηθαΥ Ττογ, Υ. 29]. 

ἨἩοσθεπιαπβΗ!ρ, ποῦ υπο] απ]κποννη ἵπ 
Ἠοππετ”5 ασο, Β. 554. Κ. 519. 

Ἠοβρίίαλόγ, β]οί]γ οΏβεγνεά ὮΥ {πο απ- 
οἴεπίς, Ζ. 14--ραγΗΙοπ]αχ]Υ {ουναγᾶς Ἠετε- 
ἀῑίατγ σερί 1ΡΙά. απἀ ν.915ὅ-- ἰμαί οἱ {ο 
εατ]γ ραίγῖαχοᾖς, 7. 14--ργοθβεηίς ΙΠίοΓ- 
εἨΏληρεά ἵη πηρπιοτῖα] οἱ, 7. 916---περ- 
Ἰθοί οἱ 16 οοπβιάεγεᾶά ἀϊδσγασοί{α], ΠΡίά, 

Ἠοιβες, βἰγιοίατε οἱ αποϊεηέ, Ζ. 244. 

Τ4ᾳ, Ἠοππει5 ἀεβοτιρίῖοη οἳ, οοπΒτπιθᾶ ὮΥ 
πηοάεση {πανε]]εχς, Θ. 47. 

1άοπιεπειβ, Ἠϊ5 οοπγεγβαἵοῃ νι ἨΠετίο- 
Ἡθ5 πού Ἱ]]-Ηπιεᾶ, Ν. 249. 278. 

11αἆ, {οατίλ Ῥοοῖς, βαρεγςξῖοας ποίῖοη 16- 
βρεοίῖηρ 18, Δ. 5590 ---Η{Πι Ῥοο]ς, ποῦ βρι- 
τῖοι5, Ἑ. Ἱ--πῖπίμ Ῥουῖς, Ῥτορχϊιείγ οἱ 
8Ρ6εσῇῃες Ἱπ, 1. 225. 908. 455---ποῦ οτ]σ]- 
ηα]]Υ ἀϊνιάεᾶ Ιπίο ῬοοΚς, . ὃ-- πιογα]Ιέγ 
οἳ, Ω. 428-169 ἵπιρ]ο οοπο]αβῖοἩ, Ω. 804. 

Ἱπαρεχέεεί, Τοπίο θεγπαϊπαίῖοἨ οἳ, Α.. 490. 
1πατίππς, οὗ ΥΠρ!], νΊηεπος ἀογῖνεά, Β. 789. 
Ππερτ]είγ, τατε 1Π ἴ]ια Ἠετοῖο ᾳσο, Α. 22ὔ. 
Ἰπβπ]άνε, {ου πρεχα νο, Α. 20. Τ. 255. εἴ 
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αἰιδθί---ἴου. πουη βαρρίαπίίνο, Α. 958--- 
νι θυ)ρ]εοί ἵπ {Πο ποπιπα[ίνε, Α. 998--- 
Ἀ{ίον νετρς οἱ πιοίῖοη, 1. 443 --αἲίει μέ- 
νειν, 1βίά.---α[ίου αἆ]εσίῖνο», Ἱ. 402--- 
α[ίεν αἆ]εσίῖνοβ, νίἩ ὥστε, Ω. 969. 

1η{ογρο]αοη, Ἠογπε)΄8 Βγβίοπη οἱ, Ο. 6]---- 
βαρροδεά Ιηρίαπσθβ ο, Α. 2604. Δ. 117. 
Η. 44/. . 527. Κ.1Ι. Ο.18. 610. Σ. 5-7. 
691. Τ. 982. Υ. 912. 991. 499. Φ. 111. 
9δὸ. Ψ. 698. Ω, 5]. 677. 

Ἰηνεγίεά εχρτοβδίοη, ΤΠ. 690. 
Ἰοπίαπ οιδίοπηβ ἀθβοτ]ρεά ὮΥ Ἠοπιςγ, Υ. 404. 
1οπῖο {0115 1π -ὺς, Τ. 906. 
1ρΗΙρεπία, βαογ]πσο οἱ, άΠΙΚΠΟΥΥΠ {ο Ἠοπῃαν, 

Α. 106. 1. 145. 
1115, Ἠεγ επαρ]ογπηθηί 1Π ιο Π]αά, Β. 108. 
Πµασα, Ὦ. 901. 

ᾖππο, Ἠεν Ἰαίχεα {ο Ἔπσογ, ὅ, Ἰ--εααδες 
Ώπεγεοί, Υ. 914. 

ο αρίΐες, Ἠ5 πο, Α. 6258- -Ἠϊς νῖ]], ἐῑιο ατ- 
Ρυπιεπί οἱ ἴ]ιο Ἠ]]ας, Α. 6. Ω. 677---5ίπίιο 
οἱ ΟΙγπιρίαη, ΡΥ Ῥ]ά]α5, Α. 628. 

Ἐίησα, α]ερῖαπος {ο, Ιποι]σαίεᾶ, Α. 278--- 
Οιεῖς ργεγορα/Ίνας 1π τεβσῖους, τΙΗ(αχΥ, 
απᾶ ]πάιεῖα] ππαίίοτς, Α. 258. 

ἘπεςΒ, επιῃγασεᾶ ὮΥ βπρρ]απί5, Α. 407. 

Ταοεάερπποπ, ερ](]ιεί οἳ, Β. 681. 
Τιαπᾶ, αβθῖσπεά α5 α. τουνατᾶ {οΥ ργθβί πα- 

Ώοπα] βετνῖσθς, . 194. 
ΤιποπιεάσἨ, Π15 {νααάα]επέ ἐγεαίγ να Νοερ- 

ίππο απᾶ Αρο]ο, Φ. 445. 
Τματῖδρα, Β. δ4]. 
Ἰμειίεν5 οἱ οοπιπιοπάα{Ίοπ, ποξ οροπθά {ΕΙ 

Όπο {επί]ι ἆαγ α[ίεν αχτῖνα], 7. 174. 
1ήπας, {με ο]άεβί Ῥοεέ ο ἄπτοεσα, Σ. ὅ70--- 

Ἠ15 ΠΙΕΠΙΟΥΥ αΠΠΙΔΙΙΥ σε]ερτγαίαᾶ, 1ρίά, 
1191, Ῥεαα ΕΙ {α] βΙπηῖ]ο οἱ, Υ.. 1656. 
1μΐοίες, Δ. 699. 
1ιοσυβί5, βἴπηῖ]ε οἱ, Φ. 12---ΙΠΙΠΙΕΠΘΟ ΘΥΥΑΥΠΙΒ 

οἱ ἴἼεπι Ιπ ΒΟΠΙ8Θ σομπ{τΊ6ς, 1Ρίά.---ᾱ6- 
ναβίαίῖοη οπα5εά ὮΥ ἔΊοτη, 1ρ1ᾷ. 

Τιοί5, ΠΙΑΏΠΕΥ οἱ οπβήης, Τ. 926. 
Ίμγοιχσις, Ἰΐπσ οἱ Τηγαςο, {αΡ]ο οἳ, 7. 192. 
Ίφτο, απηαβεπηεηέ οἱ Ῥχίησθς ἵη {θα Πεγοῖο 

3ρο, 1. 187. 
Ίτποεεεας, Β. 091. 

Μασατ, Ἰΐπσ οἱ Τμ6ββος, Ω. 644. 
Μτεροπῖαηπς, Ἑ. 866. 
ΜΑΠΠΟΙΘ απἀ οιιβίοπ]5 οἱ {χε Ἠεγοῖο 8π]6βΒ, 

1. 90. 222. 457. (Θεο 6μδίοπις.) 
Ματρίέες, α Ῥουπα ο: Ηοππεν, Β. 219. 
Μανπῖαρο, Ρτοδεηίς ρῖνεη Ὦγ πε Ργϊάθσγοοπα 
η {ο Ἠοετοῖο αΡο8, 1. 146---α]βο ἵπ ἴιο 
Ραἰπίαχομα] ππες, 1ΡΙά.--Ἱπβέαέεά ὮΥ 
0εετοῥς, Σ. 49]----οαδίοπις αἲ, ἵπ Ἠοππςτ”5 
επιο, Πρίά.-- πο αεοίεᾷ Ὦγ εοπβαηρα]- 
ΠΙ{γ, Λ. 226. 

Μαχτον/ απά {αίΐπος», Χ. 501. 
Ματς, Ῥουπά, {αρ]α οἳ, Ε. 986. 
Μανγα] ἆαπος, Ἡ. 940. 
Μαβοι]ϊπε απά {απππίπο ΠΟΙΠΒ Αἰησι]ατ, 

πειίες {π (νε ρ]αγα], Α. 919. 

σσο9 
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Ἰαίογπα] επἰγεαίγ, τιοάο οἵ, Χ. 80. 
Μεα]5, ἄτεσῖαπ, αεσεοαπέ οἳ, Ὦ. 98δΙ[---ἴπ {πο 

Ἠετοῖο ασθ8 Ρ]αϊἨ, Ρα0 Ῥ]επ{α1, Τ. 906---- 
βἴπιρ]ε οιβίοπ15 αἲ, 1Ρ1ά.----ΒΙπηΙ]αχ {ο {Ίλοβδε 
οἳ {πο ραίτίατομς, 1δΙά.--- εατ]γ ἄτεεκς 
απᾶά οενς εαΐε αἲ ἴπεπι, 1. 918---α[ίρτ- 
ννατάς τεσ]πεᾶ, 1ρτά. 

ΜΠεολμαπῖρηι, εατ]γ Κπονν]εάρο οἱ, 5. 279. 418. 
Μεάες, επρῖγε οἳ, απ]πον/π {ο ΗΟΠΙΕΣ, Ἱ. 

9δΙ. 
Με]εασετ, Ίαγ οἱ, 1. 189---{αρ]ε οἱ Ἠΐ5 ἆεδ- 

Ώπγ π]ΠΟΝΠ {ο Ἠοππεν, Ι. 645---μῖ5 
χοβοπι)ίαπσς {ο ΑοΠ]]]ες, 1. 689. 

Μεη, ἄερεποετασγ ἵπ {ἐπεῖν ἰγεησί]ῃ απᾶ 
βἶσα, Ε. 905---υπῖ5 ορίπῖοη νπεπσο ἆθ- 
τ]ναοᾶ, 1ριᾶ.---πο ασαπιεπύ αραϊηςί {με 
ασο οἳ ἨΠοππεν, Τριά. 

Μενοιχγ., 5 οἨ1εε», Β. 105---ἀεβοτιρίοτ 
οἳ, Ω. οὐ0--ρεααα{α]]γ Ἱπαϊίατεὰ ὮΥ Υπ- 
σι], 1ρῖά. 

Μιάᾶ]ο νοῖσε, Α. 195. Ζ. 466. Ω. 199. 
ΜΠΙΠΛΟΝ. 5 Ἱπηίαίοης οἱ Ἠοππεν, Ε. 127. 

749. 718. 5. 41. 5. 491. 497. 509. Υ. 
61. δις. 

Ἰϊπδυνα, 5ίαΐίποες οἳ, Σ. 99. 
ᾖἨ1πος, αποενχ{αϊπίγ τερρεεᾶπς, Ν. 450. 
ΜοπατοἩγ., αἀνοσαίεὰ ὮΥ Ηοππετ, Α. 258--- 

οε]ευταίεᾶᾷ ραξβασε τεερεσίης, Ἑ. 204. 
Μοπίμς, Αἰάς, ἀῑνιδίοη οἳ, Τ. 117. 
Μοτα]1έγ οἳ έπο ΤΠαά, Ω. 43Ν. 
Μοαπίαϊης, Ῥασαῃ 5αοτίῃσεςδ προῃ, Χ. 171. 
ΜοιηέαἴποιαΒ οουαία Ὑ, βἱπρα]αχ αρρεαταπςε 

Ίπ, Ἐ. 622. 
Μοινηίηᾳ, {πιο οἳ, απ]παίεᾶ, Τ. 2290--- 

οτ]επία] οιδίοπα οἱ, Ψ. 49. 
Μαντάετ, ραπῖςμεά ὮΥ εχῖ]ε ος Ἀπε, 1. 628. 
Μιδῖς, αδεᾷ αἱ {απετα]ς, Σ. 999. 
Μγντπᾶάσης, Β. 684. 
ΜΥΊΟΙοΡΥ, ἄτεσῖκη, Α. 194--- πἨεπεε ἆε- 

χ]γεᾶ, Α. 409. 

ἌΝαπιθς, οἳ ε]ή]άγεη, ἀετίγεά {πγοπι 5οπιθ 
αοο]ἀεπί ον απαΠθγ, 7. 405---ἴλαί οἱ ἐπε 
{αΐ1εσ τιδια]]γ αἀάεᾶ α5δ α πιατ]ς οἳ τε- 
βρεοί, 1014. 

ἸΝατγαίνεΒ, 80Π1ε Ίοπσ οπες 1π Ἠοππεν οἳ - 
Ἰθείεά {ο, Δ. ὅ70---ἴιας οἳ Έγάεας απ- 
Παςί]γ 5ο, 1ριά. 

ἈΝεσαίίοη οἱ οοπίταΧΥ, ΓοΥ 45ΞΕΤΙΗΙΟΠ, Α. 50 
---αάἀεᾶ {ο αξθετίΙοη. Α. 416. Τ.59. Ω.148. 

Νετεῖάς, παπηρεσ οἱ, Σ. 49. 
ΝεονΙίος, Β. 6899. 
Ἄετο, Ἠπε οἳ Ἠοιπεν οἴτεᾶ Ὦγ Πτα, Κ. 654. 
Νερίος, 5 εἸοαπεποε, Α. 249---Η15 οπρ, Λ 

652--Πῖ5 66ο, Α. 250---1ἱ5 εφιεβίγίαπ 
5]]], Β. 655. 

Νεπίετ ρ]αγα] νι νετ οἵπσα]αχ, πδασε ο, 
Β. 8Ἱ---Ποπιετῖο ἀενίαίίοπ {γοπη {πε χα], 
1ριά, 

ΝΙσΗέ, νναίο]ες οἳ, Κ. 959. 
Νίπε, Ποπιετῖο 5ο οἱ {ια ΠΠΙΡΕΥ, Α. 69. 
ΝΙΠΕΥΕΙ, 149 Ἱπιρογίαπος ΙΠΊΠΟΝΠ {ο Ἠυ- 

ΤΠΕΣ, Τ. 9δΙ. 
Νιοβα, {αΡιε οἳ, Ω. 609-- παπαρετ οἱ Ίου 

οι]άτεῃ, Ω. 603. 

ΙΝΡΕΣ ΙΠ. 

πεις, Β. 67]. 
Χο, ος ΝΟ-ΑΠΙπΙΟΠ, βοτίρίατο παπιθ οἱ ἆπ- 

ΡΙ{εσ, 1. 981. 
ἸΝοά οἱ ἁπρίίετ, Α. 628. 
Νοπιπαὤνε, {ος νοεαᾶνε, Τ. 277. Δ. 189 

---αΏδο]αίο, Κ. 224. Τ. 97. Ψ. 646. 
Ναπ]α, α Ίανν οἱ, Ψ. 250. 
ΝΙΙΗΡΕΣ,; επα]]ασο οἳ, Ν. 257. 

ΟαΚ, 15 ἁαταρῖπίγ, Ψ, 926. 
Οα{1, εατ]γ {ουτα οἱ, Ο. 96---γπιρο]ῖσα], Ψ. 

6δὸ. 
Όσεαπας απᾶ ΤείΠμγς, ταγ{ί]ο]οςγ οἳ, 5. 901. 
άϊρα5, 5 εχῖ]ε ἹΠΚΠΟΝΤΠ {ο Ἠοππεν, Ψ. 

679. 
Οιά ος τεβρεοί αποϊεπ!{]γ ραῖᾶ {ο, Α. 2509. 

Ψ. 788. 
Οµωοη5, Ῥ. ὁδὸ-- επρροξεᾶᾷ {ο Ῥτοσεάο {ε 

ἀεαίᾗ οἳ οεππεπί ῬεΓξδοης, ΤΠ. 459. 
ΟΠΗ ΡΒΡΙΟΠΡ Ἰπ ΕΡΘΕΟΗ, 5αρρΙθᾶ ὮΥ σερίατε, 

Α. 195. 7. 150. 
ΟπΙοη5, 5νεεῖ η ἄτεεοε απᾶά Ἐργρί, Α 

620. 
Οποπιαίορεῖα, α {τεααεπί Ῥεαιῦγ 1η Ἠοππες, 

Τ. 9605. 
Ορία νε, ν( ἂν ος κε, Α. 256-- {ου {αίατε 

Ιπα]εαίϊνε, Β. 100. οο9---ἴτπ Ῥοίεπίία] βἱσ- 
πΙβζΦ{ΙοΠ, Α. ὁ2---ἴπ Ῥοίεπίία] ἰσπῖῃσα- 
Ποπ πθιοαί ἂν, Ἐ. 905-- ην ὄφρα, 
ὅπως, ἅο. Β. 4. Ἐ. 128 ---ἵου Ἱππρεταίινο 
Ιη πεσαΐίῖνο Ιπίεγτοραίβοηπς, Ω. ἸΤ4---ίου 
Ππρεταίίνα, νη(Ἡ εἰ, 1ρῖά. 

Ονας]εΒ, Α. 59. 
ΟΥΕΠΙΟΠΙΕΠΟΡ, ἵπ Ῥωοβα, ϱογετπεᾷ ὮΥ {με 

ΜΙηΥΟΕ, Β. 511 ---τί5 νγεα]{Ἡ, 1. 98Ι. 
Οτορίρπιας, Θ. ὁ77. 
Οἵοπιαπ Ῥοτίε, ν/ἩΥ 5ο σα]]εᾶ, Ὦ. 788. 
Όχεπ, πβεᾷ {οΥ {γεαάϊπςσ οαῦ 60Η, Υ. 496--- 

βαοτ]βοεά {ο τῖνετ-σοᾷρ, Φ. 192. 

Ῥεροπῖα, Π. 287. 
Ῥαπαίμεησρα, ΙΠ5Μα{εᾶ Ῥείοτο ἴπε Ττο]απ 

ννατ, Β. 649. 7. 87. 
Ῥαπάατας, Ῥτορετ]γ «οδεπ {ο Ῥτεα]ς α 

ἐθεαίγ, Δ : 
Ῥατε]μπηεπίς, εβΤΙΥ πδε οἱ, ΑΠΙΟΠΡ {Πε ΑΕ]- 

ας», 7. 1608. 
Ῥατεπίς, είν ΠΠπΙργεσαίοΏς5 ανν{α], 1. 454 

---'πᾶ εχεσεαίεᾶ Ὦγ Ἐπτίες, 1ριά.---ᾱ αγ 
{ο, ποι]σαίσά, Τ. 258---ἀπ0γ οἱ ρτον]ά(πς 
{ο {επι Δ. 478. Ῥ. ὀ01. 

Ῥατϊς, ὮὉ. 16---πο εοννατᾶ, Τ. 96---Πῖ5 Ίντο, 
απά Ἠ]5 Ίοπς Ἠαῖτ, ΤΡ. δ4---νἩγ ορ]εσίεᾶ 
{ο,. 1ΡΙά. ----Παάσπιεπό οἳ, απΠΚΠΟΝΠ {ἴο 
Ἠοπιες, Ω. 28. 

Ῥατοχγίου απά Ρτορασοχγίοπ {οσπας 1γοπη 
Ρεγ/{εσῦ πη]ἀἁ]ε, Ῥ. 6. 

Ῥατβοαῖρ]ε, ἀαῑῑνε οἳ, π ἀεβηϊβοπς οἳ Εἶπιο 
απᾶ Ρίαο6ε, Ἑ. 996.”-ννῖει σεπ]ᾶνε, Β. 718 
---ἴου Ἱπῃμπϊάνε, Ἐ. 955. 405 --- ΡΕΙΠΙΑΥΥ 
6εηςαο οἳ, Ἡ. θ96- νίει εἰμὶ, {ον Επῖίο 
νου», Ε. δ7Τ5-- πιαβοπ]]πε ἀπα], {ος {επηῖ- 
πΊπο, Θ. 454 --- αἴεν γενρς ἀεποίπρ ο0ι- 
ἐἵπμπαπσε, 1. 323---ραξεῖνε, Ιπ 58Π59 οἱ 
νοτνα]ς ἵπ ὀἱ1ἱ5, 3. 196-- εν νετρς βἱς- 



αΕΝΕΒΔΙ, 

η] {γΊησ {ο ἀεδίκί, Ω. 48-- γη νετος Βἰρ- 
πΙ{γίης ΑΠΥ εποίΐοη οἱ ἴ]ε πιπᾶ, Ὦ. 409 
--Βεγεγα] νιθ]οαύ α εορα]α, ὦ. 204. 

Ῥανίϊο]ες, Α. 6. 
Ῥαΐτοσ]αβ, ἀθαί] οἱ, 195 Ροσυ]ῖασ παίιγα, απᾶ 

ἨΙΡΗ Ἱπιροτίαπσο {ο {πο Π]αᾶ, ΤΠ. 86δ--- 
ἴπῖ]αχ {ο μαῦ οἳ Ῥα]]αϱ ἵη Ψ]γσι], Σ. 
20 --- Βο]επιπ αηποιπσεππεπό {]μεχθοί {ο 
Αομ]]ε5, 11. 

ῬαἴποπγτηῖσΒ, ππηβουπο, Α. Ἱ. 
{οππ]ηο, Α. 11]. 

Ῥεάαίοπ, Ν. 172. 
Ῥεάαφας, ἴἶιο Ίογς5ε οἳ Αομί]]α5, Π. 149. 
Ῥε]ει5 απἀ Τμε(15, πιαντῖαρο οἳ, Ω. 62. 
Ῥεταϊίοι, Ἱπιρ]γίπρ ἴπαρ]γ Ῥπῖε]ηιεπί, Ἑ. 

Ῥενίρηταφδοβ, {οτπι οἱ οοπβίγιοίίοη 1π, Έ. 
416. 

Ῥοτ]χγ, 15 ραπϊδηπηεηί, Ρ. 279. Τ. 258. 
Ῥεχεοῦ, Ετςδύ {ου βεοοπά, Ρ]ητα], Β. 194---- 

αηβΙέΙοπ. {ποπα (λ]γά {ο βεσοπᾶ, Δ. ὀ06 
---θεοοπά {ον ήτα ην τις οπα(έεᾶ, Ἐ. 
ὃδ--επαπρε οἱ, Β. 878. 7. Ἴ0. Κ. 590--- 
οΏσησε οἱ, {γοπι Ὑτϊζεν {ο βΡεαΚεΣ, Ο. 
948. 

Ῥοβίϊ]οισα, εἴεοίς οἱ, οη απ]π]α]5, Α. 50. 
ὮΤΗα]αΠΣΧ, αποϊεηί, ἀεξοτῖρεά, Ν. 190. 
Ῥ]ιαγιηαςγ, πάβδ οἱ, απ1οῦς {πο αποϊοηίς, 

Δ. 21δ. 
Ῥ]εγοα», Ε. 649. 
Ῥμενεσ]ας, Ὦ. 64. 
Ῥ]ΠΙΠΡρ οἳ Οτοίοπα, Ὦ. 64. 
ἘΜΙ]οοίθί6», Β. Τ91. 
Ῥμοπϊοῖαης, ἴε εατ]εδῦ πανἰσαίου5 απᾶ 

ἐγαάστς, 7. 29]---εε]ερταίεᾶ {ου γνοτ]ς οἱ 
επιρτοϊάςτγ απᾶά Ρεπεναὶ πιασπ!Ποεπσθ, 
114. 

ἘῬ]απὶς, Ἰ]ς 5Ρ6εο]Ἡ 1π Ῥοο]ς ΙΧ. αρροβίΐα, 
1. ὅ54- -Ἡΐ5 ]εησίι νιπαϊσαξεᾶ, 1ριά. 

Ῥ]γεία, Ργαείῖοε οἳ, ΠΙΚΠΟΝΗ 1 ΗΟΠΙΕΙ΄Β 
Ἀδο, Λ. 614. 

Ῥή]ατς, πιοπιπηεπία], ΤΠ. 457. 
Ῥήοίβ, εχοιιξαἆ {οπα τη ΠίΑΥΥ 5εγν]σα, Έ. 42. 
Ῥ]αΐο, 1ής Ἐτϊπϊέγ, Ο. 187 --- αἱρροπ)5 Ιπβὰεἰ 

ορίπΊοης τεβρεοίίης, 1Ρίά.---Πἱ5 οεπ5αγε 
οἳ Ἠοππεσ σεπεγα]]γ απ]αςέ, Χ. 996. 

Ῥ]οαρ]ίης, αποϊοπί πηοᾶς οἱ, Κ. 95]. 
Ῥ]αρενί{εοί, πδο οἳ, Α. 22]---ίου αοχῖδί, Δ. 

4932. 
Ῥ]ατα] {ου εἹπσα]ατ, Α. 107. 
Ῥο]μίςας, Β. 791 
Ῥο]ψάοταβ, Υ. 407. Ω. ὁδΙ. 
Ῥταβοςς, {πεῖτ οὔᾷσε αἲ {απεγα]5, 5. 999. 
Έταγοτς, ομδίοπς τε]αίηρ {ο, 1. 171. 
ἘτεάαίοςΥ πιοάε οἱ Πε 1π εατ]γ 41π]ες, Α. 

154. 1. 408. 
Ῥτεροβίδίοης, αδοᾶ αἀνοτρία]]γ, Β. 258 --- 

5οραταίοᾶ Ίτοπι, απᾶ {[οἰονῖης Ειεῖτ 
63568. Β. 464. 

Ῥτεκοπί {ος {ίπτο, Α. 108---{ου ροεγ/{εςί, Α. 
655-- 0 αοτθί. Β. 479. 

Ῥτίαπι, ἔοτπα οἱ Ἠῖ5 Ῥαίασο, 7. 241---1158 
Ῥοπσ ια {α] αἀάγεξς {ο ΑἨ]]65, ϱ. 486--- 
πιπηρεν οἳ 5 οπ]άτει Ὦγ Ποειυρα, Ω. 
496---Π5 Κπάπεβε {ο Ἠε]εη, Ο. 770. 

Δ. 4δδ--- 
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Ῥτίπιατγ αγριπηοπί οἳ {ο Π]αά, Α. δ. Θ. 
419. Ο. 61. Ω. 486. (9εο Ετε]τη. 0)09Ν. 
Φεοῦ,. ΤΠ.) 

Ῥτίπεςς, αοοπβίοπιθᾶ {ο {οπά Ποο]ς, Λ. 106. 
Υ. 9] --- επιρ]ογεά ἵπ αρτοι]ίαχε, ἅο. 
Υ.9Ι. 

Ῥτίβοπετς, ποῦ {α]καπ ἵπ Ῥαβ]6, ΙΠ έ]ιε Ἰογοῖς 
αδε», Κ. 450. 

Ῥτίσες, πΙΠ(ΑΥΥ, Α. 118-- ἵπ {1ο ελατῖοί- 
τασο, Ψ. 640. 

Ῥχτοποιη, ἀρπιοπβίταίίνο {ον τε]αίνο, Α. 
79 ---ἀεπιοπβίτανο, το[εγγεά {ο ποΙΠΒ 
Ἱη ἀἰΠοτεπύ σεπἆεις, Α. ὅὔ0---ἵπ 866018, 
{ου ΠοπΙῖΠ. {ο 5αοσθαεά(πς νειρ, Β. 409. 
Ω. δ65-- ἀεπιοπβίγαίίνο ουν εἰμὶ, 1. 684 
--χε]αίγα νι ΙπάΙσαίίνο, ορίαννα, απά 
ςιῬ]αποίῖνε, Ἑ. 188δ-- πε]αῖνο εἰπρα]αν 
ψηλα απίοσεάεπί Ῥρ]ατα], Ρ. 279. Π. 621 
---πε]αίάνα νι εἰμὶ, Η. δθ---γε]αίῖνε ἵπ 
Β4Π16 ο.59 ψ( πουἩ {οἡονΊπς, Β. ὁδ--- 
γε]αίῖνε ἵπ γείεγεπσθ {ο ποπ {ο]]ονίηᾳ, 
Θ. 450. Τ. 95. Ψ. 48δδ-- γε]αίϊνο {ον ἆε- 
πιοηβίγαΐϊνε, Λ. 29]-- τε]αέϊνο {ος εἴτις, 
5. δ]--οἵ νά Ῥενδοπ {ος Ηγεί οἳ 586- 
οοπᾶ, Ἑ. 174--ροβεεβεῖνο [ον ρτϊπη]ῖνο, 
Ω. 1]]-- τερελίεὰ, Ὦ. 5. 409. 

Ῥτορ]εσγ, βαρροβεά βρἰπ]6 οἱ, αἲ ἴμο αΡ- 
Ῥτοςς] οἱ ἀεαί], ΤΠ. 851. Χ. 259. 

Ῥνορλμείϊο απἰοΙραίΙοῦ8, {οεαπεπό ἴπ ἴμο 
Ροείς, Ῥ. 497. 

Ῥνοβε]γίες απιἹοης {πο 615, Τ. 644. 
Ῥυτίβεαίίοηβ, Ῥείοτε βαοτίῃσο, Α. 449. 7. 

206---αἴίετ {οπεβῖπσ ἴε ἀααά, ο Ῥείπρ 
βἰαΐπεςά νι Ῥ]ουά, 7. 208---ἵπ 93568 οἳ 
ποοϊάεπία] Ποπαϊοίάς, Ω. 452, 

Ῥανρ]θ, αΓΠΙΟΙΥ 89 Ραϊπίεᾶ, Ε. 208. 
Ῥγσπαες, Ὦ. 6. 
Ῥγ]ερπιεπερ, ἀοιδί τοερεείῖπρ Ἰήπη, Ἐ. 576. 

Ν. 658. 
Ἐγ]ος, νεα {οΠ8 οἳ {πο παπῃε, Ἐ. 6456. 
Ῥγνντ]ίο ἀαπσο, ΤΠ. 617. 
Ῥγίπο, ον]σῖα οἱ έ1ε Παπ], Τ. 404. 

Ωποῖέ, Ψ. 826. 

ῬαβΡῖ, α 1εν]δῃ, (γαςΙάοπ πεβρεοίης, Α. 
449. 

ῬαΡρ]πῖσα] πηαχίπ], 7. 490. 
Ἐαπῃ, πα, απ οπ1Ῥ]ετα οἱ ααἰ]οτΙέγ, Ὦ. 197 

----Αἴπηῖ]α οἱ, 1ρῖά. 
Ἐποτβ, ἐλαῖν πδε Ιπ ἴμο Ἡοπποτίῖο αρε, Ἱ.. 

179.. 
Ἠεαρίπρ, αποϊοπί 1ος οἱ, Λ. 67. 
Ἠείασο, 1 ενῖς] αἶίῖες ο, Τ. 628. 
Ἐεσίπιεῦ, αποϊεηί, α{τον {αὔσις, Κ. 674. 
ἘἨες Ῥτο Ῥοσβοπα, 7. 2. 3. 20]. 
Ἠοίγεαέ ΙΠίο 1αΠΚΕ, ἵπ 6π5ο ο{ ἆαπρεν, Ἐ. 

2605---ν]]ι {αος {ο ἴο ΕΠΕΠΙΥ, Ὦ. 702. 

Ἐλοάςς, Β. 906. 
Ἠάνον-σοᾶβ, οτβε5 απᾶ οχεπ βαοτ]βοεᾶ {ο, 

ὦ. 195- (πατίίοντη, ᾧ. 957---αῖτ ἀεά]- 
οαέεά {ο, Ἑ. 142. 

Ἐοβςς, οἵ] οἱ, α. Ῥτοβογναίίνο αραϊπθέ 60Υ- 
ταρο, ἅ. 186. 



Τι0 

Ῥαοτ]ῇοες, Α. 458---ίπο επῖεῖ ἆπίγ οἱ εατ]γ 
πεµσῖοηυ, Ἐ. 118. 

Βαοχ]βοία] νΙαίπι5, τραι]ταοᾶ {ο Ῥε Ῥετίεςί, 
Α. 66---απαδεά {ου 6ΟΠΙΠΠΟΠ ῬΊχΡροςες, Κ. 
295---ἐπεῖτ Ἠοτης ἄπρρεᾶ νι σο]ᾱ, ανά. 

Βα]απαῖς, ἀερπαίε τεδρεοίῖπσ, Που δειί]εά, 
Β. 494. 6567. 

Βατπᾶ, οοπιρατΊδοπ {α]κεπ {Τοπη, 1. 985. 
Βατρεᾶοπ, Ἠϊ5 Ραγεηίασε, Μ. 405--- 15 Ῥι- 

τὶα], Π. 455. 
Ῥεεραπ σαΐες οἳ Ττογ, 1. 145. 
Ῥοερίτε, βπγοτη ὮΥ. Α. 254--- Ασαππεπιποπ”ς, 

Β. 95---Ῥαάσο οἱ ααϊ]οτίίγ, Ψ. 668. 
Φοµεπια ἰοπιαπίοιυπ, Υ. 198. 
Βοτϊρίατε, Ηοπιετ)5 τεδεπιβ]αησο {ο, Λ. 927. 
Ῥοπἱρίατε, εαχ]γ Κπονγ]εᾶσε οἱ, 5. 418 
Βογαπς, ρεοιΠατί(ες οἳ {μ6, Ν. δ. 
Βε]{-ργαῖςε, Ἠουν {αν ]αδβαδ]ε, Α. 264. Ψ. 

620. 
Φε]1, Ρτῖεςξί5 οἳ Ὠοάσπα, Π. 205. 
Βετρεπίς, παίατο οἳ, Χ. 94--ὑμεῖν οοπίεςί5 
να εασ]ε5, Μ. 200. 

ὤμοερ, Ῥ]αεῖ, πιοτε εδίεεπιεᾶ, Κ. 216. 
Β]ε]]β, α5εᾶ {ον βἰσπα]ς, Ῥείοτο {πε ΙπΥεῃ- 

Πἴοπ οἱ (αππρείς, Σ. 219. 
ΒΗΙε]ά, νατίοις ἀεξοτιρίίοης οἳ, Β. ὁ89---οξ 

Αολ]]]ες, Σ. 478. 
ΦΗΙΡ, ἆτανη ΟΠ 5Ποτε α[ἴεγ α νογαρε, Α. 

455---ρατίς οἳ, ἀεάϊσαίεά {ο {πε σος, 1. 
24]. 

Ῥμονγετς οἳ Ρ]οοά, Λ. 69. ΤΠ. 459. 
ΜἰάοπῖαΏ νΥΟΠΠΕΠ, Ῥγοισ]έ {ο Ἔτου ὮΥ Ῥ8- 

τὶς, 7. 291. (5εε Β/ωπίσίαπ».) 
ΦΙπηΙ]ε, οἱ {πε «Γ4ΠΕΡ, Τ. ὃ---οί {πε ταπῃ, 

5. 197---οξ ἔπε Ίεανες, 7. 146---Ἱπαϊία {ο 
οἳ, 1Ρῖά.---ᾱ ποῦ]ε οπε, Ν. 197. 

ΒΙπηΙ]ε5, Ἡοππετίςα, Ῥεαιίγ οἳ, Β. 8Ί-- πιοδί 
οἳ ἔπετα Ἱππίαίεά Ὦγ Ὑ{πσι], ΠΡῖά.---Βοππε 
οἳ ἴπεπι Ἠαπιρ]α, Ῥαέ αρρτορτίαίε, Β. 
469. Δ. 190---ἰΠεῖν οχαςοί αρρΗσα{ῖοη, Τ.. 
ὃ--«θοπιεΏτηες ππϊξεοποεϊνεᾶ, Κ.. ὅ---Ῥεαιι- 
Ο{α]. Ῥϊείατες οἳ παίατο, 5. 16---ἁιΠι- 
ου]ίν οἳ τερτεβεπίηπσ ππεπία] οεπιοίίοη 
ΡΥ ἴπεπι, 11ά. 

Βιηρα]ατ, [ον ἆπα] οΥ Ρ]πτα], Β. 146. Δ. 257. 
ΦΙΡΥΊα5, Ιπουπίαϊπ, Ω. 615. 
ΒΙΦΥΡΠΠΕ, 4. 159. 
ῬΚΙΠΒ, Ὕνοση ὮΥ {πε απεϊεπέ Ἠετοςς, Τ. 1Τ--- 

πβεά {ο0Σ Ἠο]άϊης σπα, Ὦ. 247. 
Φ]εεΡ, {ο ἀεαίῃ, Λ. 241. 
ΦΗῃρα, Ἠουν τιαᾶε, Ν. 699. 
Ῥοσσαίες, Ἠῖς ἀθαίᾗ Ἱπάτασίεά {ο πα ὮΥ α 

Ίπε οἱ Ἠοππετ, Ι. 965. 
Ῥοάσπι απᾶ ἄοπιοτταΙ, Ρτοβαδβ]ο ἐγαδϊαοπ 

οἳ {πεῖτ ἀεδίσαπσβοῃ, Φ. 6295. 
Φο]οἩ., Β. 494. ὅ57. 
Μο]γπηῖ, Ειεῖν 5αρροφεᾶ οπῖσίη, Ζ. 184. 
Βου], Ἠοππετ”5 1άεα οἱ 195 ἹπιπιοτίαΗ!γ, Α. 

5. Π. 856. 
Φοππά αἀαρίεᾶ {ο {πο 5εηςαο, Δ. 125. Ψ. 1160. 
Ὄρεατ, ἀῑβετεπί πιοᾷες οἱ αδῖης, Β. ὅ45δ--- 

{Ἡγοννη νι Αππασῖπσ {οτοο, 1ρ]ά. 
Βρετο]β!ας, γίτεν, Π. 174. 
Φροί]ης {]ιε ϱ]δίπ, οπδίοπα οἳ, 7. 68. 
ΒΡοΙ5, ἀεάϊσαίῖοπ οἳ, Ι. 571. 

ΙΝΡΕΣ ΤΠ. 

Βρηατίοις Ῥϊτίμ, πο θἤσπια αίασπεᾶ {ο, 6. 
264. 

Βίας, αποῖεπέ ΟΡΙΠΙΟΠ5 τεδρεοµηςσ {πεῖτ 
πῖβῖπς απᾶ θείῖπρ, Κ.. 263. 

ΘίπίπαχΥ., εατ]γ Κπονν]εᾶσε οἳ, Σ. 418. 
Ῥίαίαες οἱ ΝΠπεννα. 7. 99. 
Φίαπίοτ, Ε. 785. 
ΒίοΠ6Ε, εκίγεπηε]γ Ἠεανυ 9Π65 {ἩΠτοπη ὮΥ 

αποϊεπί Ἠετοες, Ἐ. 905-- γουίι ἐγαϊπεά 
{ο {με εχετοῖδο, 1Ρ1ά. 

ΦίΥΣ, οα{] οἳ έπε σοᾷᾶς Ὦγ, 5. 2Τ]----ᾱ {ουπ- 
{αῖπ οἳ Ατολᾶϊα 5ο οα]]εᾶ, Β. 75]. 

Ῥαη]αποίνε, νη(Ἡ ἵνα, ὅπως, ὅτι. Α. 2Ε. Β. 
4. Ε. 12ξ--ἵπ εχΠοτίαίοπΕ, Α. 62 -- ἵτπ 
οοπιρασΙξοη5, Ε. 16]---ἴοτ Ῥτεδεπί {παῖ- 
ομΏνε, Κ. 98---Τοπῖς {οσπη οἳ, Α. 62. 

ΒιρείαπΏνες, Ιπίετομαησε οἱ, Ἐ. 201---ἴοτ 
αἀ]εσίῖνες, Ξ. 216. 

Ῥαρρμαπίς, εαξίοπι οἱ, Α. 14. 99. 407. Ἐ. 
967-- ἄκεᾶ ἰλπεῖν Ρείϊᾶοπς {ο {Πε Κπεες 
οἳ {πε σοᾶς νη(Ἡ τας, Ῥ. 614 --- ἵπ- 
νιο]αΡ]ε, ὤ. 5. Ὦ. 508. 

ῬπρρΙσαίΙοπς, αβαα] 1π ὤπιος οἱ Ραρ]ῃο ἀϊς- 
{χ655, 7,. 255. 

ΒΙΥΡΕΣΥ, ΠΙσΗΙΥ οεέθεπηεᾶ, Λ. 514---Ιέ5 ρτας- 
εἼσθ ἀῑά ποῖ εχίεπά {αν, 1Ριά. 

Ὀνγογᾶ, νο Κῑπάς οἳ, Α. 990. 
ΌγποοΡε, Α. 104, Λ. 620. απἆ εἴθεισ]εγε. 

Ταβ165, τεπιογεά αξίεγ πιθα]ς, Ώ. 476. 
Τα]επί οἳ σο]ἀ, ναῖαε οἳ, 1. 129. 
Τα]πιαᾶ, {πο {ενΙξΗ, οἶτεά, Α. 449. 
Ῥατίατας, ἀεςδοεπί {ο, Θ. 478. 
Έεη, παπιρεν οἳ ραε5ί5 αί απ επετίαϊη- 

ππεηέ, Β. 126. 
Έεηςες, εἰσπ]{γίτς {ο δᾳ ροπί, Α. 97. Β. 147. 

Κ. 188. 
Τ]α]ε5, Ἠϊ5 ορίπῖοη τεβρεσοβῖπςσ {ῑε ογεαίῖοό 

Ῥτϊπαϊρ]ε, 5. 201. 
ΤΠεβὸ, Β. 691. 
ΤπεΡες, Εσγρίαη, νεα]ίἩ οἳ, 1. 98Ι---τίβδ 

πιασηίβοεπος 5411 ἐσασεαβ]ε, Τρίά. 
Τπεγβί{εΒ, εματασίεν οἱ, Β. 212. 
Τμερειξ, Πέεο ποπ ἵπ Ἠοππεσ, Α. 264. 

Σ, 69]. 
ΤΠεερία, Β. 498. 
Τπεςς,Ίεσ Ῥταγετς {ο { αρίθεν ππςποσεββ{], 

Α.519.64Τ---τε]ασίαηςε οἱ «Γαρίίετ’5 τερΙΥ 
{ο εν, Α. δ]Ί--απά 15 Ιπάεοϊείνεπεςς, 
Α. 695. (Ρεο Ῥτε]πα. 0055. Φεοῦ. ΤΙΤ.) 

ΤΗ{ΡΗ5, αρροτίῖοπεά {ο ἴ]ε σοάς ἵπ βαοτί- 
Πσο, Α. 460. 

ΤἨῆτασε, πΊπες οἱ, Η. 467. 
ΤἩτασῖαης, λεῖτ τιατῖα] εματασίετ, Ν. 901. 
ΤἨσγοεξξα, ΤΗτγοῃΠ, Λ. 708. 
Ἐπαπάεχ, ποί ουπβπεᾶ {ο επρίΐες, Λ. 45. 
Ἐπππαπί]ες, Ὁ. 169. 
Τΐπαε, Ιπο]αβῖνο ππείμοᾶ οἳ τεοκοπῖηπς, Ἱ. 

9δὸ---ἀῑνιδίοη οἱ, Κ.. 255---ίπαί Ιπίο ποιτθ 
πΠΚΠΟΝΠ, ΑΛ. δ4- πιατκεά ὮΥ οεγίαῖπ 
τεσα]αχ ΟΟΟΠΤΤΕΠΕΕΣ, Λ. 84. 175. 

ΤΠατεεῖας, {ιο Γαγοίας, Ἑ. Ἰδ]. 
Τοπαῇ5 οἳ {πε αποϊεηίές, παίατε οἳ, Β. 795. 

τ. 457. Ψ. 95]- ἴποξο οἳ ο Ἠθχοες Ιπ 
Ώπο Έγο]απ Ἱναχ, οπ έῑια 5Ίπογες οἱ ἐῑιε Ηε]- 



αΕΝΕΒΑΙ, ΜΑΤΤΕΗΣ. 

Ἱερροπέ, Ἡ. 86---Ιηξα]{5 οβονεά {ο {Ίεπῃ, 
Δ. 117. 

Ττῆρος», ἀῑβετεπί πάς οἳ, 1. 122. Σ. 979. 
ΤἘτο]αἨβ, πάτηΡεχ οἱ {εῖτ ασπαΥ, Β. 129--- 

ουπαιπιαπάεἆ ὮΥ απ οτας]ε {ο αΏβίαϊη {ποπ 
πανΙρα ου, Ἐ. 64. 

ΤΈτο]απ ν΄αχ, ΠΙδίοτΥγ οἳ εινα εατ]γ Ρατί οἳ 1έ 
Ιπίχοᾶασεά Ιπίο ἀῑβενεπί Ῥατί5 ο ἴῑε 
Π]αςά, Λ. 199. Υ. 89. 

ΤΈγορβ1ες, ἀεάϊολίῖοι οἳ, Η. 89. 1. 241. Κ. 
400 

Ττογ, ἐμτῖσο {α]κεὮ, Ἑ. 640---ορορταρΗγ οἵἳ, 
7. 49]--πο γεδίρες τεππαϊπίηᾳ, 1ρίά.--- 
ορίπῖοπ8 πεβρεοεβῖπς 15 εχϊδίεπος, ἴρίά.---- 
1ΐ5 ορυ]επσο, Σ. 287. 

Ἐτυπηρείς, ἀαίε οἳ ἐλεῖτ Ιπγεπίοῃ, Σ. 219. 
Έγπάατειςξ, Ἠ15 Ίεασιο υν] {ο βίου οἱ 

Ἠε]επ ππποβσεᾶ Ὦγ ἨΠοππος, Β. 94]. 
ΤΈγρμοηῦ, {Ρε οἱ, Ἑ. Τ82--1ΐ5 Ῥτοβαρ]ο 

οπῖσῖη, 1Ριά. 

γα]]εγ οἳ Ἠίπποπι, Θ. 14. 
γεπας απἆ Ὠΐοπο, Ἐ. 970. 
ὙετΏς, εκρτεδεῖης α αἰδι οὗ αάεπιρί, Α. 

159- πού αἶναγς βἰγΙοί]γ αρρΗσαΡ]ε {ο 
{πε ϱαρ]εοί, Α. 592---.ἱ455 οἳ, Γογπιθά 
ἔτοπα {πε {πίατε οἳ οίπεχ νετΡς, Β. ὁδ--- 
οἱ ογάεγίπφ, ελεῖν πονενππιεπέ, Β. σ0----οί 
γΕΠΙΕΠΙΡΕΥΊΠΦ, διο. γη αεσαδαίΊνο, Β. 000. 
7. 9232---ΟΟΠΙΥΑΣΥ ἴο Ῥε βαρρ]εἆἀ, Δ. 128. 
---οξ αθλῖπασ, νι αεοιβα6ῖνε, Ἡ. 1258--- 
εχρτεββῖησ ΑΠΥ ἐπιοίῖοπι ΟΥ ραθείοπ, νγῖε]ι 
αοσαβανε, Θ. ὁ77-- ναι ρανοῖρ]ε, Ω. 
4059---οξ αποίῖοπ, νι εἰς, ΤΠ. δ74---ννϊῖ]ι 
αοσπβαίΊνο οἱ βαππε ἀετίιναίίοη, Ν. 219---- 
πειίαου {οΥ αοίνε, Α. 49]-- αείῖνο {ο0Υ 
πειίετ, Ἐ. 100-- πΙᾶά]ε {ον αοίῖνε, Χ. 
2056. 

ΤΠ! 

γ1α(ΙπαΒ, οἱ πηα]εάΙοίοπ, ἴἩτοντ Ιπίο {ιο 
5εα, Τ. 910---ἩαπλαπἨ, οὔετεᾶ οἩ {1ο Ῥγτο 
ο{ ἀεοεαδεά Ἠεχοεβ, ὦ. 27---βασνγ]βοῖα], 
566 Φαογίᾖβοίαϊ νἰσίσπια. 

ΥΙείοτγ, 5οησ5 οἱ, Χ. 998. 
γΥπείπα]]ῖπσ ο/ῇσενς, οχεπιρίεᾷ {ποπι πη- 

{4ΥΥ δεχν]σε, Τ. 42. 
γίπορις ΠΠοπιεγας, 7. 961. 
ΎΊΚα1Π,, Π15 Ἱπηίαοπς οἱ Ἠοππογ, Δ. 1. 112. 

275. 442. Ἐ. 57. 127. 205. 7. 905. 506. 
Θ. 69. 906. Ν. 197. 901. ο. 101. Υ. 61. 
εί ραφεῖπι. 

γπ]σαπ, ταγ{]ο]οςσΥ οἱ, Σ. 971. 994. 

Ἠαρ]ήπςρ, Ῥτῖποεββεθ αποϊεπ{]γ επιρ]ογεᾶ 
1, Χ. 159. 

ἨγαίοἩ, πΙσΗ{1Υ, τα] αχγ ἀῑδοιρ]ίπε ἀεβοῖεπό 
Ίη, Ι-. 84. 169. 418. 

ἨΓαίοᾗ-νογᾶ, απΚΠΟΥΥΠ 1π {1ο Ἠετοῖο Ρ6Ρ, 
Κ. 84. 

ΓΗ] οἳ «αρίΐεν, 5εο οαρίίεν. 
πας, Β. 1456, 
Ἰμ1πε, τιβεά {ο ᾳποπο] {19 Ώαππε οἳ {απεταὶ 

ρᾳες, Ψ. 250, 
Ἰ/ιπε-Ραρς, Τ. 247. 
Ὑ/ιπες οἱ Τητασε, Η. 467. 
Ἡ/οπιεπ, Ἰ655 βἰγ]αἴ]γ οοπΏπεᾶ ἵπ Ἡοπιετ”ϐ 
πιο {Παπ α{ἴεγγνατάς, 7. 244. 

Ὑ/]ογάς {οτπιεᾶ {τοπι βουπά, Δ. 125. 
Ὑποιπάβ, Ἡοππετ5 ἀεβοτίρίίοηπ οἳ, ποῖ εκ- 

ἑανασαπί, Ἑ. 8θ0---α, Ῥεου]ίαῦ οπε ας- 
οουπίθᾶ {οΥ, Ἐ. 227. 

ἡτίϊπς, αἱρ]αρεθίσα], 1 δεὰ ὮΥγ Ἠοπιες 
ἵπ οοπιροβίηπρ ἴπο ΤΗαᾶ, 7. 1686. (8εε 
Ῥτε]ϊπι. 0558. θεοί. ΤΙ.) 

Ζεριγτας, Ποπιετῖο οἨατασίετ οἳ, Β. 1456. 
Ζεαρπια, Α. 652, Θ. 306. Μ. 2607. 
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